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I. Inleiding 
 

 

Het lijkt wel een nieuwe streek van Fortuna, die het hoogste op aarde het diepst vernedert en 

dat al eerder aan het voorbeeld van deze stad had gedemonstreerd: dit boek over Troje en 

Trojaanse oorsprongssagen, trots van koningen en keizers, begon als onderzoek naar 

(veronderstelde) pulp. Bij de afdeling Middeleeuwen van het Instituut voor Neerlandistiek in 

Amsterdam concentreerde men zich op de bestudering van laat-middeleeuwse volks- en 

triviaalliteratuur: teksten die door de beginnende drukpers een ruime verspreiding hadden 

gekregen, maar die later door de op elitecultuur gerichte literatuurwetenschap als literair 

minderwaardig waren afgedaan en in vergetelheid waren geraakt. Als nieuwe kandidaat-

assistent ging ik er onder meer meewerken aan een Bibliografie van verhalende Nederlandse 

literatuur in druk, 1470-1600, een deelproject dat in de loop der jaren zeer vruchtbaar is 

gebleken in het genereren en voeden van onderzoek.
1
 “Zoek jij dat Troje-gedoe maar uit”, 

was mijn opdracht. En zo is het gekomen.  

Want toen sloeg de verbazing toe. De belangstelling voor dit klassieke verhaal had me 

al verwonderd, maar nu bleek me pas hoe verbluffend groot ze was. De Trojaanse Oorlog was 

een van de eerste wereldlijke onderwerpen waarmee de drukpers in de Nederlanden op de 

markt kwam. Vóór het begin van de zestiende eeuw waren er drie verschillende teksten over 

de stof verschenen. In 1479 drukte Gheraert Leeu in Gouda de Historien van Troyen. Bij 

Jacob Bellaert in Haarlem verscheen in 1485 Die vergaderinge der historien van Troyen. En 

in de laatste jaren van de vijftiende eeuw bracht Roland van den Dorpe in Antwerpen Die 

hystorye van der destrucyen van Troyen op de markt. Herdrukken, vooral van deze laatste 

uitgave, wezen op een blijvende vraag. Voor de omringende taalgebieden en voor de 

productie van gedrukte teksten in het Latijn gold hetzelfde. Overal kozen drukkers vrijwel 

meteen voor juist dit onderwerp - zo was het allereerste gedrukte boek in het Engels, in 1473 

of 1474 uitgebracht door William Caxton, een Recuyell of the Historyes of Troye. Vaak waren 

er in één taal verschillende teksten naast elkaar in omloop. En de stroom drukken en 

herdrukken zette zich voort tot in de zestiende eeuw en later. De vraag die zich opdrong was: 

waarom? Waarom was men in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden (en meer 

algemeen in Noordwest-Europa) zo buitengewoon geïnteresseerd in deze antieke materie?  

 

De belangstelling was niet nieuw - zo slim waren die eerste drukkers wel: ze kozen graag 

voor bewezen succes. De geschiedenis van Troje behoorde tot de meest populaire 

stofcomplexen van de middeleeuwse literatuur. Dat enthousiasme is vanaf de twaalfde eeuw 

duidelijk en blijvend aanwijsbaar. Er zijn rechtstreekse uitlatingen die daarvan getuigen, zoals 

de spottende opmerking van een twaalfde-eeuwse kroniekschrijver over rondtrekkende 

beroepsdichters die telkens maar weer met Troje aankomen. Maar nog sprekender is de 

enorme stroom verwerkingen en verwijzingen, in woord en beeld, uit heel Europa afkomstig 

en met een grote variatie in aard en invulling.
2
 

De middeleeuwse bewerking van de stof kwam, na aanzetten in de literatuur in het 

Latijn die door een klerikale visie werden beheerst, vooral tot bloei in de hoofse ridderepiek 

die vanaf de twaalfde eeuw aan de West-Europese hoven in zwang was. De eerste van deze 

hoofse teksten, en het voornaamste voorbeeld voor de erop volgende, was de Roman de Troie 

(ca. 1160-1165) van de Franstalige auteur Benoît de Sainte-Maure. Deze roman antique werd 

                                                
    1 Onderzoek en Bibliografie (nog niet voltooid): Resoort en Pleij 1974-1975, 461-462; Resoort 1998, 327. 

    2 Beroepsdichters: Homeyer 1977, 212. Een uitgebreider behandeling van de stof in de Europese letterkunde 

en van de hierna genoemde auteurs in hoofdstuk II. Voor een eerste overzicht en belangrijkste literatuur: Neue 

Pauly 15/3, 594-624; LexMA VIII, 1034-1041. 
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in heel West-Europa vertaald en bewerkt. In de Nederlanden vormde hij de belangrijkste bron 

voor de dertiende-eeuwse Troje-teksten van Segher Diengotgaf en Jacob van Maerlant, 

waarschijnlijk eveneens geschreven voor hofkringen. Ook hier was er dus al veel langer 

aandacht voor Troje. Dat die interesse ook hier aanzienlijk moet zijn geweest blijkt uit de 

overlevering: Maerlants Historie van Troyen - waarin hij Seghers werk opnam - is bewaard in 

een relatief groot aantal handschriftfragmenten, daterend uit de hele periode vanaf ca. 1300 tot 

ca. 1500. Van Oostrom noemde Maerlants Troje-geschiedenis daarom “hoogstwaarschijnlijk 

zelfs het meest verbreide Middelnederlandse ridderverhaal tout court”.
3
 

Meer invloed nog dan de Roman de Troie zelf had een bewerking van deze tekst in 

Latijns proza, de Historia Destructionis Troiae, in 1287 voltooid door de Siciliaan Guido de 

Columnis. Voor de late middeleeuwen was Guido dé autoriteit op het gebied van de Trojaanse 

Oorlog. Zijn werk werd alom afgeschreven, gedrukt, vertaald, gebruikt en omgewerkt. In de 

Nederlanden kende deze tekst eveneens een ruime verspreiding, in handschrift, maar vooral in 

druk - de bovengenoemde uitgaven gaan allemaal terug op de Historia. 

 

De interesse van latere onderzoekers voor dit corpus staat niet in verhouding tot de grote 

middeleeuwse liefde voor de materie, en is bovendien ongelijk verdeeld: bepaalde auteurs, 

bepaalde tijdvakken kregen meer aandacht dan andere. Daarvoor is een aantal verklaringen te 

geven. 

Een eerste, praktische oorzaak voor het relatief beperkte onderzoek ligt juist in het 

grote belang van de stof. De omvang van het materiaal is enorm, in alle opzichten. De teksten 

zijn vaak lang, het zijn er veel, in vele talen, en hun onderlinge verhouding is gecompliceerd. 

De hoeveelheid literatuur erover is dan ook inmiddels - volgende paradox - nauwelijks meer 

te overzien. Veelzeggend is de titel van een publicatie uit 1984: ‘A Case of Mistaken Identity: 

Still another Trojan Narrative in Old French Prose’. Al is er sindsdien veel werk verzet, een 

volledig overzicht van de middeleeuwse Troje-productie bestaat nog lang niet.
4
  

Daarnaast speelt er een ander, fundamenteler probleem ten aanzien van deze teksten, 

en ten aanzien van de stof in het algemeen. In de middeleeuwen was Troje een bij uitstek 

historisch onderwerp: harde feiten. Men baseerde zich op andere bronnen en andere premissen 

dan de in latere tijden gebruikelijke, en gaf er dus een andere invulling en een andere 

betekenis aan. Na de middeleeuwen werd Troje een bij uitstek literair onderwerp, waaraan 

dan ook nog de meest vereerde namen uit het klassiek-literaire pantheon waren verbonden, 

Homerus en Vergilius voorop. De waarde van Troje-literatuur kwam zo vooral te liggen in het 

esthetische genot en de literair-technische, morele en psychologische inzichten die eraan 

konden worden ontleend. De eerdere middeleeuwse omgang met de stof werd met onbegrip, 

bevreemding en soms zelfs minachting bekeken - zeker nadat, begin achttiende eeuw, de 

‘ooggetuigenverslagen’ van Dares en Dictys waarop die omgang was gebaseerd als 

vervalsingen waren ontmaskerd. De waardering voor Maerlants Historie van Troyen laat dit 

goed zien. Verdam zette meteen de toon, toen hij in 1873 delen uit het kort tevoren ontdekte, 

enige complete handschrift van de tekst uitgaf:  

 
[…] hoe een dichter, die zoo bekend was met de oude literatuur en hare keurigste werken, hoe 
Maerlant, die Ovidius en Virgilius en misschien Homerus kende, vrede kon hebben met de 

voorstelling van den Trojaanschen oorlog, zooals die bij Bénoît gevonden wordt, is en blijft 

ons een raadsel. Hoe de prullen van Dares en Dictys konden worden gesteld boven de 

gezangen van Homerus, is onbegrijpelijk; het geeft ons in geen geval een hoogen dunk van den 

Middeleeuwschen smaak.5 

                                                
    3 Van Oostrom 1996, 388. Datering: Klein 1995 B, 19-20; vgl. verder hierna, II.4.1. 

    4 Titel: Williams 1984. Alg. over onderzoek: Benson 1980, 3; Eisenhut 1983, 2-5; Ebenbauer 1984, 264; Wolf 

2008, 166 n. 4; vgl. hiervóór, n. 14. 

    5 Verdam 1873, 31-32. Over de geringe belangstelling voor de tekst sindsdien: Jongen 1988, 23-24. Helemaal 
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De Troje-teksten van Benoît en Guido en hun navolgers waren allereerst bedoeld als 

geschiedschrijving. Vaak dragen ze in hun titel het etiket Historia, Histoire of Historie: de 

gangbare aanduiding voor een uitgebreid, chronologisch geordend en afgerond verslag over 

een episode uit het verleden, verteld met literaire middelen.
6
 Als zodanig voldeden ze echter 

niet aan latere normen, noch voor geschiedschrijving, noch voor literatuur. Lees als voorbeeld 

van het eerste Jonckbloets oordeel over Maerlants Historie van Troyen:   

 
Hoogst zonderling is het intusschen, dat hij romanschrijvers en dichters navolgt om 

geschiedenis te schrijven; en uit dit oogpunt maakt het een zeer comischen indruk als wij zien, 

hoe hij den oorspronkelijken schrijver [Benoît] bestrijdt, waar hij rekent, dat deze van den 

goeden weg af is. Even naïef vult hij het naar zijne meening gebrekkige aan, of licht het 

onwaarschijnlijke toe door een beroep op deftige vertrouwbare zegsmannen. Geen werk kan 

dan ook meer dan dit het bewijs leveren van het volslagen gebrek aan critisch doorzicht, 

waarbij ons de daarbij ten toon gespreide deftigheid een glimlach afperst.7 

 

Tegenwoordig is er meer begrip en waardering voor middeleeuwse historieschrijvers, en voor 

hun waarde als bron - zo al niet om de feitelijke dan toch om de impliciete cultuurhistorische 

inzichten die ze kunnen bieden.
8
 Maar wat bleef zijn de klachten over het geringe literaire 

gehalte van veel van deze teksten, waarbij het streven om de naar middeleeuwse opvatting 

historische waarheid in haar geheel te behouden juist wordt betreurd. De meest gedegen 

auteurs zijn het hardst veroordeeld. Al die in extenso beschreven gevechten tussen Grieken en 

Trojanen zijn zó saai! Dat vond Jonckbloet in 1889 over Maerlant, en dat vond Benson in 

1980 over de al even degelijke historicus Guido de Columnis: “As a consequence the Historia 

often reads like the box-score of a baseball game. The statistical information is all there - the 

hits, runs, errors - but missing is any of the real drama”.
9
 Door haar massaliteit en veelvuldige 

herhaling kreeg de middeleeuwse Troje-verwerking bovendien snel het anachronistische en 

irrelevante verwijt weinig origineel te zijn.
10

 

Voor laatmiddeleeuwse literatuur kwam daar nog bij dat ze werd afgezet tegen 

aangrenzende, literair-esthetisch meer gewaardeerde tijdvakken: de ‘hoge’ middeleeuwen, de 

renaissance. In het eerste geval werden veel teksten afgedaan als slappe aftreksels van 

vroegere riddercultuur, producten van het ‘herfsttij der middeleeuwen’, gezonken 

cultuurgoed.
11

 In het tweede geval - en dat betrof speciaal de bewerkingen van antieke stof - 

als laatste nevels van middeleeuws onbegrip vóór het aanbreken van de stralende 

morgenstond van de renaissance, tijd van herontdekking en wedergeboorte der klassieken. In 

het gunstigste geval zag men ze als prille dageraad van die renaissance, maar het resultaat 

bleef hetzelfde: ze werden geen nadere studie waardig bevonden.
12

 Voor laatmiddeleeuwse 

teksten over Troje gold dit al heel sterk. Want als een van de belangrijkste herontdekkingen 

                                                                                                                                                   
compleet is dit (Wissense) handschrift overigens niet: vgl. hierna, VI.4.2. 

    6 Guenée 1980, 203-207. Voorbeelden van gebruik van de aanduiding als Historia: Dares, Jacob van Maerlant, 

Guido de Columnis en zijn navolgers (Raoul Lefèvre, Jacques Milet, de drie middelnederlandse incunabelen) - 

vgl. hierna, hoofdstuk II. Ook Benoît wilde geschiedenis schrijven, zie voor zijn term Roman hierna, II.4.1. 

    7 Jonckbloet 1888-92 II, 68; vgl. ook 71. 

    8 Vgl. hierna, V.1. 
    9 Jonckbloet 1888-1892, 67-68; Benson 1980, 16 (vgl. ook idem, 5, met de terechte toevoeging dat “although 

the medieval history of Troy no longer has the ability to appeal to a wide audience, it deserves to be taken 

seriously and judged on its own principles”). 

    10 Vgl. voor de met esthetische benadering verbonden nadruk op vernieuwing ook Levelt 2011, 28. 

    11 Zie bijvoorbeeld Knuvelders typering en snelle opsomming van ‘volksboeken en prozaromans’ en ‘ander 

wereldlijk proza’, met vermelding van twee van de drie Troje-drukken: Knuvelder 1970-1976 I, 416-425. De 

eerdere Troje-teksten krijgen wel afzonderlijke behandeling, Segher het meest uitgebreid en lovend, Maerlant 

kort en met enige afstand: idem, 116-118, 120-121. 

    12 Vgl. Pinkernell in Raoul Lefèvre ed. 1971, 8-10 over de latere waardering voor het werk van Lefèvre. 
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gold Homerus, die - met het eveneens hervonden werk van de klassieke dramatici - zo 

bepalend voor de opvatting van de Troje-stof in latere tijden is geworden.
13

  

 Dit alles droeg ertoe bij dat het onderzoek naar de middeleeuwse Troje-literatuur zich 

lange tijd vooral heeft gericht op de hoofs-ridderlijke bewerkingen uit de hoge middeleeuwen, 

Benoît voorop. De Troje-receptie in de late middeleeuwen heeft veel minder aandacht 

gekregen. Over de verspreiding van het in die periode zo invloedrijke werk van Guido de 

Columnis is nog veel onbekend.
14

 Ook in Nederland heeft men zich, voor zover al met Troje, 

vrijwel uitsluitend met de dertiende-eeuwse, op Benoît de Sainte-Maure gebaseerde werken 

van Segher Diengotgaf en Jacob van Maerlant bezig gehouden.
15

 Daarbij lijkt enige voorkeur 

voor het uiterst hoofse en prettig beknopte werk van Segher aanwijsbaar.
16

 De 

laatmiddeleeuwse Nederlandse Troje-teksten op basis van Guido de Columnis zijn nooit 

voorwerp van omvattende studie geweest - ze zijn zelfs maar nauwelijks bekend.
 17

  

 Toch zijn deze teksten interessant. Zo laten de drie uitgaven zien dat de eerste 

drukkers verschillende mogelijkheden kozen om de Troje-stof te presenteren, dat ze elk op 

een eigen manier probeerden om er eventuele kopers voor te interesseren. Het succes van met 

name de derde, Antwerpse productie toont dat ze er met recht commerciële mogelijkheden in 

vermoedden, en dat ook een nieuw publiek van stadsbewoners - in de sterk verstedelijkte 

Nederlanden en zeker in Antwerpen het voornaamste deel van de markt voor dit soort 

uitgaven in de volkstaal - belangstelling had voor deze grotendeels door de adellijke cultuur 

gevormde materie. Dit proces van zoeken en vinden kan helpen om die interesse te begrijpen.  

Maar er is meer materiaal dat inzicht in de betekenis van de Troje-stof in de 

laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden kan geven. Verdere referenties aan het 

verhaal zijn te vinden in andere vormen van literatuur en geschiedschrijving (exempelen, 

rederijkerswerk, kronieken), in druk maar ook in handschrift, en ook in andere dan 

geschreven vorm: in de beeldende kunst bijvoorbeeld, of in vertoningen tijdens blijde 

inkomsten en dergelijke. Vooral kronieken bleken een belangrijke bron. Naast de genoemde 

Troje-geschiedenissen in druk staan voor de receptie van de stof belangrijke uitgaven als - 

onder meer - het Gouds kroniekje (Gouda, Gheraert Leeu, 1479), de Alderexcellenste cronyke 

van Brabant (Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1498), en de Excellente Cronike van 

Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531).
18

 

 

Want behalve de geschiedenis van de ondergang van Troje vormt ook de nageschiedenis van 

de Trojaanse oorlog een - zeer belangrijk - deel van de middeleeuwse overlevering rond het 

                                                
    13 Vgl. Ebenbauer 1984, 267.  

    14 Eisenhut 1983, 5. Sindsdien is voor bepaalde landen wel belangrijk nieuw inventariserend onderzoek 

verschenen waarin ook de receptie van Guido was betrokken (Alfen e.a. 1990 voor Duitsland, Jung 1996 voor 

Frankrijk), maar er blijft nog veel te doen. Vooral in Duitsland was er meer in het algemeen nieuwe aandacht 

voor de laat-middeleeuwse Troje-receptie; vgl. naast genoemde titel ook Koppitz 1980; Brunner 1989; Fochler 

1990; Alfen 1992-1993. 

    15 Vgl. de literatuuroverzichten in NaSo S011 (Segher) en NaSo J003 (Maerlant), en zie over deze teksten 

hierna, hoofdstuk II.4.1. en passim. 

    16 Het werk van Segher werd vaker geëditeerd en is zelfs vertaald, terwijl het lange en gedegen werk van 

Maerlant vooral heeft uitgenodigd tot deelstudie en bloemlezen. Vgl. ook n. 11. 
    17 Zo verwijst het Lexikon des Mittelalters bij de per taalgebied behandelde ‘Trojadichtung’ voor het 

Middelnederlands alleen naar Maerlant (inclusief Segher): LexMa 8 (1996), 1040. Een verder voorbeeld van 

onbekendheid is te vinden in Joos van Ghistele ed. 1998, XXXI-XXXII: bij het zoeken naar de herkomst van de 

Troje-referenties in dit werk (uitgegeven naar een handschrift van ca. 1500) denkt de editeur aan Benoît, aan 

Guido zelf, aan Maerlant, aan Boccaccio, aan Vergilius - maar niet aan contemporaine, Nederlandstalige Troje-

uitgaven. Beperkt onderzoek naar deze teksten tot nu toe: uit de Historien (1479) is de toegevoegde Aeneis-

bewerking uit Maerlants Historie van Troyen besproken, en de Destrucyen (ca. 1500) kreeg enige aandacht van 

literatuurhistorici om de versdialogen en de hoofse liefde in de tekst - vgl. hierna, II.4.2. en passim. 

    18 Zie hierover allereerst hierna, II.4.2. 
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onderwerp. De vertalingen en bewerkingen van Vergilius’ Aeneis behoren ertoe, maar ook en 

vooral de meer zelfstandige navolgingen daarvan. Naar het voorbeeld van de Romeinen 

legden veel middeleeuwse volkeren en dynastieën hun oorsprong in Troje. Veel kronieken 

begonnen daarom met de val van de stad en de daarop volgende avonturen van een eigen 

stamvader op weg naar nieuw gebied en nieuwe macht, vaak gecentreerd in een nieuw 

gestichte stad. Ook in andersoortige bronnen zijn verwijzingen naar deze Trojaanse 

afstammingssagen te vinden. De oudste en voornaamste van deze verhalen betroffen de 

Franken en de Britten. Een bekend voorbeeld uit de Nederlanden vormen de Brabantse 

hertogen, die vanaf de dertiende eeuw hun stamboom in Troje lieten wortelen. Maar zij waren 

er niet de enigen.  

 Voor de hand ligt de vraag of de laatmiddeleeuwse en speciaal de stedelijke 

belangstelling voor de stof in de Nederlanden mede kan worden verklaard uit zo’n recht-

streekse eigen lijn naar Troje. Juist Troje lijkt, als exemplarische antieke stad, identificatie-

mogelijkheden te hebben geboden voor de stedelijke samenleving die zich haar eigen aard en 

positie steeds meer bewust werd en zich voor haar wortels begon te interesseren. 

Op dit punt laat het bestaande onderzoek ons vrijwel volledig in de steek. Dit deel van 

de middeleeuwse Troje-receptie heeft bij latere generaties de meeste weerstand opgeroepen. 

Er was al ongemak over de historische opvatting van de stof, maar deze ‘uitwassen’ van die 

opvatting werden pas echt onacceptabel gevonden. Er valt een flinke en soms vermakelijke 

bloemlezing te maken van afkeurende uitspraken over deze verhalen. In de geschiedenis van 

de heren van Arkel (1656) van Abraham Kemp bijvoorbeeld wordt Troje vergeleken met een 

zeug die veel biggen heeft geworpen.
19

 Negentiende-eeuwse tekstediteurs voelden zich steeds 

verplicht om duidelijk afstand van de Trojaanse opening in de door hen uitgegeven 

middeleeuwse kronieken te nemen, en lieten deze soms zelfs weg. Opmerkelijk is het 

onderscheid bij Halbertsma, die in een artikel over de Friese herkomstsagen vele bladzijden 

besteedde aan het legendarische Friso-verhaal, maar de verschillende klassieke en Trojaanse 

herleidingen van de Friezen afdeed als “‘Opiniones’ welke […] zo duidelijk het stempel 

dragen van geleerde razernij dat wij ons van de taak ontslagen mogen achten er nog verder 

aandacht aan te schenken”.
20

 En ook nu nog is er, tijdens geleerde bijeenkomsten, altijd een 

geamuseerd lachje van de zaal als het onderwerp ter sprake komt. Want wij weten inmiddels 

wel beter! Die algemene houding van afwijzing en spot heeft ertoe geleid dat het onderzoek 

naar Trojaanse afstammings- en stichtingssagen laat op gang kwam. In omringende landen is 

er pas de laatste decennia ruimere aandacht voor. En weer is de enorme hoeveelheid van het 

materiaal een bijkomend probleem, maar tegelijk een duidelijke aanwijzing voor het belang 

ervan. Er moet dus nog veel gebeuren aan inventarisatie, overzicht en analyse.
21

 Wat betreft 

de Nederlanden: deze verhalen zijn hier tot dusverre nog niet of nauwelijks onderzocht.
22

 

In deze studie staan de oorsprongssagen centraal. Juist in deze verhalen lag het grote 

en unieke belang van Troje voor de middeleeuwen. Als knooppunt in de alomvattende 

wereldgeschiedenis was de stad van essentieel belang voor zelfbegrip en zelfpromotie. De 

liefde voor de stof en de nadruk op de eigen herkomst uit Troje liepen parallel, ook in de 

(laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden, ook in de daar gelegen steden - de 

Brabantse voorop. En naar toenmalige opvatting waren dit soort constructies wel degelijk 

                                                
    19 Kemp 1656, 1-2. De keus voor juist dit dier is vermoedelijk niet toevallig, zal nog blijken. 

    20 Halbertsma 1962-1963, 241. 

    21 Neue Pauly (1996-2003) 15/3, 615: “Trotz mehrerer Arbeiten, die die Entwicklung des trojanischen 

Herkunftsmythos beschreiben […] fehlt Forschungslit., die die Quellen, in denen von trojanischer Herkunft 

berichtet wird, zusammenfassend betrachtet und v.a. die Gründe für das Postulat einer genetischen Abstammung 

von Troja hinterfragt.”  

    22 Een uitgebreider inleiding op dit onderdeel van mijn onderzoek in hoofdstuk IV.1. 
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historisch verantwoord, tot op zekere hoogte althans. Want wie verzint weet dat hij verzint. 

Maar het ging - en gaat hier - om de zin achter de verzinsels. 

 

Een eerste stap in het onderzoek was het verkrijgen van een globaal overzicht van in de 

betreffende periode gangbare kennis en gebruikmaking van de stof. Dit werd verkregen door 

een systematische verzameling van referenties aan de Troje-stof in een relevante selectie uit 

materiaal met een in principe ruimere verspreiding: gedrukte literatuur en historiografie in de 

volkstaal uit de incunabel- en postincunabel-periode.
23

 Voor bepaalde, niet of nauwelijks in 

druk verschenen maar wel publiek gemaakte overlevering (rederijkerstoneel, vertoningen 

tijdens blijde inkomsten) werd dit materiaal aangevuld met behulp van secundaire literatuur.
24

 

Het op deze manier verkregen overzicht werd uitgangspunt voor verdere studie, die zich 

gezien het bij deze eerste inventarisatie gebleken belang van de oorsprongsmythen vooral op 

dat onderdeel heeft gericht. Bij die verdere studie is zo nodig ook handschriftelijk 

overgeleverd materiaal geraadpleegd. Archiefonderzoek werd echter niet verricht - een 

principiële, praktische inperking. 

De verder gehanteerde grenzen waren zo ruim als nodig om het verzamelde materiaal 

te kunnen begrijpen. Dat betekende allereerst een interdisciplinaire benadering, vanuit de 

literatuurgeschiedenis en de geschiedenis. Het onderzoek bestrijkt het Nederlandse taalgebied, 

teksten in het Latijn of andere talen worden erin betrokken voor zover ze van invloed waren 

op de Nederlandstalige traditie, of voor zover ze op andere wijze bijdragen aan inzicht. Wat 

betreft de chronologie: de eindgrens ligt in de tweede helft van de zestiende eeuw, al is het 

soms zinvol om verder vooruit te kijken. Het terugkijken gaat soms ver - vandaar de haakjes 

in de ondertitel van dit boek. De vraagstelling is gericht op de late middeleeuwen, het is 

materiaal uit die periode dat in het middelpunt staat. Maar speciaal bij de afstammingssagen is 

het noodzakelijk de al bestaande overleveringen te kennen en te begrijpen om te kunnen zien 

hoe ze in een nieuwe context zijn aangepast en omgevormd tot dragers van nieuwe lading. 

Hierdoor heeft het onderzoek een veel bredere reikwijdte gekregen. Door de 

uitgebreide aandacht voor het achterliggende wereldbeeld en de nauw gelieerde West-

Europese literaire en historiografische traditie, en door de inventarisatie en analyse van het 

hele complex van Trojaanse afstammings- en stichtingssagen in de Nederlanden is deze studie 

ook van betekenis als kader voor onderzoek naar de eerdere Troje-romans van Segher en 

Maerlant en, in principe, élke Troje-referentie. Als zodanig vormt zij een bijdrage aan het 

internationale onderzoek naar de Troje-stof, niet alleen in de geconstateerde lacunes - in het 

algemeen en ten aanzien van het Nederlandse materiaal - maar ook door het geboden 

algemene interpretatiekader en traditieoverzicht. Het past bovendien in tegenwoordig 

onderzoek naar middeleeuwse stedelijke literatuur, en raakt aan verwant werk rond 

                                                
    23 Het DOVO-archief van het Amsterdamse Instituut voor Neerlandistiek bevat een grote verzameling kopieën 

en microfilms van vroege gedrukte teksten in de volkstaal. Inmiddels is veel materiaal ook online beschikbaar.  

    24 Selectie van gedrukt materiaal, via CA en NK: prozaromans over antieke stof; universele en regionale 

geschiedschrijving (voor zover over de relevante periode, dat is: van Troje tot de machtsovername van de 

Karolingers; vgl. over lokale geschiedschrijving V.4.5.4.); werken met aardrijkskundige informatie 

(Bartholomaeus Anglicus, reisverslag Joos van Ghistele); bundels met moraliserende exempelen (genoemd in De 

Vooys 1926, 350-364) plus enige verdere in druk verschenen bundels met exempel- en novelle-achtige stof; de 
twee grote refreinverzamelingen van Jan van Stijevoort en Jan van Doesborch (begin zestiende eeuw, maar 

inclusief vijftiende-eeuws materiaal dus representatief). Daarnaast: rederijkerstoneel over antieke stof; werk van 

enige individuele (stads)-rederijkers zoals Anthonis de Roovere, Colijn van Rijssele (/ Caillieu / Keyaert: vgl. 

Van Gijsen 1989, 13-21) en Jan Smeken, wier werk niet (voldoende) door bovenstaande selectie werd bestreken. 

Bij het systematisch onderzoek naar decoraties en vertoningen bij festiviteiten heb ik mij in eerste instantie 

beperkt tot gelegenheden die verband hielden met vorsten. Processies, ommegangen e.d. leken van minder 

belang voor de thematiek, en gebruik van werelds en mythologisch materiaal bij deze gelegenheden relatief laat 

en schaars (Worp 1904-1908, 48 e.v., Van Autenboer 1962). Toch kwamen er uit verder onderzoek enkele 

interessante voorbeelden van Troje-gebruik. Nadere verantwoording van het materiaal daar waar gebruikt. 
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identiteitsvorming en ‘plaatsen van herinnering’.
25

 Tenslotte is het een bijdrage aan het 

fascinerende terrein van de middeleeuwse omgang met de klassieke oudheid, hier als deel van 

het grote goddelijke plan, waarin men zichzelf zo gunstig mogelijk wilde positioneren.  

Geprobeerd is om de betekenis van de stof vanuit de eigen tijd te begrijpen: vanuit de 

contemporaine opvattingen over de wereld en de wereldgeschiedenis. Het theoretische kader 

is dus middeleeuws. Maar deze studie treedt tegelijk in de voetsporen van hedendaagse 

wetenschappers, in de keuze voor een literair-historische aanpak, en geleid door eerdere, voor 

dit onderzoek fundamenteel inspirerende publicaties: van Gerritsen, over politiek in ridder-

epiek, van Van Oostrom, over mecenaat, en natuurlijk van Pleij, over stedelijke literatuur en 

drukpers.
26

  

 

De voorliggende studie bevat de volgende delen.
27

 

Hoofdstuk II bespreekt de antieke bronnen voor het middeleeuwse Troje-verhaal, en de 

bewerking daarvan door Benoît de Sainte-Maure en Guido de Columnis. Het toont hoe de 

Nederlandstalige Troje-teksten in deze traditie passen. Ook deze teksten blijken als 

geschiedschrijving bedoeld: naar middeleeuwse opvatting was er geen beter gedocumenteerd 

historisch feit dan de Trojaanse Oorlog - een overtuiging die tot lang na de middeleeuwen 

stand hield. 

Hoofdstuk III behandelt aspecten uit het middeleeuwse geschiedbeeld die voor de 

interpretatie van de Troje-stof van belang zijn. Ze vormen als gezegd de theoretische 

achtergrond voor de uitleg van het middeleeuwse materiaal. Er blijkt dat de geschiedenis van 

Troje zoals alle historie exempelwaarde had, maar dat zij haar grootste belang ontleende aan 

haar cruciale plaats in de wereldgeschiedenis, en aan de daarmee verbonden mogelijkheid om 

de eigen plaats in dat grote geheel naar wens in te vullen.  

De volgende hoofdstukken gaan over die wensinvulling: de Trojaanse 

oorsprongssagen, geordend volgens en besproken vanuit de politieke context waarin ze 

ontstonden. Hoofdstuk IV gaat over de West-Europese traditie, speciaal over de Frankische en 

Britse sagen, als achtergrond en bron voor het materiaal uit de Nederlanden. Hoofdstuk V 

behandelt de Brabantse sage, de voornaamste Nederlandse Troje-sage, uit het - in elk geval in 

naam - voornaamste vorstendom. In hoofdstuk VI komen de Trojaanse herleidingen in de 

verdere Nederlanden aan de orde. 

Hoofdstuk VII vat de verschillende lijnen samen om te komen tot een antwoord op de 

vraag naar de betekenis van de Troje-stof in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne 

Nederlanden. Aandachtspunten zijn daarbij de rol van het hof en van de steden, en de invloed 

van drukpers en humanisme. Waardoor kwam er, tenslotte, een einde aan de Troje-hausse? En 

waarom is het zicht op het grote middeleeuwse belang van de stof juist in Nederland zo totaal 

verdwenen? 

 

                                                
    25 Vgl. over identiteiten Stein 2002; plaatsen van herinnering: Wesseling 2007.  

    26 Ik noem: Gerritsen 1974; Van Oostrom 1982; Van Oostrom 1987; Pleij 1988; Pleij 1991; Pleij 1992. Vgl. 

voor de ontwikkeling van de medioneerlandistiek in de laatste vijftig jaar Janssens 1912. 

    27 In citaten uit primaire bron zijn afkortingen stilzwijgend opgelost en werden interpunctie, hoofdletters, 

u/v/w en i/j aangepast aan het huidige gebruik. De spelling van klassieke namen varieert in de middeleeuwse 

bronnen, en dus ook in citaten. In de lopende tekst is gekozen voor gestandaardiseerde spelling van deze namen 

in hun - ook in de middeleeuwen gevolgde - Latijnse vorm. 
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II. De overlevering van klassieke kennis over Troje 

 
 

1. Inleiding 

 

De middeleeuwse literatuur over Troje concentreert zich rond twee onderwerpen, die soms 

samen, maar vaak ook afzonderlijk worden behandeld. Het eerste is de Trojaanse Oorlog, het 

tweede de nageschiedenis van de strijd, waarbij de aandacht zich richt op Trojaanse 

vluchtelingen die na de verwoesting van hun stad een nieuw vaderland zochten en vonden. 

 Dit hoofdstuk begint bij het begin: de strijd om Troje. Het geeft een korte 

samenvatting van het in de late middeleeuwen gangbare verhaal over de oorlog, en een 

overzicht van de voornaamste verschillen tussen deze middeleeuwse en de klassieke lezing 

van de gebeurtenissen. Daarna wordt aangegeven langs welke wegen de klassieke kennis over 

Troje aan en in de middeleeuwen werd doorgegeven, en hoe de geconstateerde verschillen in 

inhoud en opvatting van de stof met die overlevering samenhangen. 

 Ook voor de nageschiedenis van de oorlog baseerden middeleeuwse auteurs zich op de 

klassieken, maar op een meer indirecte, creatieve manier. Dit zeer belangrijke maar 

permanent evoluerende onderdeel van het stofcomplex komt in latere hoofdstukken aan de 

orde.   
 

 

2. Inhoud van het middeleeuwse Troje-verhaal
1
 

 

Hoewel er veel verschillende versies circuleerden is het middeleeuwse Troje-verhaal in 

hoofdlijnen constant. De kern ervan is gelijk aan die van de klassieke mythe. De Trojaanse 

prins Paris schaakt Helena, de vrouw van de Griekse koning Menelaus. Het gevolg van zijn 

actie is oorlog. Tien jaar lang wordt Troje door de Grieken belegerd, en tenslotte wordt de 

stad ingenomen en verwoest.  

 Op een aantal punten wijkt de middeleeuwse visie op de gebeurtenissen rond Troje 

echter af van het vooral op de klassieke Griekse auteurs gebaseerde verhaal dat sinds de 

renaissance weer in zwang kwam. Een belangrijk verschil is het pro-Trojaanse standpunt van 

de middeleeuwse versies. Dat blijkt in de weergave van de aanleiding en het voorspel tot de 

oorlog, van de strijd zelf en van de val van Troje.  

 Het middeleeuwse verhaal geeft een rationeler verklaring voor het ontstaan van het 

conflict, waarbij de agressie aanvankelijk veel meer van de Grieken dan van de Trojanen 

uitgaat. Niet het Paris-oordeel is de oorzaak voor de strijd (de oorlog is niet uitgelokt door de 

heidense oppergod Zeus / Jupiter), maar de tocht van de Griekse Argonauten. Jason en zijn 

kameraden, met de Argo op weg naar Colchis om het gulden vlies te halen, willen bij Troje 

aan land gaan om nieuwe voorraden in te nemen. Koning Laomedon van Troje, de vader van 

de latere koning Priamus, vertrouwt het niet en weigert hun toegang tot zijn rijk. Na afloop 

van de tocht wordt Troje voor de eerste keer door de Grieken verwoest, uit wraak. Laomedon 

wordt gedood, zijn dochter Hesione wordt als krijgsbuit aan de Griekse aanvoerder Telamon 

gegeven. Priamus herbouwt Troje. Hij wil ook zijn zuster terugkrijgen, maar zijn diploma-

tieke inspanningen daartoe lopen stuk op botheid en onwil van de Grieken, die de Trojaanse 

gezant Antenor op een bijzonder beledigende manier behandelen. Dan volgt de schaking van 

Helena door Priamus’ zoon Paris, bedoeld om een ruilmiddel in handen te krijgen. Het Paris-

oordeel is slechts een voorspellende droom die deze oplossing aan de hand doet en er het 

                                                
     1 Scherer 1963 geeft een overzicht van overeenkomsten en verschillen tussen het klassieke en het middel-

eeuwse Troje-verhaal. Afzonderlijke teksten kunnen uitzonderingen op het algemene patroon bevatten. 

Uitgangspunt hier is het sinds Guido de Columnis’ Historia Destructionis Troiae (1287) gangbare verhaal. 
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succes van lijkt te garanderen: Venus heeft Paris, als beloning voor haar uitverkiezing tot 

mooiste van drie godinnen, de knapste en edelste vrouw van Griekenland beloofd. 

   

 

 

 

 

 
 

Rationalisatie en 

anachronismen: het Paris-

oordeel als droom. De slapende 

Paris, de drie godinnen en 

godenbode Mercurius zijn 

gekleed (voor zover) volgens 

vijftiende-eeuwse mode. 
Uit: Raoul Lefèvre, Die 

Vergaderinge der historien van 

Troyen. Haarlem, Jacob 

Bellaert, 1485, ʃ 4r. 

 

  

Bij de daadwerkelijke ontvoering wordt Trojes schuld verminderd door de willigheid van het 

slachtoffer: Helena reist de knappe Trojaan waarover ze heeft gehoord tegemoet, onder het 

mom van een bezoek aan een religieus feest ter ere van Venus, op het eiland Cythera. Van 

kwalijke dank na genoten gastvrijheid - zoals in het klassieke verhaal, waarin Paris zijn 

gastheer Menelaus berooft - is dus geen sprake.  

 In de strijd die volgt is Hector, de oudste zoon van koning Priamus,  de grote held. 

Ook andere Trojanen en Trojaanse bondgenoten, zoals Hectors broer Troylus en de 

Amazonenkoningin Penthasileia, onderscheiden zich. De Griekse Achilles speelt een minder 

fraaie rol, op het slagveld gedraagt hij zich zeer onridderlijk.  

 De val van Troje tenslotte is niet zozeer het gevolg van Griekse slimheid (de bekende 

list met het houten paard), maar eerst en vooral van verraad in eigen kring: het zijn de 

bedrieglijke machinaties van Antenor en Aeneas die de uiteindelijke inname van Troje 

mogelijk maken. Zij stellen de Grieken in staat het palladium te bemachtigen. Door het verlies 

van dit beschermende beeld is Troje verloren, en kan de Griekse list slagen. 

 Troje wordt veroverd. Maar een deel van de Trojanen overleeft het Griekse plunderen, 

moorden en branden. Aeneas trekt naar Latium, waar hij de basis legt voor een nieuwe stad en 

een nieuw wereldrijk: Rome. Ook andere vooraanstaande Trojanen verlaten met een groep 

volgelingen de verwoeste stad om elders in de wereld een nieuwe toekomst te zoeken. 

 

Opmerkelijk is de aankleding van het verhaal. De antieke wereld wordt, volgens goed 

middeleeuws gebruik, volstrekt anachronistisch weergegeven.
2
 Het zijn middeleeuwse ridders 

die om Troje strijden, terwijl de dames tussen de kantelen van de muren hun helden staan te 

bewonderen. Veel aandacht wordt besteed aan al dan niet hoofse liefdesrelaties, zoals die 

tussen Troylus en Briseida of Cressida (een nieuwe figuur die voornamelijk nog in haar naam 

aan de vroegere Chryseïs en Briseïs herinnert), en de al even ongelukkige, want voor beiden 

fataal aflopende liefde van Achilles voor de Trojaanse prinses Polyxena - verwikkelingen die 

bij de klassieke auteurs ontbreken. 

 Daarbij is de benadering van de stof echter ook heel rationalistisch en feitelijk. De 

                                                
     2 Vgl. hoofdstuk III.2.4. 
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heidense goden spelen geen actieve rol. Het verhaal vormt vooral een oorlogsverslag, met 

veel details over de deelnemers, de omvang van hun troepenmacht, het verloop van gevechten 

en onderhandelingen, het aantal slachtoffers aan beide zijden, enzovoort. 

 Voor een deel zijn deze verschilpunten met het klassieke verhaal van middeleeuwse 

oorsprong; maar voor het grootste deel zijn ze terug te voeren op twee oudere, laat-antieke 

bronnen voor de gebeurtenissen rond Troje: de ‘ooggetuigenverslagen’ van Dictys en Dares. 

 

  

3. Bronnen 

 

 

3.1. Klassieke en laat-antieke bronnen: doorgave van de stof 

 

3.1.1. Dares en Dictys 

 

Vanaf het moment dat Heinrich Schliemann, in april 1870, begon met opgravingen in de 

Hissarlik, een heuvel in het noordwesten van Turkije, heeft het verhaal over de speurtocht 

naar de historische waarheid achter de Troje-mythe zelf haast legendarische vormen 

aangenomen. Was de stad die hij er vond werkelijk het oude Troje? En zo ja: welke van de 

vele lagen van bewoning die door Schliemann en zijn opvolgers werden blootgelegd was dan 

het Homerische Troje? Hadden de aangetroffen sporen van verwoesting een natuurlijke 

oorzaak - een aardbeving - of was er echt sprake geweest van een menselijke vijand? En 

leidde in dat laatste geval een dynastiek conflict tot de ondergang van de stad, zoals het 

verhaal wil? Of zou haar vermoedelijk belangrijke positie in de handelsrelaties tussen 

Griekenland en het gebied rond de Zwarte Zee, en de welvaart die daarmee gepaard ging, een 

aanval op de stad kunnen verklaren? Zeker lijkt dat er lang vóór Homerus al overleveringen 

rond Trojes geschiedenis moeten hebben bestaan en dat er eeuwen zijn verstreken voordat de 

mogelijk historische kern was uitgegroeid tot het stofcomplex waarvan Ilias en Odyssee de 

literaire neerslag vormen.
3
 

 Het geloof in de historiciteit van de Trojaanse Oorlog was in de klassieke oudheid 

vrijwel algemeen. Over de waarde van Homerus’ weergave van het gebeurde was men het 

echter minder eens. Ilias en Odyssee vormden een onuitputtelijke bron van inspiratie, maar 

werden al snel ook bekritiseerd. Filosofen hadden ernstige bezwaren tegen de amorele 

godenwereld die Homerus had opgevoerd. Historici trokken zijn beoordeling van het belang 

van de oorlog en zijn betrouwbaarheid als historische bron in twijfel. Dichters completeerden 

en veranderden zijn verhaal op grond van alternatieve tradities die er ten aanzien van de stof 

in omloop waren en zongen daarbij niet zelden de lof van lokale helden aan wie Homerus, uit 

onwetendheid of partijdigheid, onvoldoende recht zou hebben gedaan. Tenslotte verschenen 

er zelfs geheel herziene versies van de geschiedenis van Troje. Van deze nieuwe versies 

zouden de zogenaamde ooggetuigenverslagen van Dictys Cretensis en Dares Phrygius de 

meest invloedrijke blijken.
4
 

 De eerste van deze twee literaire vervalsingen is een Griekse prozatekst uit de eerste of 

tweede eeuw na Christus, bekend onder de veelzeggende titel die een zekere Lucius Septimius 

in de vierde of vijfde eeuw aan zijn Latijnse vertaling van het werk gaf: Ephemeris Belli 

Troiani, Journaal van de Trojaanse Oorlog. Dit verslag zou zijn geschreven door Dictys van 

Kreta, metgezel van de Griekse onderbevelhebber Idomeneus en officieel geschiedschrijver in 

                                                
     3 Pauly-Wissowa 1893-1972, suppl. XIV kol.809-817. Verg. ook Delvoye 1982, 18-26, Wood 1985 en De 

Donder 1996,  waarin een uitgebreid overzicht (voor leken) van de speurtocht naar Troje. Solomon 2007, 484 

geeft recente literatuur rond de opgravingen die Manfred Korfmann sinds 1982 bij en in Troje heeft verricht. 
     4 Wolff 1932; Highet 1949, 574-575; Eisenhut 1983, 11-12; Solomon 2007, 490 e.v. 
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het Griekse leger voor Troje. In een inleiding wordt verteld hoe dit belangrijke geschrift pas 

in het dertiende regeringsjaar van keizer Nero werd gevonden, toen een (historische) 

aardbeving op Kreta Dictys’ graf openlegde. Herders vonden zo het manuscript, geschreven 

op lindebast, in zeer oud schrift: Fenicisch, zoals later bleek. Via de plaatselijke autoriteiten 

bereikte het Nero, die het liet vertalen in het Grieks, zodat het werk algemeen bekend werd.   

 De tweede tekst is alleen overgeleverd in een Latijnse versie uit de vijfde of zesde 

eeuw na Christus, gewoonlijk betiteld als de Historia de excidio Troiae (Geschiedenis van de 

val van Troje), eveneens in proza. Hierin is onze verslaggever ter plaatse Dares, een Frygiër - 

Frygië was de naam van het gebied rond Troje - die tot aan de val van de stad meevocht met 

de Trojanen. Toegevoegd is een gefingeerde inleidende brief, zogenaamd van de hand van de 

Romeinse schrijver Cornelius Nepos, die de Latijnse vertaling zou hebben vervaardigd. De 

brief is gericht aan Sallustius, eveneens een Romeins auteur van naam. ‘Nepos’ schrijft dat hij 

het manuscript tijdens een studieverblijf in Athene heeft gevonden. Hoe het daar kwam en 

waarom het zo lang onbekend was gebleven wordt niet vermeld. De klinkende namen van 

Athene, centrum van wetenschap, en van Nepos en Sallustius, beroemde geschiedschrijvers 

uit de eerste eeuw voor Christus, dienen alleen om de Troje-geschiedenis die volgt autoriteit 

te verlenen. De lezer, schrijft de pseudo-Nepos, moet op basis van zijn vertaling zelf maar 

bepalen wie er nu meer geloof verdient: Dares, die er zelf bij was, of Homerus, die lang na de 

oorlog had geleefd en door de Atheners zelfs voor gek was verklaard en zich voor het gerecht 

had moeten verantwoorden omdat hij in zijn boeken goden met mensen had laten strijden. 

 De aard van beide teksten is geheel in overeenstemming met de bewering dat ze een 

getrouwe weergave van de actualiteit zouden bieden. Goden spelen nauwelijks een rol. In 

bondig, zakelijk proza wordt verslag gedaan van het verloop van de gebeurtenissen op het 

slagveld en aan de onderhandelingstafel. Er is een veelheid aan realistische details: 

opsommingen van bondgenoten, van aantallen schepen, manschappen en gesneuvelden, 

beschrijving van uiterlijk en karakter van de belangrijkste helden, en dergelijke. Het enige 

essentiële verschil tussen beide ‘ooggetuigen’ is hun standpunt in het conflict: Dictys is sterk 

anti-Trojaans, Dares vocht juist mee aan de kant van Troje.
5
 

                                                
     5 Editie Dictys: Eisenhut 1973; editie Dares: Meister 1872-73. Een Engelse vertaling van beiden geeft Frazer 

1966. Veel informatie, met verwijzing naar oudere literatuur, bieden Eisenhut 1983, Schetter 1988 en Merkle 

1990.  

Nog steeds omstreden is de vraag of er ooit een Griekse ‘Dares’ heeft bestaan. Sinds het bestaan van 

een Grieks origineel van Dictys rond de eeuwwisseling door een papyrusvondst werd bevestigd heeft men 
automatisch aangenomen van wel. Deze aanname wordt bestreden door Eisenhut: hij vermoedt in het werk van 

Dares een westers, pro-Trojaans antwoord op de gezaghebbende tekst van Dictys die middels de vertaling van 

Septimius ook in het Westen bekend was geraakt (Eisenhut 1983, 16). Schetter daarentegen acht de Latijnse 

Dares wel degelijk een (verkortende) navertelling van een Grieks origineel, en de Nepos-brief - duidelijk op een 

Latijns publiek gericht - een zelfstandige, latere toevoeging (Schetter 1988; aangevuld door Bradley 1991). 

Merkle geeft argumenten voor beide stellingen (Merkle 1990, 509-510, 521-522). Ook Beschorner vindt het 

bestaan van een Griekse Dares aannemelijk (Beschorner 1992, 193-243, 250-254). 

 Maar waarom zou in een Grieks werk een pro-Trojaans standpunt worden gehuldigd? Volgens Wolff 

zijn er wel meer voorbeelden van Griekse auteurs die de voorvaderlijke overwinning op Troje loochenden of in 

minder gunstig daglicht stelden om hun Romeinse overheersers, die hun stamboom in Troje lieten wortelen, te 

vleien (Wolff 1932, 56). Ook Dares is volgens hem “nicht mehr im Banne des Hellenismus, sondern des siegrei-
chen Römertums” (61). Highet echter noemt het afbreuk doen aan de Romeinse waardigheid - hun voorvader 

Aeneas wordt voorgesteld als verrader van Troje - juist een van de ‘special purposes’ van het boek (Highet 1949, 

51, 372). Beschorner ziet in het werk geen politieke lading, maar acht het een literaire persiflage (Beschorner 

1992, 244-249). Hij vindt Dares’ standpunt onpartijdig en acceptabel voor de Romeinen (idem 238, 242, 265); 

het verraad van Aeneas c.s. wordt als legitieme daad gepresenteerd (184). 

Hoe dit ook zij: een en ander verhoogde de bruikbaarheid van het werk voor de middeleeuwen, toen 

velen zich, in navolging van maar ook in concurrentie met Rome, als afstammeling van Trojanen wensten te 

beschouwen. De tijd waarin de Latijnse Dares werd geschreven is tevens de tijd waarin de laatste sporen van de 

Gallische en de eerste sporen van de Frankische Troje-sage gezocht moeten worden (vgl. hoofdstuk IV.3). 
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 De realistische aanpak bleek overtuigend: beide teksten werden voor authentiek 

ooggetuigenverslag gehouden. Ze hadden veel succes, Dictys vooral in Byzantium, Dares 

vooral in het Westen. De westerse voorkeur voor Dares werd bepaald door zijn veel positiever 

beeld van de Trojanen: het Westen huldigde een pro-Trojaans standpunt omdat men zich er, in 

navolging van Rome en in oppositie tot het Grieks-Byzantijnse Oosten, als afstammeling van 

de Trojanen wenste te beschouwen.
6
 Belangrijk bij de verspreiding van Dares’ roem was ook 

de rol van de middeleeuwse encyclopedisten, te beginnen bij Isidorus van Sevilla († 636). In 

zijn invloedrijke Etymologiae verklaart hij het woord historia uit het Griekse historein: zien, 

waarnemen. Hij noemt daarbij Dares als eerste heidense geschiedschrijver, naast Mozes als de 

eerste historiograaf in de joods-christelijke traditie: zij hadden de door hen beschreven 

gebeurtenissen met eigen ogen gezien. Isidorus’ woorden vonden een grote verspreiding en 

werden steeds weer herhaald, in het Middelnederlands door de Antwerpse stadsklerk Jan van 

Boendale. In Der Leken Spieghel (1325-1330), een encyclopedie op rijm waarin hij onder 

meer behandelt ‘hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen’, stelt hij dat een 

auteur zich met name in profane en gewijde geschiedschrijving strikt aan de waarheid moet 

houden: 

 
  Twee dinghen sijn onder dandre al 

  Daer men niet in lieghen en sal. 
  Hystorien [profane historiografie] dat sijn deene; 

  Want om saken en ghene 

  En salmen daer in lieghen een haer; 

  Want wilen in doude jaer 

  En moeste dichten nieman 

  Dan hi die se scouwede an, 

  Alse Darijs Troyen dede: 

  Hi sach selve die waerhede 

  Van den orloghe altemale, 

  Dat hi screef scone ende wale [goed] 

  Also hijt sach mitten oghen; 
  Want en hadde niement moghen 

  Bescriven dan hi diet sach; 

  Wantmens doe ghemeenlijc plach, 

  Ende noch met rechte soude, 

  Waert datmen trecht doen woude. 

  Daeromme heet [noemt] ment hystoria: 

  Hystoria, alsic versta, 

  Coomt van hysteron, ic hout in dien: 

  Dats Griecsch ende luudt also vele als zien, 

  Om datmens niemene betrouwe 

  Dan den ghenen diet aen scouwe.7  

 

 Dares en Dictys vormden de basis voor het middeleeuwse Troje-verhaal: zij bepaalden 

de inhoud en de interpretatie als historisch feit. Zo goed als alle middeleeuwse literatuur over 

de Trojaanse Oorlog is direct of (vaker) indirect gebaseerd op hun berichten. Ook in teksten 

waarin zeer vrij met deze oorspronkelijke bronnen wordt omgegaan, of die nog maar heel in 

de verte met ze verwant zijn, wordt regelmatig naar deze twee zegslieden verwezen om de 

                                                
     6 De westerse voorkeur voor Dares blijkt ook in de handschriftoverlevering. Munk Olsen noemt in zijn 

overzicht van handschriften van klassieke teksten uit de negende tot en met de twaalfde eeuw negenenveertig 

Dares-afschriften tegenover elf Dictys-kopieën (Munk Olsen 1982-89 I, 363-382, II, x; enige aanvullingen in 

Jung 1997, 206 n. 40). Vgl. Eisenhut 1983, 18. Zie voor een Dares-afschrift in de abdij van Egmond, midden 

elfde eeuw: Te Winkel 1922-27 I, 199 n.1 en Munk Olsen III 1, 99. 
     7 Isidorus Etym. I, 41, 42 (ed. 1911). Citaat Boendale: ed. 1844-48, 161-162 r. 67-90. Vgl. Vanderheyden 1961, 

205-212; Boehm 1965, 672-675; Gerritsen 1992. 
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historische waarheid van het vertelde te benadrukken. Zo beschrijft Die hystorye van der 

destrucyen van Troyen (Antwerpen, Roland van den Dorpe, ca. 1500) het uiterlijk van de 

voornaamste Trojanen en Grieken “also se Dares ende Frigius [sic] becreven hebben. Want se 

doe leefden ende bescreven alle die striden dier geschieden.” Tot slot wordt de 

betrouwbaarheid van deze portretten nogmaals uitgelegd: 

 
Ende meester Dares ende Frigius die doe ter tijt leefden ende in die stadt van Troyen ende oeck 

onder die Griecken in tijden van bestande converseerden hebben dese ghedaenten van den 

meesten aen beyde syden bescreven om daer een eewighe gedenckenisse af te hebben.8 

 

Dares en Dictys waren de bron voor het rationalisme en realisme waarmee de geschiedenis 

van Troje werd behandeld. Ook de belangstelling voor liefdesgeschiedenissen, zo goed 

aansluitend bij de interesses van het latere middeleeuwse publiek, is al bij hen aanwijsbaar. 

Hun gezag bepaalde de relatieve constantheid van het verhaal, waarvan men de hoofdlijnen 

ontleende aan Dares, die de rol van de Trojanen gunstig voorstelde. Dictys werd als 

aanvulling gebruikt.
9
 

 

3.1.2. Overige antieke bronnen 

 

Er waren ook andere antieke bronnen voor de geschiedenis van de Trojaanse Oorlog in 

omloop, maar vergeleken bij Dares en Dictys waren zij van ondergeschikt belang. Homerus 

zelf speelde maar een bescheiden en indirecte rol. Zijn eigenlijke werk was, met de kennis van 

het Grieks, in vergetelheid geraakt. Wel circuleerde er een sterk verkorte en verminkte 

Latijnse versie van de Ilias, de Ilias Latina (eerste eeuw n. Chr.), die vanaf de negende eeuw 

in gebruik was als schoolboek en een grote verspreiding kende. Een en ander verhinderde niet 

dat Homerus’ roem als dichter spreekwoordelijk bleef: daarvoor stond het gezag van de hele 

antieke literatuur garant. Maar tegelijk was hij de vleesgeworden heidense dwaling, die over 

de Trojaanse Oorlog, lang vóór zijn tijd gestreden, voornamelijk leugens had verspreid. Ook 

deze kant van de middeleeuwse visie op Homerus had, zoals bleek, haar wortels in de 

klassieke oudheid. De Historien van Troyen (Gouda, Gheraert Leeu, 1479) volgt in de 

proloog deze lange traditie; daarbij klinkt ook het al even oude argument mee, dat de 

versvorm per definitie niet geschikt zou zijn als drager van de waarheid: die kon alleen in 

proza gestalte krijgen:
10

  

 
Ende oec sommighe mit poetrien die selve historie hebben verciert [beschreven], dat se niet 

alleen den sommigen die se hoerden niet waer en schijnt te wesen, mer alheel versiert 

[volkomen verzonnen]. Van welcken die grote Homerus in sijnre tijt onder die Griecken die 

waerheyt der voerseider historien also hevet mit poetrien ghesettet, versierende daer onder veel 

dinghen die niet ghesciet en sijn, ende veel dinghen die gesciedet waren in een ander forme 

ghesettet dan se ghesciet waren. Ghelikerwijs als hi seit dat sommighe afgoden die die heyden 

plaghen te eeren dat volck van Troyen verdorven [te gronde gericht] hebben, recht of se met 

hen luden levendich hadden gheweest. Wes dwalinghen die poeten namaels hebben ghevolghet 

                                                
   8 Destrucyen ca. 1500, C2 v b, [C4] v a; ook passim veel verwijzingen naar Dares. 
     9 Wolff 1932, 60-61.  
     10 Over het middeleeuwse Homerus-beeld: Cohen 1941, 45; Worstbrock 1963, 248-251; Kullmann 1988. 

Benoît de Sainte-Maure weet beide kanten - positief en negatief - te combineren door te stellen dat Homerus’ 

aanzien en latere daden zó groot waren dat zijn Trojaanse geschiedenis tenslotte toch als gezaghebbend werd 

geaccepteerd (Kullmann, 11-12). Over de Ilias Latina verder Reynolds 1983A, 191-194. Schnell 1984, 215-219 

gaat, vanuit de vraag naar het waarom van de toenemende voorkeur voor proza in de late middeleeuwen, 

uitvoerig in op de polemiek tegen het vers als leugen en wijst daarbij ook op het topos-karakter van deze gelijk-

stelling, die al in de laat-antieke tijd wordt aangetroffen. De door hem in dit verband genoemde antieke en 

middeleeuwse plaatsen met kritiek op Homerus (239 n. 30) zijn wat dat betreft veelzeggend: zowel in proza als 

in verzen wordt er op de dichterleugens afgegeven. Vgl. voor het Middelnederlands Lie 1994. 
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opdat si daer bi souden gheven te verstaen dat Homerus die principael meester is van visierden 

gesten [geschiedenissen] ende fabulen recht of si waerachtich waren te setten. Ghelikerwijs als 

Ovidius Sulmonensis met veel woerden in veel boeken naemaels heeft gesettet [geschreven], 

desghelijc hevet oec Vergilius veel dinghen ghesettet, die waerheyt nochtan niet achterlatende 

als hi van der historien van Troyen roerde, ende heeft nochtan van Homerus’ visierde fabulen 

niet willen abstineren, ofte swigen.
11

 

 

 Tegen het werk van Vergilius en Ovidius bestonden inderdaad vergelijkbare bezwaren. 

Beide auteurs leverden een overvloed aan gegevens met betrekking tot Troje en de bij haar 

geschiedenis betrokken personages. Maar ook in Vergilius’ epos over Aeneas, de ‘zoon van 

een goddelijke moeder’ (Venus), speelde de godenwereld een belangrijke rol. En in Ovidius’ 

Metamorphoses, een waar repertorium voor antieke mythologie, was het bovennatuurlijke 

zelfs tot verzamelprincipe verheven. Alleen materiaal uit zijn Heroides, een reeks brieven die 

beroemde vrouwen als onder meer Helena, Dido en Penelope aan hun echtgenoot of minnaar 

zouden hebben geschreven, kon relatief probleemloos in de geschiedenis worden ingepast: in 

deze vorm, de directe rede, waren verwijzingen naar heidense mythologie als historisch feit te 

begrijpen. Beperkingen golden daarentegen weer ten aanzien van Statius’ Achilleis (eerste 

eeuw) en mythologische commentaren en handboeken als die van Hyginus (tweede eeuw) en 

Fulgentius (vijfde eeuw). Ook het Excidium Troiae (zesde eeuw), een korte tekst waarin de 

val van Troje en de stichting en vroege geschiedenis van Rome werden behandeld, gaf een 

mythologische versie van het verhaal. 

 Door deze dichterlijke en mythografische teksten, veelal gebruikt bij het onderwijs in 

het Latijn, bleef het klassieke Troje-verhaal bekend. Ook in deze literatuur kon men, door 

allegoriseren en moraliseren, waarheden vinden. Als bron voor de historische waarheid achtte 

men ze echter van secundair belang. Meestal werd het gebruik ervan in dit opzicht beperkt tot 

het toevoegen van details en ontbrekende onderdelen aan de berichten van Dares en Dictys.
12

 

 

 

3.2. Vroegchristelijke auteurs: inpassing in de wereldgeschiedenis 

 

Zeer belangrijk voor de transmissie van kennis over de antieke cultuur en geschiedenis naar 

de middeleeuwen was het werk van de vroegchristelijke geschiedschrijvers en apologeten. Bij 

hen was het heidense verleden, in weliswaar ondergeschikte rol, in één universele visie op de 

wereld en haar geschiedenis opgenomen. De gegevens die men bij Hiëronymus († 419), 

Augustinus († 430), diens leerling Orosius en - wat later - Isidorus († 636) over Troje kon 

vinden waren voornamelijk bekend, beknopt en refererend: een uitvoerige en overzichtelijke 

behandeling van de geschiedenis gaven zij niet. Maar zij droegen bij aan de overlevering en 

verspreiding van het materiaal en plaatsten het - zowel wat betreft tijd en ruimte als wat 

betreft interpretatie - in het kader van een christelijk, universeel wereldbeeld dat de basis van 

                                                
     11 Historien 1479 [a1]r. De tekst volgt Guido de Columnis, waarbij een ontkenning is weggevallen in de 

vertaling van de zinsnede “ut darent intelligi non solum Homerum fuisse vitiorum auctorem”: “with the result 

that they caused it to be known that Homer was not the only author of falsehoods” (Guido de Columnis ed. 1936, 

4; id. ed. 1974, 1; cursivering WK). 
     12 Alg. over alternatieve Troje-bronnen: Worstbrock 1963, 251-252; Scherer 1963, xii-xiii en app.A. Over 

gebruik van deze teksten op scholen, al dan niet via bloemlezingen: Curtius 1978, 58 e.v.; vgl. voor de 

Nederlanden: AGN 4, 366-371 en bijv.; Post 1954, 92-97, 149-151, 158-159; Van Oostrom 1989, m.n. 16-26. Zie 

voor Vergilius nog Eisenhut 1983, 26, voor het Excidium Troiae Bate 1986, 5-9. Typerend is de werkwijze van 

Jacob van Maerlant, die zijn Historie van Troyen voornamelijk baseert op Benoît de Sainte-Maures Franse 

bewerking van Dares en Dictys, maar deze aanvult met behulp van “buecken die men leest in scolen” (r. 23561), 

en er daarbij zorg voor draagt het bovennatuurlijke (in Statius, in Ovidius) weg te laten of te rationaliseren, 

behalve in woorden en daden van de heidenen zelf (Jongen 1988, 16-21, 44-56, 123 n.23). Over allegoriseren en 

moraliseren t.a.v. mythologie hierna hoofdstuk III.2. 
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het middeleeuwse zou vormen.
13

   

 Voor de chronologie van dit kader steunde men voornamelijk op het werk van 

Eusebius († 339), die de geschiedenis van de heidense volkeren en hun rijken had ingepast in 

de reeks van geslachten, richteren en koningen die de Bijbel gaf. Eusebius stelde de 

verwoesting van Troje op 1182 voor Christus, in het derde jaar dat Abdon richter over het 

volk van Israël was. Deze datering kan men gedurende de hele middeleeuwen terugvinden.
14

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ligging van Troje: aan de 
rand van Azië, aan de 

Hellespont. ‘Sallustiuskaart’ (T-

O-kaart met stedenaanduiding 

door middel van tekeningen van 

gebouwen) uit Leipzig, elfde 

eeuw (natekening, overgenomen 

uit Verrycken 1990, 89). 
 

 Ook antieke geografische kennis werd door de vroegchristelijke auteurs overgenomen 

en doorgegeven. Na de val van het Westromeinse Rijk, toen het Westen lange tijd volledig op 

zichzelf was teruggeworpen en de Islam zich over grote delen van het Middellandse Zee-

gebied verspreidde, vormden zij voor veel gebieden waar men zelf niet meer kwam de enige 

bron van kennis. Waar Troje lag, kon men lezen bij Hiëronymus en Isidorus, en vervolgens in 

de vele wereldkronieken en encyclopedische werken die zich hiervoor op hen baseerden: in 

Klein-Azië, aan de Hellespont, in de provincie Frygië. En op kaarten van het wijdverbreide, 

naar hun vorm genoemde ‘T-O-type’ is Troje inderdaad te vinden aan de rand van Azië, 

tegenover Constantinopel dat aan de overkant van de Hellespont, aan de rand van Europa  

ligt.
15

   

                                                
     13 Alg.: Keen 1982, 132-8; een overzicht van de Troje-stof bij de genoemde auteurs geeft Cohen 1941, 34-64, 

81-6. 
     14 Bij die datering kan door een aantal oorzaken verwikkeling en verwarring ontstaan. Men kan verschillende 
uitgangspunten hanteren en Trojes val bijvoorbeeld dateren op zoveel jaar na de geboorte van Abraham, zoveel 

jaar voor de stichting van Rome, het zoveelste jaar van de regering van Agamemnon, enzovoort. Kiest men de 

Schepping als richtpunt, dan hangt de datering ervan af of men, naar alternatieve gezaghebbende tradities, de 

geboorte van Christus op 5198 of op 3952 anno mundi stelt. De overlevering van al die getallen en telsystemen 

leverde ook de nodige afwijkingen op. Zie voor chronologie en de bijbehorende problemen Keen 1982 en vooral 

Krüger 1976, 16-18, 46-47. Eusebius, alleen overgeleverd in de Latijnse vertaling van Hiëronymus: ed. 1984, 

60-1; Cohen 1941, 42. De onderzochte Nederlandse kronieken geven een goed beeld van de verwarring: een 

veelheid van data en richtpunten, waarin Abdons derde jaar het meest constante element vormt. 
     15 Over het overheersende belang van vroegchristelijke auteurs voor geografische kennis vóór de twaalfde 
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 In de oudheid en de vroege eeuwen van het Christendom lág er inderdaad een Troje op 

deze plek. Op de al eeuwen verlaten resten van de stad die Schliemann ooit zou opgraven 

was, in de achtste eeuw voor Christus, een nieuwe, Griekse nederzetting ontstaan: Ilium. 

Hoewel dichters als Ovidius en Horatius treffende regels hadden gewijd aan het grazende vee 

en de vruchtbare akkers die de resten van Troje inmiddels aan het oog onttrokken, werd dit 

stadje in de oudheid vrij algemeen voor een voortzetting van het oude Troje gehouden. Het 

trok daardoor eeuwenlang beroemde bezoekers, aan wier historische belangstelling men maar 

al te graag tegemoet kwam. Zo kreeg Alexander de Grote er wapenrustingen uit de tijd van de 

oorlog te zien, en een lier die aan Paris zou hebben toebehoord. Ilium bestond tot ver in de 

christelijke tijd. Wanneer het werd verlaten is niet bekend. Toen de Turken dit deel van het 

Byzantijnse Rijk beheersten was het niet meer bewoond.
16

 

 Bepaalde gebeurtenissen uit de geschiedenis van dit antieke stadje werden ook in de 

middeleeuwen nog wel naverteld. Vooral de verwoesting die het, in 85 voor Christus, in de 

woelige tijd van de burgeroorlogen, onder leiding van de Romeinse veldheer Fimbria had 

ondergaan vond men, in navolging van Augustinus en Orosius, het vermelden waard. Over de 

aan deze derde verwoesting noodzakelijk voorafgegane herbouw zijn verwarde en tegen-

strijdige gegevens te vinden. En de geschiedenis van de stad na Fimbria vermocht vrijwel 

helemaal geen aandacht meer te trekken: Troje was voor de middeleeuwen vooral van belang 

om haar verwoesting door de Grieken, en meestal laat men de geschiedenis van de stad 

daarmee eindigen.
17

 

 

 

3.3. Materiële resten 

 

Dat er van deze ooit zo rijke en grootse stad tenslotte niets dan puin was overgebleven kon 

men vanaf de elfde eeuw ook weer uit eerste hand vernemen. De nieuwe westerse expansie en 

de kruistochten die er mede het gevolg van waren brachten weer Europese reizigers in deze 

contreien. Het gebied rond de stad, in de elfde eeuw door de Turkse Seldsjoeken op 

Byzantium veroverd, kwam geruime tijd onder westerse controle te staan. En hoewel 

aanhoudende strijd tussen moslims en christenen het reizen bij wijlen gevaarlijk maakte en 

                                                                                                                                                   
eeuw: Von den Brincken 1983 A; over hun blijvende belang voor de late middeleeuwen: Von den Brincken 1983 

B. Middeleeuwse kennis over de ligging van Troje: Beaune 1985 B, 343-4; Kugler 2001, 226-229. De gegevens 

uit Isidorus (Etym. XIV, III, 41 (ed. 1911)) worden bijvoorbeeld herhaald in uitgaven als de Middelnederlandse 
vertaling van Bartholomaeus Anglicus’ De proprietatibus rerum, in 1485 verschenen bij Jacob Bellaert in 

Haarlem ([E8]v a), en Den Spieghel Historiael, een beknopte prozavertaling van een deel van Vincent van 

Beauvais’ Speculum Historiale, in 1515 verschenen bij de Antwerpse drukker Claes de Grave (fol.8r). 

Voorbeelden van Troje op T-O-kaarten in Verrycken 1990, 78, 80, 89. Het afbeelden van al lang verdwenen 

maar ooit beroemde steden (behalve Troje bijvoorbeeld ook Babylon, Carthago) komt voort uit hun historisch 

belang: dergelijke kaarten dienden vooral ter verduidelijking van wereldbeeld en wereldgeschiedenis, ze hadden 

geen praktisch doel (Von den Brincken 1983 A, 399). 
     16 Ilium: Pauly-Wissowa 1893-1972, Suppl.XIV, 810 e.v.; Spencer 1957, 82-84; over Ilium als toeristische 

attractie ook Weber 1972, 225. 
     17 Voorbeelden van de verwarrende gegevens die in de laatmiddeleeuwse Nederlanden gedrukte kronieken 

opleveren: de Nederlandse uitgave van Werner Rolevincks Fasciculus Temporum (Utrecht, Jan Veldener, 1480) 
laat de stad op fol. 21r, volgens Eusebius/Hiëronymus, door Hectors zonen op de Grieken heroveren. Op fol. 

21v, in vrije navolging van Geoffrey van Monmouth, wordt de stad aangedaan door de latere stamvader van de 

Britten, Brutus. Op fol. 60r volgt dan, naar Orosius, de verwoesting door Fimbria met aansluitend restauratie 

door Sulla. In de Britse kroniek die in deze uitgave aan Rolevincks wereldkroniek werd toegevoegd staat echter 

(fol. 218r, wat minder vrij naar Geoffrey) te lezen dat de Griekse verwoesting onder leiding van Agamemnon het 

definitieve einde van Troje betekende. In de kroniek die in 1529 onder dezelfde titel Fasciculus Temporum bij 

Claes de Grave in Antwerpen verscheen herbouwen de Romeinen het Troje dat later door Fimbria wordt 

verwoest (R1v). In Aurelius’ Divisiekroniek (Leiden, Jan Seversz, 1517, fol. 7v) zijn het weer de zoons van 

Hector, maar volgt op Fimbria’s destructie geen herbouw door Sulla. Vgl. voor bronnen Cohen 1941.  



 17 

Klein-Azië tenslotte definitief in handen van de (Ottomaanse) Turken viel, waren er steeds 

meer westerlingen - kruisvaarders, pelgrims, diplomaten en dergelijke - die de ruïnes van 

Troje bezochten. De Spaanse ambassadeur Ruy Gonzales de Glavijo, in 1402 op weg naar een 

ontmoeting met de Aziatische veroveraar Tamerlane, meende er zelfs de Griekse loopgraven 

nog te kunnen onderscheiden. Ook de Gentse patriciër Joos van Ghistele, wiens verslag van 

een reis naar het oosten, in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw, een aanmerkelijke 

populariteit genoot en verschillende keren werd gedrukt, meende in de buurt van het eiland 

Tenedos nog fundamenten van het oude Troje te hebben gezien. Welke van de verschillende 

imposante puinhopen in het gebied men nu eigenlijk heeft bewonderd is bij deze berichten 

niet altijd duidelijk, maar de informatie die langs deze weg werd verspreid vormde een kleine 

bijdrage aan hetgeen men over Troje meende te weten.
18

   

 

 

4. De belangrijkste middeleeuwse bewerkers van de stof 

 

 

4.1. Benoît de Sainte-Maure 

 

Westerse kennis van het werk van Dares en Dictys is voor het eerst aanwijsbaar in de al 

genoemde lofprijzing van Dares door Isidorus van Sevilla. Vanaf de achtste eeuw zijn er ook 

afschriften en navolgingen bekend. De belangstelling voor beide werken (vooral voor dat van 

Dares) bleef gedurende de hele middeleeuwen bestaan. Ook de drukpers zou, vanaf het eind 

van de vijftiende eeuw, bijdragen aan hun verspreiding.
19

 

 Hun grootste bereik kregen Dares en Dictys echter niet in originele vorm, maar door 

en via de ingrijpende bewerking die de Franse (Anglo-Normandische) auteur Benoît de 

Sainte-Maure van hun werk maakte. Hij schreef zijn Roman de Troie tussen 1160 en 1165 

voor het hof van de Engelse koning Hendrik II, aan wiens Trojaanse afkomst hij later in een 

Chronique des ducs de Normandie zou herinneren.
20

 De Roman de Troie was de eerste 

behandeling van de geschiedenis van Troje in de volkstaal. En daarmee werd de stof, die tot 

dan toe vrijwel uitsluitend in het Latijn circuleerde,
 21

 ook toegankelijk voor een publiek van  

                                                
     18 Westerse bezoeken aan Troje: Pauly-Wissowa 1893-1972, suppl. XIV, 810 e.v.; Spencer 1957, 84 e.v.; 

Beaune 1985 B, 343-345; Wood 1985, 36-39; De Donder 1996, 93-96. Joos van Ghistele: ed. 1998, 370-371 

(verdere referenties aan Troje: 276, 379, 384, 387, 388, 394, 418); vgl. ook Bejczy 1993. 
     19 Vgl. voor handschriften (van Dares vanaf de achtste, van Dictys vanaf de negende eeuw) hiervóór, n. 6. Een 

zeer vroege Dares-navolging is de Frankische Pseudo-Dares uit ca. 750 (zie hierna, hoofdstuk IV.4.1.). Drukken: 

GW 7986-91 (Dares), 8324-26 (Dictys), 8327-8 (Dares en Dictys). Vgl. verder voor de middeleeuwse receptie 

nog LexMA III 571-2 (Dares) en III, 982 (Dictys). 
     20 Editie: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912; (gedeeltelijke) moderne vertaling: idem ed. 1987. Over de 

band met het Engelse hof en de achtergronden van het ontstaan van het werk: hierna, hoofdstuk IV.5.3. en 

IV.6.4. 
     21 Tot de tiende, elfde eeuw was de Troje-stof alleen bekend uit de in dit hoofdstuk behandelde (laat-)antieke 

en vroegchristelijke literatuur, en uit de historiografie (zie daarover Cohen 1941 en hierna, hoofdstuk IV). Pas 

daarna kwam het tot nieuwe literaire verwerking: eerst in de Latijnse lyriek, later - vanaf de twaalfde eeuw - ook 

in grotere Latijnse epen. De auteurs van deze teksten richtten zich aanvankelijk op het voorbeeld van de grote 
klassieke dichters (Vergilius, Ovidius), die zij probeerden te overtreffen. Pas vanaf ca. 1150 koos de Latijnse 

literatuur voor de ooggetuigenverslagen van Dares en Dictys als belangrijkste bronnen, en daarmee voor de 

waarheid in plaats van de figmenta poetarum. Over de Latijnse, veelal negatief-moraliserende Troje-literatuur: 

Wigginton 1965, hfdst. II, IV en V; Homeyer 1977, 81-95; Eisenhut 1983, 3-5; LexMA VIII, 1035-1036; Jung 

1996, 332-333. Vgl. ook hierna, hoofdstuk III. 

 In de volkstaal werd de stof vóór Benoît al wel behandeld door rondtrekkende zangers. Hun werk is 

maar in beperkte mate overgeleverd. Zie Homeyer 1977, 95-96, 103, 213. Vgl. verder hierna, hoofdstuk IV 4.4., 

over Troje in twee vroege Duitse kronieken in de volkstaal (Annolied, Kaiserchronik). 

 Ook de beeldende kunst speelde overigens een rol in de verspreiding van de stof. Er zijn (vermeldingen 
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Laatste bladzijde van een handschrift van Benoît de Sainte-Maures Roman de Troie. Bovenaan het slot 

van de geschiedenis van Telegonus. Dan portretten van de drie auteurs: “Ditis grezois” en “Daires 

troiens” (gezeten aan één tafel!), en “Beneoit de Sainte More chi tot le livre translata de latin en 

françois”. Bibl. Apostolica Vaticana, Reg. lat 1505 (eind dertiende, begin veertiende eeuw, Midden-

Italië), fol. 232 v (Jung 1996, afb. 20). 
 

leken. Voorlopig ging het daarbij om de adel, op wiens smaak en belangstelling Benoît zich 

met nadruk richtte. 

 Hij bewerkte het beknopte, zakelijke proza van Dares en Dictys tot een omvangrijk 

                                                                                                                                                   
van) Troje-miniaturen en van een wandtapijt bekend uit het eind van de elfde eeuw, eerste helft twaalfde eeuw - 

uit de tijd vóór de Roman de Troie dus. Deze kunstwerken zouden kunnen zijn geïnspireerd door overgeleverde 
antieke modellen, suggereert Hamilton (Hamilton 1913). Mogelijk was er ook verband met de historiografie. Het 

wandtapijt wordt beschreven in een Latijns gedicht van Baudri de Bourgueil, opgedragen aan de dochter van 

Willem de Veroveraar, Adela (ca. 1065-1038). Het zou haar kamer hebben gesierd. Moeten we ons iets 

voorstellen als het Tapijt van Bayeux, uit ongeveer dezelfde tijd en omgeving (het werd mogelijk vervaardigd in 

opdracht van een halfbroer van Willem: LexMA I, 1712-1714)? Verband met de Trojaanse afstammingssage van 

de Normandische hertogen lijkt aannemelijk. En misschien was er ook verband met het onderwerp van dat 

andere, beroemde ‘Tapijt’: de Normandische verovering van Engeland. De gemeenschappelijke Trojaanse 

afkomst van Britten en Normandiërs kon immers als legitimering van de machtsovername worden beschouwd. 

Vgl. hierna, hoofdstuk IV.5.3. 
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dichtwerk van zo’n 30.000 verzen over een exotische sprookjesstad, waarin de personen en 

gebeurtenissen zijn beschreven vanuit eigentijdse opvattingen en idealen. Veel van zijn 

toevoegingen komen voort uit het verlangen om de klassieke stof te verduidelijken en tot 

leven te brengen voor zijn twaalfde-eeuwse gehoor. Dat deed hij bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van de voor dat gehoor vertrouwde middelen van het chanson de geste, waarmee hij de 

strijd om Troje en de helden die daarin vochten tevens groot gewicht en prestige verleende. In 

de uitvoerige aandacht voor wonderbaarlijke pracht en praal, voor ridderlijkheid en liefde 

weerspiegelt zich bovendien de nieuwe hoofse mode van die tijd.
22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jacob van Maerlant over de bronnen voor zijn Historie van 

Troyen, waaronder Dares, die niet anders schreef dan wat hij 
“hoerde ende sach”, en “bonoot van suette more”. 

Brussel KB IV 927 (het Wissense handschrift, Kleef, 1470-

1480), fol. l r a. Uit: Jongen 1996 A. 

 

 

 De Roman de Troie was een groot succes. Er zijn tientallen handschriften van 

overgeleverd - van geen andere twaalfde-eeuwse Franse literaire tekst zijn er zoveel bekend. 

Bovendien zijn er vijf Franse prozaversies van het werk gemaakt. En het werd vertaald en 

bewerkt in het Latijn, het Grieks (in Byzantium), het Italiaans, het Spaans, het Duits en het 

Nederlands. Vaak verschenen er verschillende versies in één taal. In het Nederlands 

bijvoorbeeld bestond al een hoofse bewerking door Segher Diengotgaf,
23

 toen Jacob van 

Maerlant in het begin van de jaren zestig van de dertiende eeuw zijn meer historiografisch 

gerichte bewerking van de Roman de Troie begon - beide teksten komen later nog ter sprake. 

Verschillende vertalingen en bewerkingen werden op hun beurt zeer succesvol. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de genoemde Historie van Troyen van Jacob van Maerlant,
24

 en in nog ster-

kere mate voor de hierna te bespreken Historia Destructionis Troiae van Guido de Columnis, 

een werk dat nog veel groter verspreiding zou krijgen dan het voorbeeld. Sommige van 

                                                
     22 Alg. over Benoîts bewerkingstechniek: Sullivan 1985. Meer over speciaal de hoofse aspecten ervan: hierna, 
hoofdstuk IV.6.4. Vgl. ook hoofdstuk IV.5.3. 

   23 Het werk van Segher is niet zelfstandig overgeleverd; het is alleen bekend via Maerlant, die het in zijn 

Historie van Troyen incorporeerde. 
     24 Van Oostrom stelt: “Binnen de Middelnederlandse letterkunde doet elk aantal boven de vijf overgeleverde 

bronnen vermoeden dat het betrokken werk in de middeleeuwen grote populariteit genoot: 7 (resten van) de 

Reinaert, 13 van de Historie van Troyen, 40 van de Spiegel historiael.” (Van Oostrom 1984, 334). Hij noemt de 

Historie van Troyen “gemeten aan de huidige overlevering hoogstwaarschijnlijk zelfs het meest verbreide 

Middelnederlandse ridderverhaal tout court” (Van Oostrom 1996, 388). Overzicht handschriften: Kienhorst 1988 

I, 196-210; Jongen 1988, 205-210. Vgl. nog Braekman 2000. 
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Benoîts toevoegingen aan de stof kregen bovendien een eigen leven. Dat geldt in het 

bijzonder voor de liefdesgeschiedenis van Troylus en Briseida. Deze bleef vanaf de Roman de 

Troie een vast onderdeel van het Troje-verhaal, maar circuleerde sinds Boccaccio’s Il 

Filostrato (1338) tevens als zelfstandige materie. Aan het eind van de middeleeuwen was de 

grootste populariteit van Benoîts Roman voorbij. Wel is uit de tweede helft van de vijftiende 

eeuw nog een Noord-Franse bewerking bekend die bedoeld was om te worden voorgedragen. 

Maar de drukpers heeft de Roman de Troie - althans in oorspronkelijke vorm - niet meer ge-

haald.
25

 

 Benoît creëerde een middeleeuws Troje - hèt middeleeuwse Troje. Toch benadrukt hij 

- in zijn proloog, en in de voortdurende verwijzing naar de twee ooggetuigen die hij 

nauwkeurig zegt te volgen - dat hij historische waarheid biedt. Het gebruik van de term roman 

duidt niet op een keuze voor fictie (aan zuivere fictie deed men nog niet), maar geeft aan dat 

het een (bepaald soort) werk in de volkstaal betreft. En dat zijn werk inderdaad als geschied-

schrijving werd opgevat blijkt uit het feit dat het ook wel in universele kronieken werd inge-

voegd.
26

  

 Op den duur bleek echter niet iedereen gelukkig met Benoîts weergave van het 

historische materiaal rond Troje. In de dertiende eeuw kwamen verschillende werken tot stand 

die een beter verslag wilden geven. Zo maakte Jean de Flixecourt in 1262 een nieuwe 

Franstalige bewerking van Dares, “Pour che que li roumans de Troies rimés contient mout de 

coses que on ne treuve mie ens u latin, car chis qui le fist ne peust mie autrement belement 

avoir trouvee se rime”. Dergelijke door rijmdwang veroorzaakte afwijkingen hadden de 

Roman de Troie niet alleen minder betrouwbaar, maar ook nog onhandig kolossaal gemaakt. 

Om ze te vermijden vertaalde Flixecourt in proza, zeer exact. Zijn enige ingrepen bestonden 

uit enkele kleine verduidelijkingen voor het niet-geletterde publiek dat hij op het oog had, en 

dat middels zijn werk kennis zou kunnen nemen van “le verité de l’estoire”. Aanvullende 

informatie uit andere bron (zoals Dictys’ gegevens over de terugkeer van de Grieken) laat hij 

echter weg, want: “je ne voell dire cose fors que chou que jou truis ens u latin”. Eenzelfde 

houding kenmerkt de Franse Dares-vertaling van Jofroi de Waterford, die niet veel later (ca. 

1270-1300) tot stand kwam. Ook hij koos voor proza, en voor zeer getrouwe weergave van 

het voorbeeld - een keuze die, gezien zijn vrijheid in ander vertaalwerk, uit zijn respect voor 

de authenticiteit en het historisch belang van Dares’ werk moet zijn voortgekomen.
27

 En 

misschien getuigt ook het ontstaan van de proza-versies van de Roman de Troie (vier uit de 

dertiende, een uit het begin van de veertiende eeuw) van dit nieuwe verlangen naar grotere 

historische betrouwbaarheid.
28

 

                                                
     25 Verspreiding: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 VI, hfdst. 1, 5 en 6; Grundriss 1968-.... IV/2, 88-89; en 

vooral Jung 1996. Jung noemt 58 handschriften (16-330); relatief belang van dit aantal: 19; prozaversies: 440-

562; voordrachtsversie: 617-620. Griekse vertaling: LexMA VIII, 1040. Zie voor Segher Diengotgaf en Jacob 

van Maerlant hierna, hoofdstuk IV 6.4., V.3.2. en VI.4.2. Zie voor Troylus en Briseida hierna. 
     26 Presentatie en receptie als historische waarheid: Woledge 1953, 313-314; Benoît de Sainte-Maure ed. 1987, 

12-15; Eley 1991, 29-30; Jung 1991-1992, 6-8, 11-12. Vgl. voor Benoîts genre-terminologie Grundriss 1968-.... 

IV/2, 87. Sullivan stelt n.a.v. een van de passages waarin Benoît de term roman gebruikt: “Here Benoît appears 

to be making deliberate use of an ambiguous term - romanz can refer equally to one of the romance languages 

and to a particular type of writing in those languages (romance) - to imply that his poem, while taken from a 
Latin original, is nonetheless a valid part of a specifically French literature” (Sullivan 1985, 358). Over Chrétien 

de Troyes’ Erec et Enide (ca. 1170) als de eerste zuiver fictionele tekst in de Westeuropese literatuur: Zemel 

1988, m.n. 102-104. 
     27 Woledge 1953, 315-318; Vielliard 1994 (citaten Flixecourt: 285, 289); Jung 1996, 331 e.v.. Beide teksten 

hadden geen aanwijsbaar succes; een eerdere Franse Dares-vertaling in proza, in de Histoire ancienne jusqu’à 

César (begin dertiende eeuw), had dat wel - vgl. Jung 1996, 334 e.v. 
     28 Op het eerste gezicht lijkt dit onlogisch. De auteurs kozen immers Benoît als bron. Ook betekende de 

omzetting in proza niet per se dat het hoofse karakter van diens tekst werd aangetast. Mogelijk ging het vooral 

om het proza als modernere, meer statusrijke vorm, en speelde de hierboven genoemde controverse over het vers 
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4.2. Guido de Columnis 

 

Die versterkte behoefte aan een degelijk en geloofwaardig geschiedwerk over Troje is in elk 

geval een belangrijke factor geweest in de totstandkoming én in het enorme succes van de 

Historia Destructionis Troiae.
29

 Deze bewerking van de Roman de Troie in Latijns proza 

werd vervaardigd door de Siciliaanse rechter Guido de Columnis.
30

 In zijn epiloog stelt Guido 

dat hij het werk is begonnen op verzoek van de aartsbisschop van Salerno, Matteo da Porta, 

een zeer geleerd man.
31

 Toen zijn opdrachtgever in 1272 overleed had hij echter nog maar één 

van de vijfendertig boeken die zijn vertaling uiteindelijk zou beslaan voltooid. Vijftien jaar 

lang bleef het werk liggen. Pas in 1287 heeft hij het - binnen drie maanden - afgemaakt. 

Daartoe werd hij gedreven door de wens dat de waarheid over de ondergang van Troje, 

waarover grote auteurs als Vergilius, Ovidius en Homerus weliswaar fraai maar volstrekt 

onbetrouwbaar hadden geschreven, niet onbekend zou blijven. Ook in zijn hierboven al 

gedeeltelijk geciteerde proloog
32

 heeft hij het over de luchthartige, fantasievolle wijze waarop 

deze drie auteurs - zoals dichters dat nu eenmaal doen - de zo belangrijke Troje-stof hebben 

behandeld. Guido zal daarom het relaas weergeven van Dares en Dictys, die alles met eigen 

ogen zagen en daarom de meest betrouwbare bronnen zijn. Weliswaar heeft Cornelius, de 

neef van Sallustius, hun werken eerder in het Latijn vertaald, maar hij deed dat zó beknopt dat 

er allerlei materiaal wegviel. Daarom volgt nu de volledige geschiedenis, compleet zowel in 

                                                                                                                                                   
als leugen en het proza als waarheid geen rol (over de status van proza: Schnell 1984). Anderzijds: een van de 

prozaversies refereert wel aan die controverse (Schnell 1984, 238 n. 23; vgl. meer algemeen Croizy-Naquet 

2000, 77-78). Dat lijkt gezien de bronkeuze - voor zover men al kon kiezen - inconsequent, maar het is de vraag 

of de auteurs wisten wiens werk ze voor zich hadden, en in welke verhouding het tot de oorspronkelijke teksten 
van Dares en Dictys stond. Men vergelijke de problematiek rond Guido de Columnis’ bronnenkeuze, hierna.  
     29 Editie Latijn: Guido de Columnis ed. 1936; Engelse vertaling: idem ed. 1974. 
     30 Guido noemt zichzelf in zijn proloog “iudex Guido de Columpna de Messana”: Guido de Columnis ed. 

1936, 4; vgl. incipit (3). De epiloog (275) heeft de vorm “Guido de Columpnis”. De editeur kiest voor deze 

tweede vorm (inleiding, xvi), een keuze die ik hier volg. Men gebruikt ook wel de Italiaanse vorm Guido delle 

Colonne. 

 Tegenwoordig neemt men aan dat deze auteur van de Historia waarschijnlijk niet dezelfde is als de 

dichter van dezelfde naam, ook een rechter uit Messina, die door Dante als vooraanstaand lid van de Siciliaanse 

dichterschool (ontstaan aan het hof van de Staufische keizer Frederik II, en bloeiend tussen ca. 1220/1230 en ca. 

1260/1270) wordt genoemd, en wiens handtekening tussen 1243 en 1280 op juridische documenten voorkomt 

(LexMA III 59-60 (dichter Guido delle Colonne), IV 1775 (geschiedschrijver Guido de Columnis), met verdere 
literatuur). 

 Toch is er nog wel meer dan de overeenkomst in naam, beroep en herkomst dat op identiteit zou kunnen 

wijzen. Meek formuleert het aardig: “If the Historia was not written by the Judge Guido delle Colonne whom 

Dante mentions [...] it should have been”. De Siciliaanse school werd sterk beïnvloed door de Franse en 

Provençaalse dichtkunst - waarvan de Roman de Troie een product was. Veel leden van de school hadden een 

juridische opleiding en functie - zoals de schrijver van de Historia. Diens interesse in astronomie kan aan het 

wetenschappelijk georiënteerde hof van Frederik zijn ontstaan. En tenslotte is er literaire overeenkomst tussen 

zijn proza en de dichtkunst van de Siciliaanse school in het algemeen, en van de dichter Guido in het bijzonder 

(Guido de Columnis ed. 1974, xxvii-xxix; citaat: xxvii). Over de Siciliaanse school, en over Dantes bespreking 

ervan: Crespo 1986 (Guido: 81, 84).   
     31 Over het belang van Franse literatuur in Sicilië in deze tijd: Guido de Columnis 1987, 13. Het motief achter 
deze oorspronkelijke opdracht blijft onduidelijk. Zou er verband kunnen zijn geweest met de toenmalige turbu-

lentie rond het keizerschap, dat zich vooral met Frederik II zo indrukwekkend op Sicilië had gevestigd, en dat 

ook bij Guido - aan het slot van boek twaalf - expliciet in Trojaans perspectief wordt geplaatst? In 1268 was de 

laatste (Trojaanse) Hohenstaufer geëxecuteerd. Opvlamming van de troonstrijd tussen oude en nieuwe 

kandidaten - waaronder verschillende ‘Trojanen’, onder meer (uiteindelijk) ook de nieuwe Siciliaanse heerser 

Karel van Anjou - volgde. Pas in 1273 werd de kwestie besloten met de troonsbestijging van Rudolf van 

Habsburg. Meer over Sicilië, de Hohenstaufers en Anjou hieronder. Over de band tussen Troje en het keizer-

schap hierna, hoofdstuk IV.4.3. en passim.  
     32 Zie het citaat in II.3.1, naar de Middelnederlandse Historien van 1479. 
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grote lijn als in detail.
33

 

 Over zijn werkelijke (hoofd)bron, Benoît de Sainte-Maure, zegt Guido geen woord. 

Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw ging men er vanuit dat de Historia destructio-

nis Troiae het voorbeeld, en niet een navolging van de Roman de Troie was. Toen eenmaal 

was aangetoond
34

 dat de verhouding omgekeerd lag, werd geconcludeerd dat Guido bewust 

had geplagieerd, en de naam van zijn Franse voorganger met opzet had verzwegen om met 

diens literaire veren te pronken. Deze voorstelling van zaken moet - mét de heftige veront-

waardiging erover
35

 - worden gezien tegen de achtergrond van een door de romantiek 

gevormde, op het genie gerichte benadering van literatuur. Er zijn ook andere verklaringen 

mogelijk. Er is gesuggereerd dat Guido’s zwijgzaamheid werd ingegeven door politieke, anti-

Franse motieven.
36

 Misschien was zijn bron een van de prozaversies van de Roman de Troie, 

die vaak ook geen auteur vermelden, en kende Guido de naam van Benoît helemaal niet.
37

 Of, 

fundamenteler: veel middeleeuwse auteurs noemen alleen de gezaghebbende autoriteit waarop 

ze zich, indirect, baseren. Het jongere, directe voorbeeld waaraan ze die kennis ontlenen is 

slechts intermediair, en wordt verzwegen.
38

 Wij weten dat Benoît Dares en Dictys ingrijpend 

heeft bewerkt, en dus méér was dan slechts intermediair. Had Guido dat ook geweten, dan zou 

hij de Roman de Troie misschien niet als uitgangspunt hebben gekozen. Het lijkt er echter op 

dat hij zich de vertaalarbeid van zijn Franse voorganger veel minder verstrekkend voorstelde 

dan zij in feite was geweest.  

 Guido had een onjuist idee van de aard van de Roman de Troie, en van de verhouding 

waarin deze tot het werk van Dares en Dictys stond. Uit verschillende opmerkingen kan 

worden afgeleid dat hij de teksten van Dares en Dictys zelf - in ieder geval ten tijde van het 

schrijven van de proloog - niet kende. Dat hij Cornelius de neef van Sallustius noemt is al 

verdacht. Die verkeerde interpretatie van de aanhef van de aan Dares voorafgaande Nepos-

brief is al bij Benoît te vinden.
39

 Verder noemt hij Cornelius ten onrechte de vertaler van 

Dares én Dictys, en beschuldigt hij hem van het weglaten van allerlei gegevens die wel 

degelijk in Dares te vinden zijn - wat hij in de epiloog ook blijkt te weten. Merkwaardig is 

ook dat Dares en Dictys volgens de proloog van de Historia volkomen harmoniëren in hun 

weergave van de gebeurtenissen (“quasi una vocis consonantia”: “with an agreement as of one 

voice”),
 40

 terwijl ze dat in werkelijkheid helemaal niet doen. En weer blijkt Guido aan het 

eind van zijn werk beter op de hoogte: in de epiloog geeft hij een overzicht van hun menings-

verschillen. 

  Er zijn voor deze discrepanties twee verklaringen gegeven. Volgens Meek begon 

Guido zijn werk terwijl hij alleen de Roman de Troie en een korte Latijnse Troje-tekst 

                                                
     33 Proloog: Guido de Columnis ed. 1936, 3-5; idem ed. 1974, 1-3; epiloog: ed. 1936, 275-276; ed. 1974, 264-

265. 
     34 Aan het eind van de jaren zestig, door Dunger én door Joly: vgl. Guido de Columnis ed. 1974, xxx n. 2. 
     35 Zie bijvoorbeeld Sommer (Raoul Lefèvre ed. 1894, xxii-xxvi), met de volgende passages: “Much as Benoît 

has been wronged for centuries through the perfidiousness of one Guido delle Colonne, whom I shall mention 

presently, he has been most brilliantly vindicated by M.A. Joly [...]” (xxiii); “Undeservedly Guido has enjoyed 

for nearly six centuries all the honour which is due to Benoît, for what he had borrowed from the latter was, in 

those uncritical days, considered as the outcome of his learnedness and erudition. The fact that Guido is known 

as one of the founders of Sicilian poesy, and that he possessed a considerable knowledge for a man of his time, 
does not, in my opinion, render him less culpable” (xxv-xxvi). 

   36 Keller 2008, 146-150, 238, 246 (vgl. voor politieke achtergronden hierna). Keller noemt het hierna 

besproken artikel van Kellogg en Wigginton niet. 
     37 Domínguez 1979, 30 e.v.; vgl. ook Williams 1984, 71 n. 33. 
     38 Guido de Columnis ed. 1974, xvii; Guenée 1980, 116. 
     39 Vgl. Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912, I r. 81-84: “Cil Salustes, ço truis lisant, Ot un nevo fortment 

sachant: Cornelius ert apelez”. Het Latijnse nepos werd niet als eigennaam maar als zelfstandig naamwoord 

(bet.: kleinzoon, neef, nakomeling) gelezen. 
     40 Guido de Columnis ed. 1936, 4; idem ed. 1974, 2. 
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(mogelijk Josephus Iscanus’ De Bello Trojano (1190), dat tot de zeventiende eeuw op naam 

van Dares of van Cornelius Nepos stond) kende. Hij hield beide voor weergaven van Dares én 

Dictys. Benoît had in zijn proloog aangekondigd een getrouwe vertaling te zullen leveren, en 

Guido had geen reden om aan die verzekering te twijfelen. En uitgaande van die aanname was 

de andere ‘vertaling’, van Josephus, inderdaad veel te beknopt. Onderweg leerde Guido echter 

de tekst van Dares kennen - vandaar de betere kennis tot slot. De haastige voltooiing zou 

verklaren waarom het er niet meer van kwam het begin van zijn werk aan die nieuwe kennis 

aan te passen. Twijfel aan de getrouwheid van Benoît hoefde hij echter nog steeds niet te 

hebben: hij moet hebben geconcludeerd dat alle toevoegingen die de Roman de Troie ten 

opzichte van Dares bevatte, in het werk van Dictys moesten hebben gestaan.
41

 

 Kellogg en Wigginton geven een andere uitleg, die meer in overeenstemming is met - 

en begrip geeft voor - het wetenschappelijke zelfbewustzijn (zij spreken van ‘pedantry’
42

) 

waarvan Guido’s werk getuigt. Zij wijzen erop dat er al vóór de Historia een traditie bestond 

volgens welke Dares en Dictys na de oorlog bij elkaar waren gekomen en op basis van hun 

twee dagboeken een nieuw, concorderend verslag in het Grieks hadden gemaakt. Die uitein-

delijke versie had natuurlijk een veel grotere waarde en hogere status dan de twee afzonder-

lijke, korte dagboeken, die vol onuitgevochten meningsverschillen en fouten stonden. Het is 

deze concordantie waarop Guido zich meende te baseren: hij zag Benoîts Roman en ‘Corneli-

us’ (Josephus Iscanus) voor bewerkingen ervan aan. Dat is niet onbegrijpelijk, want het 

combineren en met elkaar in overeenstemming brengen van Dares en Dictys is precies wat 

Benoît en Josephus hadden gedaan.
43

 In zijn epiloog behandelde Guido dan nog, als 

historiografische toegift, de verschillen tussen de oorspronkelijke dagboeken. Het was dus 

zijn doel om de definitieve, autoritatieve geschiedenis van Troje te geven, gebaseerd op de 

Griekse concordantie van Dares en Dictys, en gecollationeerd met hun oorspronkelijke 

dagboeken.
44

 

 Deze bronnenproblematiek is niet alleen interessant omdat zij Guido’s intenties kan 

helpen begrijpen. Zij is tevens van belang omdat zij verklaart waarom hij, met al zijn histori-

ografische pretentie, de dichterlijke, hoofse toevoegingen van Benoît behield. Hij meende met 

een getrouwe weergave van Dares en Dictys, of zelfs met een vertaling van hun gezamenlijk 

eindverslag te maken te hebben. En daarom bleven alle wonderen van Troje, alle ridderlijke 

gevechten en alle liefdestaferelen die Benoît had toegevoegd in essentie, als historische feiten, 

behouden. Wat werd ingekort of verdween was slechts de aankleding ervan: amplificerende 

beschrijvingen, passages in de directe rede, verlevendigende details over bijvoorbeeld het 

geschal van hoorns, het wapperen van banieren, het schitteren van wapens. In de 

liefdesgeschiedenissen ontbreken de hoofse subtiliteiten, de dramatische spanning en de 

psychologische interesse en empathie waarmee Benoît de gevoelens van de betrokkenen had 

behandeld. Het ging om de feiten. 

 Ook in de behandeling van het aldus geselecteerde materiaal volgde Guido de 

toenmalige normen voor geschiedschrijving. Wat betreft de vorm impliceerde dat niet alleen 

een voorkeur voor Latijns proza, maar ook de keuze voor een bij het onderwerp passend, hoog 

stijlniveau. Conventionele opsiering, zoals de beschrijving van Helena’s schoonheid, toont 

kennis van hetgeen de retorica-handboeken op dit punt voorschreven. Conform de 

historiografische traditie was ook Guido’s toevoeging van moreel en filosofisch commentaar, 

                                                
     41 Guido de Columnis ed. 1974, xvii-xxi; vgl. ook Kellogg en Wigginton 1972, 148, 151. De identificatie van 

‘Cornelius’ met Iscanus is van Wigginton (Wigginton 1965, 87-90 e.v.). 
     42 Kellogg en Wigginton 1972, 146; vgl. ook Wigginton 1965, 16. 
     43 Vgl. over Josephus Wigginton 1965, 82-83. 
     44 Kellogg en Wigginton 1972. Zie ook de in dit hoofdstuk bijgevoegde illustratie (ontleend aan Jung 1996, 

aldaar afb. 20), die Dictys en Dares in samenwerking lijkt af te beelden; het bijschrift heeft het over “le [!] livre” 

dat Benoît zou hebben vertaald. 
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en van allerlei vertoon van eruditie. Hij veroordeelt de hoogmoed van Priamus, de onkuisheid 

van Helena, de trouweloosheid van Briseida. Hij filosofeert over het lot, dat zo’n futiliteit als 

Laomedons bruuske ontvangst van de Argonauten aangreep om Troje ten val te brengen.
45

 

Een passage over de toverkunsten van Medea wordt gevolgd door een uitweiding over zons- 

en maansverduisteringen, de Griekse raadpleging van het orakel van Delphi is aanleiding tot 

een verhandeling over de oorsprong van de afgoderij. Van de vereiste kritische instelling 

getuigt tenslotte het zorgvuldige verwijzen naar en vergelijken van autoriteiten, en het 

bekritiseren en rationaliseren van al wat met de heidense godenwereld te maken heeft.
46

 

 Guido’s beeld van Troje is een aantal tinten donkerder dan dat van Benoît. Benoît 

schreef een weliswaar tragische, maar ook ridderlijke, krijgshaftige, hoofs-idealiserende 

geschiedenis. Bij Guido ligt de nadruk meer op aardse vergankelijkheid, op Fortuna en de 

menselijke zwakte en zonde die zoiets ellendigs als oorlog veroorzaken. Voor een deel hangt 

dat samen met de traditie - zo men wil: het genre - waarin zij schreven. Benoît sloot aan op de 

oude chansons de geste, en zijn werk kan als een voorstadium van de hoofse ridderroman 

worden beschouwd. Guido bedreef Latijnse historiografie. Die werd veelal gekenmerkt door 

hetzelfde klerikale moralisme als dat waarvan ook de oudere middeleeuwse Latijnse lyriek 

rond Troje al was doortrokken.
47

  

 Maar daarnaast heeft de actualiteit waarschijnlijk invloed gehad op zijn sombere 

kleuring van het verhaal - zoals ook het Troje-beeld van Benoît door de actualiteit zal blijken 

te zijn geïnspireerd.
48

 Toen de Historia Destructionis Troiae eind 1287 werd voltooid was 

Sicilië verwikkeld in een oorlog die vijf jaar eerder was begonnen als opstand tegen het 

bewind van de Fransen, die Sicilië sinds 1265 regeerden. De aanleiding riep al herinneringen 

op aan Troje: een ruzie om een vrouw tijdens een religieus feest, op een eiland. Op de 

Paasmaandag van het jaar 1282 werd een Siciliaanse vrouw, op weg naar de vesperdienst, 

beledigd door een Franse officier.
49

 Terwijl de bel voor de vesper luidde (vandaar de naam 

Siciliaanse Vespers waaronder de revolte bekend werd) begon een slachtpartij: niet alleen de 

officier en zijn beschonken vrienden, maar alle Fransen in Palermo werden gedood.
50

 Het 

oproer breidde zich uit over de rest van het eiland, en betekende het eind van de Franse macht 

in Sicilië.  

 Aan de basis van het bloedbad lag, veel dieper, de oude en hevige machtsstrijd tussen 

de paus en de op Sicilië tronende Staufische keizer Frederik II (1215-1250) en diens nage-

slacht. Dat conflict was geëindigd met de dramatische ondergang van de Hohenstaufers. 

Frederiks zoon Manfred was in 1265 als heerser vervangen door Karel van Anjou, die 

Manfred het jaar daarop in de slag bij Benevento definitief had verslagen. En in 1268 had 

Anjou de laatste Hohenstaufer, Frederiks kleinzoon Konradijn, gevangen genomen en 

geëxecuteerd. Sicilië zuchtte onder het opgelegde bewind en de hoge Franse belastingen, 

maar de opstand van 1282 betekende voorlopig alleen maar de verdere misère van een 

langdurige oorlog met de verdreven machthebber en zijn bondgenoten. Daaronder was 

allereerst de paus, Martinus IV (1281-1285), die de Sicilianen in de ban deed en een 

kruistocht tegen hen afkondigde. Eind 1287 was er een kleine windstilte: er was op dat 

moment geen paus en de nabije toekomst van Sicilië hing voor een belangrijk deel af van zijn 

                                                
     45 Zie ook hoofdstuk III. 
     46 Bewerkingstechniek: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912, VI 265-267; Wigginton 1965, 64-65 en 

passim; Guido de Columnis ed. 1974, xiv-xvii, xxi-xxvii. 
     47 Over het belang van de Latijnse klerikale, moralistische traditie voor Guido: Wigginton 1965. Vgl. ook 

Simpson 1998, 419-422. 
     48 Over het belang van het hoofse Troje voor de Engelse vorsten in het algemeen en voor Hendrik II in het 

bijzonder hierna, hoofdstuk IV.5.3 en IV.6.4. 
     49 Wigginton wees al op de parallel met de religieuze viering (Wigginton 1965, 2 n. 2).  
     50 Over dit incident: Runciman 1958, 214-215. 
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nog te kiezen opvolger. Er was dus hoop op verbetering.
51

 

 Het lijkt aannemelijk dat Guido’s Historia moet worden geïnterpreteerd tegen deze 

achtergrond. Wigginton ziet de tekst als een werk gericht tegen oorlog, waarschuwend tegen 

het fatale samenspel van nietige aanleidingen en menselijke zwakheden die oorlog doen 

ontstaan; als een werk dat het belang van matiging, geduld en het luisteren naar goede raad 

onderstreepte en dat op die manier de Siciliaanse zaak wilde steunen. Verschillende details in 

de tekst kunnen bovendien, als commentariërende toespelingen, vanuit deze actualiteit 

worden verklaard. Guido’s uitweiding over de Trojaanse afstammingssagen bijvoorbeeld is 

niet alleen te zien als een van zijn geleerde toevoegingen aan het verhaal, maar ook als een 

poging om aan de allianties en vijandschappen van de (natuurlijk uit Troje afkomstige) 

Sicilianen een historische basis en uitleg te geven. Behalve door waarheidsliefde en door het 

verlangen om te beleren werd Guido dus gedreven door patriottisme.
52

 Ook Keller ziet de 

Historia als commentaar op de politieke actualiteit. Sicilië zou haar vroegere aanzien en 

status, verloren met de ondergang van de Hohenstaufers, kunnen herwinnen door de lessen uit 

de Trojaanse Oorlog ter harte te nemen. Met name Priamus is een slechte leider, die zich laat 

meeslepen door emoties en privézaken voorrang geeft op het algemeen belang.
53

  

 De Historia Destructionis Troiae werd de gezaghebbende geschiedenis van Troje, in 

heel Europa. Het succes van de Roman de Troie werd er volledig door overschaduwd, en ook 

het werk van Dares en Dictys kreeg niet zo’n enorme verspreiding als dat van Guido. Het is in 

een paar honderd handschriften overgeleverd - hoeveel precies is onduidelijk.
54

 Het werd 

direct en vaak gedrukt.
55

 Daarnaast zijn er, zowel in handschrift als in druk, vertalingen 

bekend in vrijwel alle Europese talen. Vaak verschenen er verschillende in één taal: zo zijn er 

drie Engelse, vijf Franse en negen Duitse.
56

 Die vertalingen konden vervolgens eveneens 

succesvol worden, en op hun beurt worden nagevolgd. Dat gold bijvoorbeeld voor de Franse 

Guido-vertaling in Raoul Lefèvres Recoeil des histoires de Troie (ca. 1464), een werk dat in 

het Engels en het Nederlands werd overgebracht en gedrukt.
57

 En dan waren er nog de meer 

zelfstandige bewerkingen van de Historia, zoals Jacques Milets Histoire de la Destruction de 

Troye la Grant (1450-1452), het eerste Franse toneelstuk over antieke stof. Het was, gezien de 

overlevering in handschrift en druk, erg populair in de vijftiende en zestiende eeuw. Mogelijk 

werd het stuk in 1472 opgevoerd in Doornik, door het lokale toneelgezelschap de Société des 

Coeurs Joyeux.
58

 

                                                
     51 Wigginton 1965, 1-10; Hoyt 1966 XXVI § 70-71; Keller 2008, 242-245. 
     52 Wigginton 1965, 11-32; vgl. ook idem 2 n. 2, 7 n. 9.  
   53 Keller 2008. Guido zou de Grieken als voorbeeld van goed leiderschap zien, en de Sicilianen daarom een 

gemengde, zowel Trojaanse als Griekse oorsprong willen toeschrijven. Kellers redenering op dit laatste punt 

heeft mij niet overtuigd – zelfs de stichting van Rome zou ‘only problematically Trojan’ zijn (251). In het 

algemeen houdt de auteur weinig rekening met het middeleeuwse wereldbeeld, hij gaat uit van eigen theoretische 

concepten (die overigens wel heel zinnige observaties opleveren). Het werk van Wigginton noemt hij niet.  
     54 Editeur Griffin kende er honderdzesendertig, maar stelt dat er - afgezien van wat in de loop der tijd verloren 

ging - veel meer moeten zijn (Guido de Columnis ed. 1936, xi). Jung kende er in 1996 zo’n tweehonderdveertig 

(Jung 1996, 565).  
     55 Latijnse drukken: GW 7224-7232. De nummers 7224, 7225, 7226 en 7228 verschenen in of nabij de 

Nederlanden.  
     56 Over de Nederlandse vertaling hierna. Over de Engelse vertalingen: Benson 1980; de Franse: Jung 1996, 570 
e.v.; de Duitse (acht uit de veertiende en vijftiende, een uit de zestiende eeuw): Alfen e.a. 1990, 70 e.v., 128 e.v. 

Verder verschenen er vertalingen in het Italiaans, Spaans, Nederduits, Deens, IJslands, Zweeds, Tjechisch, Roe-

meens en Russisch; vgl. Greif 1886, 57 e.v. en Raoul Lefèvre ed. 1894, xxxiii e.v. (beiden uitgebreid, maar oud); 

voor drukken ook GW 7233-7248; voor het Russisch IMB 1995, voor het Roemeens MLA 1984. 
     57 Zie voor Lefèvre en de Nederlandse vertaling van zijn werk hierna. 
     58 Milet: Jung 1996, 602-605. Opvoering in Doornik vermeld door Lemaire 1982, 38; vgl. echter Faber 1838, 

13, waar alleen sprake is van een verzoek tot opvoering van de geschiedenis van het beleg van Troje; over 

opvoeringen verder Jung 1978, 246-247. Mogelijk bestaat er verband met de vervaardiging van een grote reeks 

van Troje-tapijten, waaraan men in die tijd in Doornik werkte (Scherer 1963, 84; McKendrick 1991, 80 n. 261). 
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 Voor het immense succes van de Historia zijn verschillende redenen te geven. De 

grote culturele betekenis van Sicilië in de tijd van de Hohenstaufen kan, als externe factor, 

hebben nagewerkt bij de verspreiding van de tekst.
59

 Wat betreft het werk zelf: van 

doorslaggevend belang was de nadrukkelijke presentatie als wetenschappelijke historiografie, 

en de daarmee verbonden keuze voor Latijns proza. Daarmee verkreeg de Historia groot 

gezag en internationaal bereik, ten aanzien van een stofcomplex dat voor het Europese zelf-

beeld van groot - en met de vermenigvuldiging van het aantal Trojaanse afstammingssagen 

steeds groter - belang was. Ook het klerikale moralisme van de tekst speelde een rol. Het was 

minder gevoelig voor verandering van mode, had een grotere algemene geldigheid dan de 

vooral op de adel gerichte hoofse benadering van het verhaal. Deze was aan het eind van de 

middeleeuwen toch wat gedateerd, sloot in elk geval niet meer in alle opzichten aan bij de 

opvattingen en preoccupaties van een nieuw, burgerlijk publiek. Guido’s denkbeelden deden 

dat, zoals zal blijken, veel beter. En er waren nog andere kenmerken die de bruikbaarheid en 

aantrekkingskracht van de tekst kunnen hebben verhoogd. In een aantal handschriften wordt 

nadruk gelegd op het nut van de Historia voor ambassadeurs: kennelijk werden de vele 

redevoeringen (tijdens gezantschappen en raadsvergaderingen) als retoricale voorbeelden 

gezien.
60

 En volgens Wigginton moet ook de haast wellustige, expliciete aandacht voor seks 

hebben bijgedragen aan de populariteit.
61

 Of de genoemde factoren nog onverkort golden voor 

de vertalingen en bewerkingen van de tekst is natuurlijk steeds opnieuw de vraag. Bepaalde 

kenmerken kunnen zijn afgezwakt of weggelaten, andere juist versterkt of toegevoegd. 

 

Aan het eind van de vijftiende eeuw zijn er drie verschillende Middelnederlandse Troje-

teksten aanwijsbaar die teruggaan op de Historia. De eerste is de Historien van Troyen, op 4 

juni 1479 verschenen bij de Goudse drukker Gheraert Leeu.
62

 Het is een vertaling van 

Guido’s werk, die al in handschrift circuleerde.
63

 De uitgave heeft een behoorlijke omvang: 

                                                
     59 Over de betekenis van Sicilië: Hoyt 1966, XXVI § 71; Crespo 1986. 
     60 Jung 1996, 566-567. 
     61 Wigginton 1965, 185; vgl. ook 94, 190-191. 

   62 CA 874; GW 7243; ISTC ic00775500.  

   63 Bij Schneider vond ik de vermelding van een handschrift met dezelfde vertaling: Ms. 2262 (olim 

L.germ.303) in de Universiteitsbibliotheek van Straatsburg (Schneider 1968, 41). Het is een handschrift van 120 

folia, papier met perkamenten schutbladen, in twee kolommen (vgl. beschrijving Becker 1914, 113, met de 

foutieve typeringen ‘Mundart niederdeutsch’ en ‘deutsche Übersetzung’). Wellicht gaat het om dezelfde codex 

bij de BNM-vermelding van een Historie van Troyen in handschrift, in 1840 door Lammens verkocht aan 
Vergauwen, “sur papier entremêlé du vélin du XVme siècle, à deux colonnes, de 119 feuillets” (notitie BNM). Ik 

zag het handschrift op microfilm. Bezittersinscripties geven een indicatie van datering en localisering, die dicht 

in de buurt van Leeu’s uitgave komen. Één ervan geeft het jaartal 1481 (120r). Enkele namen wijzen op 

Hollandse herkomst: “Dy Jan van scagen die is my sculdick” (15e eeuwse hand? 119v), “Jan Jacobsz van 

Assendelft 1632” (119v). 

De tekst is, zoals Schneider al stelde, dezelfde vertaling die Leeu drukt. Het handschrift kan niet op 

Leeu’s druk teruggaan: Guido’s passage over Medea’s verregaande toverkunsten is bij Leeu weggelaten omdat 

het “den kersten menschen niet toe en hoert dat te gheloven”, maar is in het handschrift wel te vinden (Guido de 

Columnis ed. 1974, 14-15; Historien 1479 fol. 8r a; Straatsburg Ms. 2262 fol. 7v – 8r). Kan het handschrift de 

bron voor Leeu’s druk zijn geweest? Het jaartal 1481 kan later zijn toegevoegd en hoeft dit dus niet uit te sluiten. 

In het handschrift ontbreken de proloog, de inhoudstafel en de Aeneas-tekst, maar dat kan te wijten zijn aan het 
verlies van een of meerdere bladen. De Aeneas-tekst lijkt echter nooit tot het handschrift te hebben behoord, 

want de kopiist sluit aan het slot van de Historia-vertaling zijn werk expliciet af: “Et sic est finis huius opis laus 

deo supplicat scriptor omnibus ut de malis scriptis pie dignentur interpretari” (fol. 117v b). Toch lijkt zijn bron 

de aanvullende Aeneas-tekst wel te hebben gehad. Deze wordt namelijk, net als in Leeu’s Historien, 

aangekondigd aan het eind van het eenendertigste boek: “Van Eneas aventueren van stic tot stic ende voertganc 

bysonder en is in deser hystorien niet bescreven. Mar diet weten wil die overlese Virgilius boec ghenomt liber 

eneydorum, welke boec hier after bescreven is.” (fol. 108v, cursivering van mij; vgl. Historien 1479 fol. 124r a). 

Voorlopige conclusie: handschrift en druk gaan beiden terug op hetzelfde voorbeeld, dat de Aeneas-tekst al als 

toevoeging had. 
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172 bladen, folioformaat, bedrukt in twee kolommen waarvan de strakke regelmaat alleen 

wordt onderbroken door kapittelopschriften en lombarden. Aan illustraties deed Leeu nog 

niet, aan titelpagina’s evenmin: de uitgave opent met de proloog, naar Guido.
64

 Ook de tekst 

zelf volgt dat voorbeeld.
65

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Historien van Troyen in handschrift:   Opening van de Historien van Troyen, 
Straatsburg UB Ms. 2262 (Holland, 1481?)   Gouda, Gheraert Leeu, 1479 (Ex.: Den Haag, KB) 

 

 Nieuw is de toevoeging van een tweede tekst over de avonturen van Aeneas na de val 

van Troje. Vermoedelijk volgde hij ook in Leeu’s handschriftelijke bron al op de vertaling 

van de Historia.
66

 Het is een geschiedenis in proza, ontleend aan Jacob van Maerlants 

Vergilius-bewerking in zijn Historie van Troyen, maar deze dichterlijke en dus per definitie 

minder betrouwbare bron wordt niet genoemd.
67

 In de tafel wordt de toegevoegde tekst 

aangeprezen als een mooi verhaal over de stichter en stamvader van Rome.
68

 Een korte 

inleiding voorafgaand aan de tekst zelf geeft verdere toelichting op het belang ervan: 

 
¶ Hier eyndet die historie van der destruxien ende belec van Troyen. Ende hier beghint hoe dat 

Eneas die die edel stat van Troeyen verraden hadde, ende hoe hi uut Troyen sciede met sinen 

geselscap, ende wat hi daerna dede, ende hoe die heren van der stat van Romen van hem 

quamen, datwelck seer scoen is ende ghenuechlijc om te horen. Ende het behoert oec totter 

selver historien. Nochtans vint men ’t in luttel boecken ghescreven, waerbi alle boecken niet 

                                                
   64 Er is ook een apart katern met inhoudstafel, die voor of achter de tekst kon worden toegevoegd. 

   65 De verdeling van de stof over de vijfendertig kapittels wijkt soms iets af, en de laatste onderdelen van het 

slotwerk (de grafschriften van Hector en Achilles, en Guido’s opmerkingen over de totstandkoming van zijn 

werk) zijn weggelaten. 

   66 Door de manier waarop Leeu de twee teksten indeelt (de eerste met kapittelopschriften en lombarden, de 

tweede alleen met lombarden) lijkt het of hij twee verschillende bronnen volgt. Vgl. echter hierboven n. 63 over 

het Straatsburgse handschrift Ms. 2262. 

   67 Eerder over deze (getrouwe) Maerlant-bewerking: Gerritsen 1987. 

   68 Historien 1479, [A6]r b. 
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perfect of volcomen en sijn.69  

 

Aan het eind van de Aeneas-geschiedenis wordt nog verteld hoe de over vele landen 

verstrooide Trojanen zich, toen ze hoorden over Aeneas’ overwinning op de Latijnen, bij hem 

voegden en vervolgens verder trokken, naar Gallië en naar de Rijn. Dat land heet nu 

Frankrijk, naar hun aanvoerder Francio, die ook Parijs (genoemd naar Paris) stichtte;  

 
ende daer droech hi die crone gheweldelijcken [met macht]. Ende aldus isset Eneas vergaen 

doe mit sinen Troyanen. Ende dieghene die van henluyden ghecomen sijn die wonnen daer 

namaels vele grote landen ende steden.70 

 

Leeu presenteert zijn Historien van Troyen dus als onderhoudende, wetenschappelijk 

verantwoorde geschiedschrijving over een belangrijk onderwerp. Hij kiest voor de 

gezaghebbende lezing van Guido de Columnis, opent met de herhaling van diens claim op 

waarheid en volledigheid in deze gewichtige maar door dichters ‘vervuilde’ materie, en neemt 

ook de aanvulling met de lijn van Troje naar Rome en West-Europa op. 

 In deze vroegste jaren van zijn carrière drukte Leeu voornamelijk devote en 

moraliserende teksten in de volkstaal. Pas twee keer eerder had hij een historisch werk 

uitgegeven: de Historie van Alexander (1477) en Die cronike of die hystorie van Hollant, van 

Zeelant ende Vrieslant ende van den Sticht van Utrecht (het ‘Gouds kroniekje’, 1478), de 

eerste gedrukte kroniek in het Nederlands. Ook deze historische teksten waren niet altijd 

zuiver profaan, maar hielden elk op eigen wijze verband met het goddelijke plan.
71

 Dit fonds 

past in het algemene beeld van de beginnende drukpers in de Nederlanden, zoals - mede op 

basis van Leeus activiteiten - geschetst door Pleij. De eerste drukkers vestigden zich vaak in 

kleine Hollandse steden zoals Gouda. Zij maakten sober uitgevoerde, leerzame en stichtende 

boeken, aansluitend op de grote behoefte van een groeiend lekenpubliek, beïnvloed door de 

nadruk van de Moderne Devotie op heilzame zelfstudie. Niet alleen devote literatuur, ook 

serieuze historiografie was daartoe zeer geschikt.
72

  

 Veel succes lijkt hij met deze uitgave echter niet te hebben gehad: de Historien van 

Troyen werd niet herdrukt, althans niet in oorspronkelijke vorm.
73

 

  

Zes jaar later, op 5 mei 1485, verscheen bij Jacob Bellaert in Haarlem Die Vergaderinge der 

historien van Troyen.
74

 Ook deze uitgave geeft een vertaling van Guido’s Historia 

destructionis Troiae, maar nu indirect, naar het Frans, en in combinatie met andere, verwante 

klassieke stof. Het voorbeeld voor de Vergaderinge werd geschreven voor de Bourgondische 

hertog Filips de Goede, door Raoul Lefèvre, ‘prebstre’. Rond 1460 had deze auteur al een 

Histoire de Jason vervaardigd, een prozaroman over de patroon van de door Filips gestichte 

Orde van het Gulden Vlies. Enige tijd later gaf de hertog Lefèvre opdracht tot het schrijven 

van een boek over de ten dele met Jasons avonturen samenhangende historie van Troje: de 

Recoeil des Histoires de Troyes, een ‘Verzameling van Troje-geschiedenissen’, voltooid in 

1464.
75

 Filips had grote belangstelling voor Troje, onder meer omdat ook hij zijn bloed uit 

Troje herleidde.
76

 Die belangstelling bleek bijvoorbeeld uit het feit dat de Bourgondische 

                                                
   69 Historien 1479, fol. 134r b e.v. 
   70 Historien 1479, fol. [165]r b. 

   71 Alexander: Gerritsen 1978, 142; Cronike (met Troje-stof): Keesman 2007, 174-176. 

   72 Pleij 1992, 235-243 (het geschetste beeld is mede gebaseerd op het fonds van Leeu). 

   73 Zie echte hierna over de Historien van der destrucyen van Troyen die Roland van den Dorpe rond 1500 

mede op basis van Leeus Historien maakte. 

   74 CA 1095; ISTC: il00116000. 

   75 Editie Recoeil: Raoul Lefèvre ed. 1987; Jason: Raoul Lefèvre ed. 1971; beiden met inleiding over de (niet te 

traceren) auteur en de datering van zijn werken. 

   76 Keesman 1987, 262-263; Keesman 1994, 167; en vgl. hierna. 
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bibliotheek aan het eind van zijn leven zeventien titels over de Trojaanse Oorlog telde, terwijl 

zijn vader hem maar één zo’n handschrift had nagelaten.
77

 De meervoudsvorm in Lefèvres 

titel lijkt echter niet te verwijzen naar de al bestaande geschriften waaruit hij kon putten, maar 

naar zijn inhoudelijke en structurele plannen voor de Recoeil. 

 Volgens de oorspronkelijke proloog wilde Lefèvre vier boeken schrijven, die elk een 

verwoesting van Troje zouden behandelen: de eerste en tweede door Hercules, de derde door 

de Grieken, de vierde en laatste door de Romein Fimbria.
78

 Alleen boek I en II zijn echter 

overgeleverd. Samen vormen deze twee eerste delen een ridderroman over de avonturen van 

Hercules, van zijn voorvaderen Saturnus en Jupiter tot zijn gruwelijke dood door het 

vergiftigde hemd dat zijn jaloerse echtgenote hem stuurde. Tegelijk geeft de historie van 

Hercules aanleiding tot het beschrijven van de stichting en vroegste geschiedenis van Troje, 

en speciaal van zijn twee verwoestingen van Troje. De eerste vond plaats omdat koning 

Laomedon weigerde Hercules de beloofde beloning te geven toen deze zijn dochter Hesione 

uit de klauwen van een zeemonster had gered.
79

 De tweede volgde omdat dezelfde Laomedon 

de passerende Argonauten niet aan land had willen laten.  

 Lefèvres plan om vier boeken te schrijven werd dus waarschijnlijk niet uitgevoerd. 

Om in de gevoelde lacune te voorzien werden de twee voltooide boeken rond Hercules al snel 

aangevuld met een bestaande, eveneens voor het Bourgondische hof vervaardigde vertaling 

van Guido’s Historia als derde boek, over de verwoesting van Troje door de Grieken.
80

 De 

nauwelijks bekende vierde verwoesting door Fimbria
81

 werd gelaten voor wat ze was, en de 

proloog werd aangepast aan het nieuwe geheel.
82

 In deze versie met drie verwoestingen  in 

drie boeken raakte de Recoeil vervolgens wijd verspreid, eerst in handschrift, later ook in 

druk.
83

 

 De eerste druk is beroemd. Het betreft een Engelse vertaling van het werk, en tevens 

het eerste boek dat ooit in het Engels werd gedrukt: The Recuyell of the Historyes of Troye, in 

1473 of 1474 verschenen bij William Caxton in Brugge. Een gravure in een van de 

overgeleverde exemplaren toont hem terwijl hij het werk aanbiedt aan Margaretha van York, 

de hertogin van Bourgondië. In de proloog zegt hij de vertaling in haar opdracht te hebben 

gemaakt, en deze vertaling te vermenigvuldigen met behulp van de opzienbarende nieuwe 

druktechniek omdat vrienden van Margaretha er ook exemplaren van wilden hebben. Of dat 

                                                
   77 Over de inventarissen van de Bourgondische bibliotheek, met opsomming en poging tot identificatie van de 

Troje-handschriften daarin: Bayot 1908; aanvullingen in Doutrepont 1909, 171 e.v., 133, 476. Vgl. ook Van den 

Bergen-Pantens 1990-1991; Cheyns-Condé 1991; Pantens 1991. Bayot denkt dat Filips  zich erop toelegde om 
een afschrift van alle belangrijke Franse versies van het verhaal te hebben. Van sommige teksten had hij zowel 

een papieren als een perkamenten versie, waarbij het eerste volgens Bayot als voorbeeld voor het tweede, 

luxueuze afschrift had gediend. Ook waren er enkele niet-Franse vertalingen (waaronder een nu verdwenen 

afschrift van Maerlants Historie van Troyen).  

   78 Aldus Brussel KB hs. 9261, mogelijk een autograaf (al vermoed door Sommer in Raoul Lefèvre ed. 1894, 

lii-liii, lxxv-lxxvii;; nader onderzocht en bevestigd door Pinkernell in idem ed. 1971, 17 e.v., maar weer 

betwijfeld door Aeschbach in idem ed. 1987, 78). Zie Raoul Lefèvre ed. 1987, 125; alle prologen, ook van de 

latere versies, staan in hun geheel afgedrukt in idem ed. 1894, lv e.v. 

   79 Dit was de oorspronkelijke uitleg voor de eerste verwoesting van Troje, die later aan de Argonautentocht 

werd gekoppeld door de onbeloonde redding op weg naar Colchis te laten plaatsvinden (vgl. Scherer 1963, 24).  

Lefèvre baseerde zich op twee verschillende beschrijvingen van deze gebeurtenis (die van Guido en die in 
Boccaccio’s De genealogia deorum gentilium) en laat Hercules de stad  niet een maar twee keer verwoesten - 

een inhoudelijke afwijking van de traditie, volgens Sommer opzettelijk, volgens Bayot bij vergissing (Raoul 

Lefèvre ed. 1894, cxxviii e.v.; Bayot 1908, 26). 

   80 Identificatie van deze vertaling (“assez libre et sensiblement abrégée”) uit 1459: Bayot 1908, 17-25. 31-32. 

Bij de toevoeging ervan werden de al in boek II behandelde hoofdstukken over de Argonauten weggelaten. 

   81 Zie over deze gebeurtenis hiervóór, II.3.2. 

   82 Overzicht van het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Recoeil: Raoul Lefèvre ed. 1987, 8 e.v. 

   83 Aeschbach noemt vierentwintig handschriften en negentien drukken uit de vijftiende en zestiende eeuw, plus 

de hierna nog te bespreken Engelse en Nederlandse vertaling (Raoul Lefèvre ed. 1987, 24-66). 
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allemaal waar is, is de vraag. Maar het laat duidelijk zien hoezeer deze eerste druk nog 

geplaatst wil en moet worden in een elitair milieu van adel en welgestelden. Van goedkope 

massaproductie is hier nog geen sprake.
84

 Brugge was, tot in de zestiende eeuw, een 

belangrijk centrum voor de vervaardiging van luxueuze handschriften. Dat een van de 

allereerste drukkers zich juist daar vestigde was dan ook geen toeval. De gegoede kopers van 

mooie handgeschreven boeken leken de voor de hand liggende afnemers voor het nieuwe 

medium. Caxton dacht hen te kunnen verleiden met een modieuze hoftekst, die hij ook als 

zodanig presenteerde. Wat later gaf hij dezelfde tekst ook nog uit in het Frans (de editio 

princeps). Tevens publiceerde hij Lefèvres Histoire de Jason, in het Frans en vervolgens (kort 

na zijn verhuizing naar Westminster) in het Engels.
85

  

 

      
 

Raoul Lefèvre, Le Recoeil des Histoires de Troyes.             Engelse vertaling van Lefèvres Recoeil,      

Opening van het aanbiedingsexemplaar van boek I,             vertaald en gedrukt door William Caxton [Brugge, 

(mogelijke autograaf, Brussel KB hs. 9261): Filips              ca. 1473-1474). Gravure met de aanbieding van het  

de Goede geeft de auteur opdracht tot het schrijven               werk aan Margaretha van York, hertogin van 

van het werk. Uit: Karel de Stoute 1977, 12.                          Bourgondië. Uit: Blake 1976, 135. 

.                                                                                   

 Ook Jacob Bellaert drukte beide werken van Lefèvre, en net als Caxton gaf hij ze eerst 

in vertaling en daarna in het Frans uit.
86

 De twee teksten verschenen bij hem als dubbel-

productie.
87

 Voor zijn Franse Jason en Recueil dienden Caxtons Franstalige drukken als 

                                                
   84 Dat geldt wel, in toenemende mate, voor de vele herdrukken die tot in de negentiende eeuw van deze 

vertaling zouden verschijnen. 
   85 Caxton, gravure: Vijfhonderdste verjaring 1973, 164-173; Blake 1979, 73-74; Rutter 1987, 453-455; 

Hellinga-Querido 1991. Genoemde uitgaven: Recuyell: CA-Kron 1093a, ISTC il00117000; Le Recueil des 

histoires de Troyes [ca. 1474-1475]:, CA 1093b, ISTC il00113000; Fais et prouesses du chevalier Jason [ca. 

1476]: CA 1090a, ISTC il00110930; History of Jason [Westminster, 1477]: ISTC il00112000.  

   86 Historie van den vromen ridder Jason, z.d. [10 december 1483 - 5 mei 1485] (CA 1092; ISTC il00111000); 

Histoire de Jason, z.d. [24 december 1485 – 20 augustus 1486] (CA 1091; ISTC il00110950); Recueil des 

histoires de Troie, z.d. [24 december 1485 – 20 augustus 1486] (CA 1094; ISTC il00113500). 

   87 Op een dubbelproductie wijst het colofon van de Vergaderinge: “Dit tegenwoerdige boec neemt hier sijn 

eynde […] Ende dit boec is genoemt de vergaderinghe van Troyen. Ende is inhoudende […] Ende oec mede de 
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bron.
88

 Zijn Nederlandstalige uitgaven volgden dat voorbeeld eveneens, maar indirect. 

Bellaerts Historie van Jason is een van de zeldzame gevallen waarin het kopijhandschrift is 

overgeleverd. Het gaat om een papieren handschrift met gewassen pentekeningen, rond 1480 

voor een anonieme opdrachtgever vervaardigd. Waar het werd geschreven is niet helemaal 

duidelijk: de taal is Brugs, maar het handschrift lijkt in Haarlem gecorrigeerd en verlucht.
89

 

Ook de Vergaderinge, volgens het colofon in Haarlem vertaald, moet al in handschrift hebben 

bestaan. De verdere parallellie in de overlevering van deze twee door Bellaert gedrukte 

teksten vormt hiervoor een mogelijke aanwijzing. Daar komt bij dat voor het voorberekenen 

en zetten een al vertaald voorbeeld nodig was. Tekstkritische observaties wijzen eveneens op 

het bestaan van zo’n voorbeeld.
90

 

 In de uiterlijke verzorging probeert Bellaert het aanzien van een Bourgondisch 

luxehandschrift te benaderen. De twee boeken openen op precies dezelfde wijze: niet met een 

titelpagina, zoals inmiddels de helft van de Nederlandstalige uitgaven,
91

 maar op de wijze van 

zo’n handschrift. Op de verso-zijde van het eerste blad een grote houtsnede met de aanbieding 

van het werk door Raoul Lefèvre aan Filips  de Goede en een illustratie van de proloog van de 

Jason, het eerste deel van de dubbelproductie, omlijst door een randversiering. Daarnaast, op 

de recto-zijde van het tweede blad, het incipit en de proloog van de tekst,
92

 waarbij een flinke 

ruimte is opengelaten voor een met de hand in te voegen initiaal. De twee boeken zijn fors: 84 

en 198 bladen in folioformaat, bedrukt in twee kolommen, en gesierd door tientallen 

houtsneden. Daarbij zijn opmerkelijk veel ridderlijke gevechtsscènes. De laatste houtsnede is 

Bellaerts drukkersmerk: een griffioen die een door de bezitter in te vullen wapen vasthoudt, 

met op de achtergrond het wapen van Haarlem. Het onderstreept nog eens het streven naar 

een aristocratische uitstraling in deze - en: niet alleen deze - uitgave.  

 De inhoudelijke presentatie van de stof sluit hierbij aan. Bellaert lijkt vooral te willen 

onderstrepen dat deze onderhoudende ridderavonturen geschreven werden voor Filips  de 

Goede, de vroegere trendsetter en kenner par excellence in dit genre. Dat blijkt uit de 

openingshoutsnede en de ongewijzigde overname van incipit en proloog, allemaal vol Filips , 

maar ook uit de vermoedelijk door Bellaert zelf toegevoegde epiloog van de Vergaderinge: 

 
Dit tegenwoerdige boec neemt hier sijn eynde hetwelc gecolligeert ende versaemt wert […] 
doer bevele ende begheren der hoechgeboren vorst ende prins Philipus in sijn tijt hartoghe van 

Bourgongen van Lotrijc ende van Brabant etcetera. Ende was hem gepresenteert dit 

                                                                                                                                                   
gheheele hystorie van Yason […].” Ook grote uiterlijke overeenkomst (layout, staat van het lettertype, onderling 
verband en overlapping van illustraties), aansluiten van inhoud en datering, het feit dat Bellaert beide teksten in 

het Frans herdrukte en de omstandigheid dat de exemplaren van zowel de Nederlandse als de Franse drukken 

veelal samen zijn overgeleverd en soms zichtbaar al vroeg een eenheid vormden, wijzen op samenhang. Exx: 

vgl. genoemde ISTC-nrs. en Hellinga-Querido 1974, 3, 172-173. 

   88 Raoul Lefèvre ed. 1971, 47 n. 2; Bayot 1908, 15. 

   89 Over dit handschrift (London BL Add. ms 10.290, een afschrift van een ouder handschrift van deze 

Nederlandse vertaling van Caxtons Franse druk) en Bellaert: Hellinga-Querido 1974; Klein 1980; Nieuwstraten 

1994, 141-146. Hellinga-Querido vermoedt dat het voor Bellaert werd gemaakt, als kopijhandschrift (dit lijkt 

gezien de uitvoering van het handschrift echter minder waarschijnlijk). Klein denkt aan Willem van Egmond, die 

bij het kapittel van 1478 te Brugge werd opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies; Bellaert zou het 

handschrift na diens dood (in 1483) hebben verkregen. Nieuwstraten suggereert de nabij Haarlem wonende 
Jolande van Lalaing, weduwe van Reinout II van Brederode, als opdrachtgeefster. 

   90 Bronnenonderzoek: Keesman 1986, 140-159. Bij vergelijking van Caxtons Franse en Bellaerts Nederlandse 

tekst blijkt dat Caxton niet het directe voorbeeld was, maar dat Bellaerts directe bron zich zeer waarschijnlijk 

wel op Caxton baseerde en vermoedelijk Nederlandstalig was: verschillende afwijkingen wijzen op verlezing uit 

het Nederlands. Een sterk voorbeeld: in plaats van “au septiesme jour” (Recueil [ca. 1474-1475] [218v]) heeft 

Bellaert “opten vijften dach” (Vergaderinge 1485, [ſv a-b]). Heel begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat de juiste 

Nederlandse vertaling er, in Romeinse cijfers en met een lange s, uitziet als “opten vij.ſten dach”. 

   91 Vermeulen 1986, 8. 

   92 In de Historie van Jason alleen de proloog. 
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teghenwoerdige boec omtrent iiij jaren voer sijn overlijden van deser werelt overmits dat hi in 

sijn tijden was een vader ende beminder alder doechden ende ridderliker vromicheden ende 

eerbare ende minlike conversacien der vrouwen ende joncfrouwen, ende was gemeenlic besich 

in oude gesten dese ende deser gelijcke te horen lesen93 

 

Bellaert kiest dus voor een ridderlijke, Bourgondische lezing van de Troje-stof, en benadrukt 

die context in zijn presentatie. 

 

      
 

Openingshoutsnede van De historie van Jason    Het handschrift dat als kopij diende voor de Historie 

en Die Vergaderinge der historien van Troyen   van Jason (London BL Add. ms. 10.290 fol. 2r). Ook 

(Haarlem, Jacob Bellaert, 1485).      de Vergaderinge moet al in handschrift hebben bestaan.  

 

 Bellaert was in Haarlem werkzaam tussen 1483 en 1486. Zijn bedrijf lijkt te zijn 

opgezet als dochteronderneming van de Goudse drukkerij van Gheraert Leeu, waar hij 

waarschijnlijk tevoren werkte.
94

 Aanvankelijk volgde hij dezelfde politiek als Leeu, door 

Nederlandstalige, bewezen drukkerssuccessen in de devotionele en stichtelijke sfeer te 

produceren. Maar daarnaast verschenen er bij hem ook nieuwe teksten, met adellijke, 

Bourgondische tendensen in inhoud en presentatie, en in uiterlijke verzorging eveneens van 

hoog niveau. In dit deel van zijn fonds sluit Bellaert aan bij de aanpak van de Brugse drukkers 

Caxton en Mansion, bij wie de meeste van deze titels eerder in het Frans (en Engels) waren 

verschenen.  

 Aan een deel van deze uitgaven, waaronder die over de Troje-stof, laat zich een 

opdrachtgever verbinden. De openingshoutsnede van Jason en Vergaderinge toont niet alleen 

Lefèvres aanbieding van zijn werk aan Filips de Goede, maar ook, op de achtergrond, een 

                                                
   93 Vergaderinge 1485, [Z4]v a. De passage ontbreekt in Caxtons Franse druk. 

   94 Over de aanwijzingen voor deze relatie (zoals uitwisseling van letter- en illustratiemateriaal en teksten, 

variërend huismerk), die Leeu vermoedelijk eveneens met Peter van Os in Zwolle had: Keesman 1993, 27-30, 

met verdere literatuur. De sporen van Bellaerts aanwezigheid in Leeus bedrijf zijn te vinden in diens Reynaert-

uitgave, van 17 augustus 1479; Leeus Historien verscheen op 4 juni van dat jaar - mogelijk heeft Bellaert er nog 

aan meegewerkt. 
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wapen met geblokte linkerschuinbalk, van de Haarlemse familie Van Ruyven. De prent 

verbeeldt dus zowel het mecenaat van de Bourgondische hertog als dat van Van Ruyven, zich 

als het ware spiegelend aan het eerste. Vermoedelijk gaat het om Claes van Ruyven (circa 

1446-1492), die verschillende belangrijke functies in Haarlem en Kennemerland bekleedde, 

onder meer die van schepen, baljuw en schout. Hij trad vaker op als literair mecenas.
95

 Weer 

ging het daarbij om een Bourgondisch werk: Olivier de la Marche’s Chevalier déliberé 

(1483), een allegorisch gedicht over de juiste voorbereiding op de dood, geschreven in reactie 

op het plotselinge overlijden van Maria van Bourgondië. Rond 1508 verscheen daarvan bij 

Jan Seversz in Leiden een Nederlandse vertaling, Van den ridder welghemoet. Aan het eind 

van de tekst blijkt deze vertaling in 1492 voor Claes van Ruyven te zijn gemaakt, door de 

Haarlemmer Pieter Willemsz. Willemsz herinnert daarbij aan Van Ruyvens gewelddadige 

dood in datzelfde jaar, bij de opstand van het Kaas- en Broodvolk. Samen met twee schepenen 

was hij - vertegenwoordiger van de rijke stedelijke elite en het gehate Bourgondische gezag - 

door gewelddadige, plunderende boeren en arme stadsbewoners op het stadhuis gelyncht.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Haarlemse schout Claes van Ruyven, vermoedelijke          Bellaerts drukkersmerk, door kopers met hun 

opdrachtgever van Bellaerts Jason- en Troje-uitgaven.            eigen wapen in te vullen, toont de aristocratische.                                                

Vroeg zeventiende-eeuwse kopie van een Alkmaars                oriëntatie van zijn fonds. Uit: Holtrop 1868. 

venster tot zijn nagedachtenis (Topografisch-Historische 

Atlas Gemeentearchief Haarlem; foto Gemeentearchief 

Haarlem) 

 

Rijk, elitair, Bourgondisch: het zijn trefwoorden die ook de culturele ambities achter Bellaerts 

                                                
   95 Misschien heeft hij Bellaert vaker gesteund. De openingshoutsnede uit Jason en Vergaderinge werd later 

nog eens gebruikt in het Doctrinael des tyts (24 juli 1486), met eenzelfde Bourgondische herkomst en 

presentatie. Ook in Der sonderen troest (15 februari 1484) kwam het wapen van de Van Ruyvens al voor, 

gecombineerd met het wapen van een andere belangrijke Haarlemse familie, Van Cats. Weer kan het gaan om 

Claes van Ruyven, getrouwd met Maria van Cats. Maar in dit geval is zijn zwager Jacob van Cats, getrouwd met 

Liesbeth van Ruyven, een waarschijnlijker kandidaat. Ook hij trad vermoedelijk vaker op als mecenas. Zie 

Keesman 1993, 41-42. 
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genoemde uitgaven typeren. Welke vorm het mecenaat van Van Ruyven precies aannam is 

niet duidelijk. Hij zal financiering en afname vermoedelijk niet geheel voor zijn rekening 

hebben genomen. De volgende vraag is dan, welk publiek Bellaert verder nog vond voor deze 

mooie, dure boeken. 

 In hun oorspronkelijke vorm zijn Bellaerts Historie van Jason en Vergaderinge der 

historien van Troyen niet herdrukt.
96

 Een eclatant succes waren ze dus niet. Maar een enorme 

financiële mislukking evenmin. Want dan zou hij niet zijn begonnen aan zijn magnum opus, 

dat een half jaar later verscheen: de in alle opzichten grootse uitgave van Bartholomaus 

Anglicus’ Boeck vanden proprieteyten der dinghen, een encyclopedie van 466 bladen, in een 

nieuw lettertype en voorzien van pagina-grote houtsneden. Bovendien zag hij daarna 

kennelijk nog nieuwe kansen voor de twee Lefèvre-teksten, gezien zijn heruitgave ervan in 

het Frans. Die keuze voor het Frans is voor allerlei uitleg vatbaar. Waren ze redelijk succesvol 

en wilde hij er nog eens mee scoren, maar nu op een ander deel van de markt? Waren er 

afzetproblemen en dacht hij daarom aan export? Of probeerde hij dit keer aan te sluiten bij 

adellijke voorliefde voor Franstalige cultuur? Hoe dan ook: de twee Franse drukken behoren 

tot Bellaerts laatste uitgaven. Zijn bedrijf lijkt het niet te hebben gered.
97

 

 

Aan het eind van de vijftiende eeuw kwam een derde Nederlandse Troje-druk op de markt: 

Die hystorye van der destrucyen van Troyen, uitgegeven door de Antwerpse drukker Roland 

van den Dorpe.
98

 Ook deze Destrucyen gaat terug op Guido de Columnis: het is een mengsel 

van de twee eerder uitgegeven Nederlandse vertalingen. En ook in deze uitgave is aan 

Guido’s historie een andere tekst toegevoegd, dit keer over de liefde van Troylus en Briseida, 

in de lezing volgens Boccaccio’s Il Filostrato, vermoedelijk direct of indirect ontleend aan de 

Franse vertaling door Louis de Beauvau (ca. 1450).
99

 Van den Dorpe zegt niets over auteur of 

                                                
   96 Wel verschenen naderhand sterk bewerkte en ingekorte versies. Zie hierna over de Historien van der 

destrucyen van Troyen die Roland van den Dorpe rond 1500 mede op basis van de Vergaderinge maakte. Van 

den Dorpes opvolger Jan van Doesborch gaf circa 1507 een herdruk van deze Destrucyen uit. Geruime tijd later 

heeft hij het resterende tekstmateriaal uit Bellaerts Nederlandse Lefèvre-teksten opnieuw gebruikt. Op 8 

november 1521 publiceerde hij Van Jason ende Hercules, een sterk verkorte heruitgave van de Historie van 

Jason. Op 12 december van dat jaar verscheen als tweede deel (wellicht ook los verkrijgbaar) Die historie van 

den stercken Hercules, een eveneens sterk ingekorte versie van alleen het Hercules-materiaal uit Bellaerts 

Vergaderinge. Zowel in proloog en epiloog van dat tweede deel maakt hij reclame voor de Destrucyen. Over 

deze Van Doesborch-uitgaven: NK 1521; Franssen 1990, 74, 127-128.  

   97 Over Bellaerts bedrijf, fonds, zijn Troje-uitgaven en het mecenaat van Van Ruyven: Keesman 1993. Een 
aanvulling op het fonds genoemd in Bogaart 2004, 50 n. 31. Vgl. voor de vertakkingen en, anderzijds, de 

beperktheid van dit soort particulier mecenaat Speakman Sutch 2004.  

   98 CA-Kron 876, ISTC ih00281000. Enig overgeleverd exemplaar: Cambridge MA, Harvard College Library, 

Houghton Library. De uitgave is niet gedateerd, het colofon vermeldt slechts “Gheprent Thantwerpen bi my 

rolant vanden dorpe. wonende aen dyzeren waghe” ([k5]v b). Van Van den Dorpe zijn twee adressen bekend. 

Het hier genoemde is van de twee het laatste, van rond 1500 (Rouzet 1975, 57-58). 

   99 Een nauwkeurige vergelijking ter bepaling van de bron - Frans of Italiaans - is niet goed mogelijk. De Franse 

vertaling volgt het Italiaanse voorbeeld zeer trouw, alleen het verhaalkader is veranderd, maar dat ontbreekt in 

het Nederlands. De Nederlandse lezing in de Destrucyen is eveneens trouw aan de grote lijn van het verhaal, 

maar wijkt door de gedramatiseerde vorm sterk van beiden af. De waarschijnlijkheid van een Franse bron is 

echter groter: veel Nederlandse teksten gaan terug op Franse voorbeelden, Italiaans was een minder verbreide 
taal. Beauvau was zelfs de eerste die een Italiaanse tekst rechtstreeks in het Frans vertaalde, zijn voorgangers 

maakten gebruik van een Latijns intermedium. De Franse vertaling was bovendien wijd verbreid, er zijn veel 

handschriften van overgeleverd. 

Vermoedelijk werd voor de Destrucyen gebruik gemaakt van een al bestaande Middelnederlandse vertaling. Dat 

leid ik af uit sporen van inkorting. Een wanhoopsklacht van Troylus wordt na enige regels besloten met “etc.” 

(Destrucyen ca. 1500, h2v b). Troylus geeft Briseida bij haar vertrek een afscheidscadeau, dat op dat moment 

niet wordt gespecificeerd, maar later wordt aangeduid met “dat voorseyde hecsel” - in de bron was dus 

vermoedelijk al wel informatie over de aard van het cadeau gegeven (idem, [g4]r b, [h5]v a). Het slot van die 

bron schemert misschien door wanneer, lang voor het eind van de Destrucyen, de laatste uitvoerige passage over 
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herkomst, maar wel wordt er in de tekst nog steeds regelmatig verwezen naar ‘meester Dares 

ende Frigius’ die het allemaal zelf hebben gezien.
100

 Ook deze productie benadrukt dus nog 

steeds de historische waarheid van het verhaalde. 

 Ondanks de genoemde toevoeging is de Destrucyen veel korter dan de twee eerdere 

Middelnederlandse Troje-uitgaven: 58 bladen, folioformaat, bedrukt in twee kolommen. Die 

inkorting is voor een groot deel toe te schrijven aan het weglaten van de voor- en 

nageschiedenis van de oorlog: het verhaal begint met de herbouw van Troje door Priamus, en 

eindigt met de verwoesting van de stad. Naar wat daarna kwam wordt slechts terloops 

verwezen aan het eind van het boek, bij de verbanning van de verraders Aeneas en Antenor: 

“ende elck reysde met veel schepen ende veel volckx in diversche landen, alsoo men 

beschreven vindt in veel cronijcken, waeraf dat ic nu swijghen wille.” Al is de productie in 

uiterlijke vormgeving minder ambitieus dan Bellaerts Jason en Vergaderinge, ook hier zijn 

houtsneden toegevoegd, waarvan een deel speciaal voor deze uitgave lijkt te zijn gemaakt. 

Het aantal strijdtaferelen is daarbij teruggebracht tot minder dan de helft van het totaal. De 

meeste nieuwe illustraties betreffen de stad (herbouw, bestuur) en - vooral - het toegevoegde 

liefdesverhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titelpagina van Die hystorye van der destrucyen 
van Troyen (Antwerpen, Roland van den Dorpe, 

ca. 1500). Nadruk wordt gelegd op amoureuze 

delen van het verhaal: Troylus en Briseida, het 

Paris-oordeel, de schaking van Helena. 

 

 Want de liefde is in deze productie zeker zo belangrijk als de oorlog. In de tekst zelf 

krijgt de oorlog meer ruimte, maar in de presentatie ligt het evenwicht anders. Op de 

titelpagina en in het incipit worden beide onderwerpen nog naast elkaar aangekondigd: 

 
Hier beghint die historie van der laester desteructien van Troyen, hoe sy gewonnen wordt van 
den Griecken. Ende oeck wordt in desen boecke verclaert die grote amorueselike liefde van 

Troylus des conincs Priams van Troyen kint ende van die schone Brizeda Calcas dochtere, 

dwelck dat een verrader was. 

                                                                                                                                                   
Troylus en Briseida wordt gevolgd door dit kapittelopschrift: “Om dan te comen ten eynde van onser materien so 

wil ic swighen van der droefheyt die Troylus bedreef om Briseda, ende scriven van den groten stride daer Hector 

verslaghen was” (idem [h6]v b).Vgl. voor bronnenonderzoek Keesman 1986, 197, 200-208; over Louis de 

Beauvau en Le Roman de Troyle: Bianciotto 1994. 

   100 Zie hierboven. 



 36 

 

Maar in het explicit lijkt de liefde het belangrijkst van de twee: “Hier es voleyndt die historie 

van der amoruesheyt van Troylus ende van Briseda, ende oeck kortelijc overlopen die 

destructie van Troyen”. Die nadruk op het amoureuze zien we eveneens in de houtsnede op de 

titelpagina en in de proloog. Zowel de oorlog - begonnen met het Paris-oordeel en de 

schaking van Helena - als de dodelijke verliefdheid van Troylus worden daarin gepresenteerd 

als historische exempelen voor de gevaren van liefdesverdwazing en onkuisheid.
101

 

 Nieuw is de literaire vorm van het geheel. Het kader, over de oorlog, is in proza. Voor 

het verhaal van Troylus en Briseida, door die geschiedenis heen gevlochten, worden 

hoofdzakelijk verzen gebruikt. De gedeelten in versvorm hebben een sterk dramatisch 

karakter: het zijn monologen en dialogen, met de naam van de spreker erboven, en met in rijm 

aansluitende clausen. Deze versteksten zijn duidelijk het werk van een rederijker. Ze zijn 

overigens niet alleen in de Troylus en Briseida-passages te vinden. Ook de verliefde Achilles 

uit zijn gevoelens voor Polyxena in een fraai vers met binnenrijm: 

 
Hulpe Cupido god van minnen 

Mijn moedige sinnen / laes die beghinnen 
’t Ontfuncken met berrender liefden groot 

Dat ic noyt quam [was ik maar nooit gekomen] te Troyen binnen 

Sal mijns levens cracht verwinnen 

Doer die scoonste die God ye gheboot 

[…]102 

 

In de herdrukken is deze aanpak nog enigszins versterkt.
103

 

 Het vermengen van zakelijk verhalend proza met rederijkersverzen voor de meer 

romantische en emotionele passages is typerend voor de zogenaamde prozaromans, die in de 

eerste decennia van de zestiende eeuw in de Nederlanden hun bloeiperiode beleefden. In het 

verleden zijn deze versgedeelten wel gezien als voor leespubliek bewerkt toneel. Dat is 

natuurlijk in principe mogelijk, al hadden rederijkers geen belang bij het afstaan van hun 

speelbare stukken voor publicatie, en schermden zij die juist zorgvuldig af. Maar 

tegenwoordig worden deze rijmpassages allereerst geïnterpreteerd als retorisch middel, 

toegevoegd om oudere teksten te bewerken voor een nieuw publiek. De dramatische passages, 

refreinen en liedekens verlevendigden de stof, en droegen bij aan het overdragen van verhaal 

en boodschap door de lezer (of toehoorder) te emotioneren en het gelezene te laten 

visualiseren. Bovendien kan aan actieve participatie zijn gedacht, aan een vorm van 

meespelen bij hardop lezen of voorlezen. De Destrucyen is het oudst bekende voorbeeld van 

zo’n gedramatiseerde roman. Ook de opening met een lange moraliserende proloog werd 

kenmerkend voor prozaromans. De Destrucyen lijkt dus van groot belang voor de 

ontwikkeling van het genre te zijn geweest.
104

  

 Over Van den Dorpe is maar weinig bekend. Hij werkte als drukker in Antwerpen in 

de jaren 1496-1500. Tegen 1501 is hij gestorven. Zijn weduwe zette het bedrijf nog een klein 

jaar voort. Daarna werd de zaak overgenomen door Jan van Doesborch. Er zijn maar tien 

drukken van Van den Dorpe overgeleverd; daarnaast worden hem op basis van indirecte 

aanwijzingen nog drie andere uitgaven toegeschreven, eveneens in de volkstaal. Het fonds is 

dus klein, maar wel gevarieerd. Het bevat een aantal devotiewerkjes, en praktische dingen 

                                                
   101 Meer over de moralisering in hoofdstuk III.2.3.  

   102 Destrucyen ca. 1500, i 3 v; Achilles refereert aan zijn bezoek aan Troje tijdens een bestand: hij zag er 

Polyxena en werd meteen verliefd. Deze verzen lijken uit andere bron of zelfstandig toegevoegd. 

   103 Van Doesborch voegde nog Een schoon liedeken van Troylus toe; vgl. Coigneau 2001, 355 n. 40.  

   104 Debaene 1951, 274, 308 e.v.; Hummelen 1971; Pleij 1974, 67-68; Resoort 1988, 168 e.v.; Franssen 1990, 

104-108: Pleij 1994; Coigneau 2001, 207-214. 



 37 

zoals muntevaluaties en een Frans-Vlaams woordenboekje. Maar daarnaast zijn er meer 

verrassende producties, die hem typeren als een creatieve en vernieuwende ondernemer. Zijn 

belangrijkste uitgave is de Alderexcellenste Cronike van Brabant (1498), de eerste grote 

regionale kroniek in druk, niet alleen door het onderwerp maar ook door omvang en 

uitvoering een gedurfd project. Veel bescheidener maar ook opmerkelijk is Van Nyeuvont, 

loosheit ende practike, een van de eerste voorbeelden van rederijkerswerk en toneel in druk 

of, in recenter visie, een van de eerste door een rederijker voor de drukpers gedramatiseerde 

leesboeken. Zeer waarschijnlijk verzorgde Van den Dorpe verder nog de editio princeps van 

Den Droefliken strijt van Roncevale, samengesteld uit eigen eerdere producties: het 

Roelantslied (in verzen) en de Alderexcellenste Cronike (in proza).
105

 Zijn Troje-geschiedenis 

is dus niet de enige uitgave met een nieuw gebruik van rijm en proza - een aanwijzing dat de 

samenstelling ervan aan Van den Dorpe mag worden toegeschreven. 

 De teksten en houtsneden die hij voor het maken van de Destrucyen gebruikte 

kwamen vermoedelijk voor een deel uit de boedel van Gheraert Leeu, die enkele jaren eerder 

(in 1493) in Antwerpen was overleden. Dat Leeus nalatenschap gedeeltelijk bij Van den 

Dorpe terechtkwam is af te leiden uit diens eerste gedateerde druk, geïllustreerd met 

houtsneden die eerder door Leeu waren gebruikt.
106

 Dat Van den Dorpe bovendien materiaal 

van Bellaert in huis had blijkt uit het gebruik van enkele houtsneden uit de Vergaderinge in, 

onder meer, de Destrucyen. Ook dit kan zijn overgenomen van Leeu, die na de beëindiging 

van Bellaerts Haarlemse bedrijf houtblokken én houtsnijder van deze vermoedelijke oud-

werknemer en filiaalhouder overnam.
107

 Ook voor Van den Dorpe is overigens zo’n eerdere 

werknemersrelatie met Leeu geopperd.
108

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de zestiende-eeuwse herdrukken van de 

Destrucyen: Antwerpen, Jan Roelants, 1556. Uit 
Pleij en Resoort 1975-1976, 657. 

                                                
   105 Over Van den Dorpe en zijn fonds: Rouzet 1975, 57-58; HPT I, 97, II 393; Vijfhonderdste verjaring 1973, 

506; Inventaris 1982, 92-95; Franssen 1990, 13; Tigelaar 2006, 13-15. Meer over de Alderexcellenste Cronike in 

hoofdstuk V.4.3. en V.4.5. Over Den droefliken strijt van Roncevale als eerdere, vergelijkbare samenstelling 

door Van den Dorpe: Van Dijk 1981, speciaal 74-76, 116-120. Van Nyeuvont, loosheit ende practike: Pleij 1985, 

348; Coigneau 2001, 201-207; Pleij 2007, 403-404, 531. 

   106 Rouzet 1975, 57-58. 

   107 Keesman 1993, 27-30. 

   108 Kok 1994, II 735. 
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 De Destrucyen was een succes. In Antwerpen zelf verschenen in de zestiende eeuw 

verschillende herdrukken. De eerste kwam rond 1507 uit bij Jan van Doesborch, die het 

bedrijf van de weduwe Van den Dorpe had overgenomen en die ook verschillende herdrukken 

van de Alderexcellenste Cronike uitbracht. Later hebben ook Willem Vorsterman (1541), Jan 

Roelants (1556) en Jan van Ghelen (tussen 1569 en 1582) de Destrucyen nog eens op de 

markt gebracht. In de Noordelijke Nederlanden was er vervolgens zelfs nog tot in de 

negentiende eeuw een publiek voor te vinden.
109

 

 Dat er na de editie bij Van Ghelen geen verdere herdrukken uit het Zuiden zijn 

overgeleverd, wil niet zeggen dat ze er niet zijn geweest. Van alle bekende edities is maar één 

exemplaar bekend - juist populaire literatuur werd stukgelezen en weggegooid. Een 

aanwijzing dat het boek er inderdaad langer heeft voortgeleefd is te vinden in de door 

bisschop Malderus in 1619 opgestelde lijst van boeken, toegestaan in het Antwerpse 

onderwijs. Daar vinden we onder de ‘Ghenoeghelijcke Fabulen ende Historien eertijdts 

verboden nu verbetert ende toegelaten’ de vermelding van “De Tien-jarige belegeringe van 

Troyen”. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Destrucyen. De tekst is opgenomen in de 

categorie vermaaksliteratuur, en niet onder de ‘Goede wereldtlijcke Historien’ waarin boeken 

over Julius Caesar, Alexander de Grote en Godfried van Bouillon: in deze vorm werd het daar 

blijkbaar niet meer toe gerekend. En juist de toegevoegde stof over Troylus en Briseida was 

vol van de ‘onkuysheydt’ die de katholieke overheid afkeurenswaardig vond. We zien hier dat 

het boek, net als andere prozaromans, inmiddels als schoolboek werd gebruikt. En uit de 

proloog die de goedgekeurde romans meekrijgen laat zich tenslotte ook afleiden hoe wijd 

verbreid en geliefd dit soort literatuur was. Men heeft ze toegelaten omdat 
 

De kinderen met dese middelen tot neerstich lesen worden verweckt, soo omdat het bynaer 

onmogelijck schijnt dese historiën uyt de handen gheheel te nemen, die sy van andere soo 

dickwils hooren mellen.110 

 

 

Drie Troje-drukken, bij drie verschillende drukkers, elk met een andere aanpak van de stof. 

Alleen de laatste van de drie had aantoonbaar succes. Was Van den Dorpe dus de handigste 

zakenman? Dat is te simpel gesteld. In de twintig jaar waarin deze drie teksten verschenen 

maakte de drukkerswereld een eerste, snelle ontwikkeling door. Bovendien vormden de 

Nederlanden een cultuurgebied met grote verschillen tussen Noord en Zuid. Elk van de drie 

drukkers koos voor een benadering die niet alleen bij de stof paste, maar ook bij de directe 

omgeving van zijn bedrijf, inclusief de bijbehorende of in elk geval verwachte afzet- en 

                                                
   109 Van Doesborch, ca. 1507: NK 4137, ISTC ih00282000; ex. Washington DC, Library of Congress, Lessing 

J. Rosenwald Collection. Vgl. Franssen 1990, 13, 55, 143-144; voor datering vóór dec. 1508, dus wat vroeger 

dan in de literatuur gebruikelijk: idem 206 n. 32. 

Vorsterman, 1541: ex. Den Haag KB 1701 D 2; sporen van een ander exemplaar vermeld in Pleij en Resoort 

1975-1976, 640. 

Roelants, 1556: ex. Parijs BA Fol.B.L.978; zie Pleij en Resoort 1975-1976, 640, 656-657. 

Van Ghelen, tussen 1569 en 1582: ex. Parijs BN Rés. Y2 313; zie Pleij en Resoort 1975-1976, 639-640. 

 Uit de periode daarna zijn mij nog de volgende herdrukken bekend: 

- Delft, Andries Cloeting, 1645 (ex. Den Haag KB 185 C 25).  
- Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 1661 (ex. Haarlem SB 310 A 3). 

- Amsterdam, erven weduwe Gijsbert de Groot en Anthony van Dam, 1719 (ex. Leiden UB BKNOOG 119).  

- Amsterdam, Gijsbert de Groot Keur, 1743 (ex. Utrecht UB Moltzer 6 A 15).  

Een ongedateerde uitgave in Amsterdam bij B. Koene (werkzaam tussen 1810 en 1823) wordt genoemd door 

Van den Bergh 1837, 61 en Schotel 1874 II, 64. 

De vermelding van een druk bij Willem Vorsterman in 1512 (NK 0354) berust waarschijnlijk op een verlezing: 

men las MCCCCCXIJ in plaats van MCCCCCXLJ (Coigneau 1982, 113 n. 14). 

   110 Resoort 1988, 209-240 (citaten: 210); de auteur maakt aannemelijk dat dit gebruik van prozaromans als 

schoolboek teruggaat tot ver in de zestiende eeuw, en ook voor het Noorden geldt.  
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exportmogelijkheden. Leeu’s Historien van Troyen paste in een kleine noordelijke stad als 

Gouda, in de sfeer van de Moderne Devotie. Bellaerts Vergaderinge der historien van Troyen 

paste in Haarlem, waar men nog mooie handgemaakte boeken produceerde, en waar een 

cultureel actieve elite van adel en patriciaat was die dergelijke luxe-producten kon waarderen 

en betalen. Van den Dorpes Hystorye van der destrucyen van Troyen paste in Antwerpen, een 

bruisende handelsmetropool met een omvangrijke en koopkrachtige burgerij, die een eigen, 

nieuwe literaire smaak en een eigen, nieuwe mentaliteit ontwikkelde, en daarbij zeer 

geïnteresseerd was in problematiek rond liefde en Fortuna.
111

 Van die drie plaatsen bood 

Antwerpen de beste kansen op een commercieel succes. 

 Veelzeggend is, in dit verband, de parallellie tussen deze drie opeenvolgende Troje-

drukken en de ontwikkeling van het bedrijf van Gheraert Leeu. Leeu geldt als een slimme 

ondernemer. Hij begreep dat zijn thuisstad Gouda op den duur te weinig mogelijkheden zou 

bieden. Daarom verhuisde hij naar het Zuiden. In eerste instantie lijkt hij Brugge te hebben 

verkozen: in 1484 liet hij zich, terwijl hij nog in Gouda woonde, in het Brugse St.Jansgilde 

inschrijven; bovendien sloot hij er in juni van dat jaar een lening af. Brugge was, als gezegd, 

hét centrum van handschriftproductie, en een van de eerste steden in de Nederlanden waar 

zich drukkers vestigden. Want zo’n centrum had natuurlijk voordelen. Er was materiaal 

(papier, teksten), er waren vakmensen (voor tekstbewerking, correctie, illustratie), en er was 

al een kring van opdrachtgevers en kopers. De klanten voor het handgeschreven boek waren 

echter niet automatisch klanten voor de drukpers, maar dat werd pas na verloop van tijd 

duidelijk. Misschien begreep William Caxton het op tijd: hij heeft de stad al in 1476 verlaten. 

De belangrijkste Brugse drukker Colard Mansion, die zich met zijn producties nadrukkelijk 

op het publiek voor luxehandschriften richtte, begreep het vermoedelijk te laat: hij moest de 

stad in september 1484 wegens schulden verlaten. Hij kreeg er geen opvolger, terwijl de 

handschriftenindustrie er nog lang bleef bloeien. Leeu koos uiteindelijk voor Antwerpen. Bij 

die keuze zullen de voordelen van deze grote handelsstad als afzetmarkt en exportcentrum een 

belangrijke rol hebben gespeeld. Dacht hij tevens aan het waarschuwende voorbeeld van 

Mansion? Desondanks lijkt hij toch ook op het andere paard te hebben gewed. Want in 1486 

startte onder leiding van zijn vroegere werknemer Bellaert een dochteronderneming in 

Haarlem, in de vijftiende eeuw steeds belangrijker als centrum van handschriftproductie - 

kleiner en minder belangrijk dan Brugge, maar om dezelfde redenen aantrekkelijk voor een 

drukkersbedrijf. Een deel van Bellaerts fonds, waaronder de Troje-uitgaven, was duidelijk 

Brugs georiënteerd, gericht op een elite, en op Bourgondische hofcultuur. Maar ook in 

Haarlem ging het uiteindelijk mis, net als in veel andere drukkerijen in de relatief kleine 

Hollandse steden waar de boekdrukkunst zich aanvankelijk ontplooide. De markt was er te 

klein. De toekomst lag in Antwerpen, dat zich zou ontwikkelen tot drukkerscentrum bij 

uitstek, een ontwikkeling waaraan Leeu zelf in belangrijke mate heeft bijgedragen.
112

  

 

Maar dat is niet alles. Bij al deze drukkers is er voorafgaand aan hun Troje-drukken ook 

aandacht voor de Trojaanse oorsprong van eigen land of stad aanwijsbaar, in hun fonds of in 

hun directe omgeving.
113

 Leeu’s Historien van Troyen verscheen acht maanden na zijn editio 

princeps van het Gouds kroniekje, waarin de geschiedenis van Holland en van enkele 

Hollandse steden (waaronder Haarlem en Leiden) met bestaande Troje-sagen werd verweven. 

Van Bellaert is geen kroniek bekend.
114

 Maar toen hij in 1485-1486 zijn Troje-teksten 

produceerde was er in Haarlem allerlei activiteit rond het thema. In het Karmelietenklooster, 

op driehonderd meter van Bellaerts drukkerij, legde Jan van Leiden de laatste hand aan een 

                                                
   111 Vgl. Pleij 1984 en hierna, hoofdstuk III.2.3. 

   112 Keesman 1993, met verdere literatuur. 

   113 Meer over het hierna genoemde in de hoofdstukken over Brabant, Holland, Vlaanderen en Henegouwen. 

   114 Vgl. echter hierna, V.4.5.4. over de Kattendijke-kroniek als mogelijke kopij voor zijn bedrijf. 
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kroniek van de Brederodes, die hij net als de Hollandse graven uit Troje liet stammen. 

Bovendien begon men er rond deze tijd, op basis van zijn historiografische werk, met het 

schilderen van een reeks gravenportretten, die met hun Trojaanse afstamming opende. Roland 

van den Dorpe had, een jaar of twee voor de Destrucyen, de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant uitgegeven. Daarin stond een uitvoerige, geïllustreerde behandeling van de Trojaanse 

stamboom van de Brabantse hertogen en van de Trojaanse stichting van Antwerpen. In de drie 

Troje-drukken zijn slechts algemene verwijzingen naar de Europese Troje-sagen te vinden, 

vermoedelijk omdat ze door referenties aan de eigen gewestelijke of lokale herkomst uit Troje 

minder goed verkoopbaar zouden zijn in gebieden of plaatsen waar men zich op andere, vaak 

concurrerende oorsprongsmythen liet voorstaan. Maar met hun Troje-boeken wilden de drie 

drukkers waarschijnlijk wel inspelen op bestaande en door hen zelf gestimuleerde 

belangstelling voor het regionale of lokale antieke verleden.  

 In Antwerpen was die belangstelling voor het eigen Trojaanse verleden het oudst en 

het sterkst. De stad geurde al geruime tijd met een eigen versie van het verhaal dat de 

Brabantse Troje-sage over haar stichting gaf. Die eigen lezing is ook bij Van den Dorpe te 

vinden. En het Antwerpse enthousiasme zou voorlopig alleen maar groter worden, want aan 

het begin van de zestiende eeuw werden er bodemvondsten gedaan die de waarheid van het 

verhaal leken te bevestigen. De herdrukken die Van den Dorpes opvolger Jan van Doesborch 

van zowel de Destrucyen (ca. 1507) als van de Alderexcellenste Cronike (1512, 1518, 1530) 

uitgaf staan daar vermoedelijk voor een deel mee in verband. Zijn Antwerpse collega Willem 

Vorsterman lijkt dat ook zo te hebben gezien. Want in 1531 produceerde hij een Excellente 

Cronike van Vlaenderen, een duidelijke nabootsing van de Alderexcellenste Cronike, met 

toevoeging van een eigen Trojaanse stichtingssage voor Gent. En net als zijn voorganger 

kwam Vorsterman later met de ‘bijbehorende’ geschiedenis van Troje, een herdruk van de 

Destrucyen. Ook de herdrukken bij Roelants en Van Ghelen zijn nog te zien tegen deze 

achtergrond. De grote interesse van de Antwerpenaren voor de eigen Trojaanse oorsprong was 

dus eveneens een belangrijke factor in het succes van speciaal Van den Dorpes Troje-druk. 

 

 

5. Het humanisme: herontdekking van oorspronkelijke bronnen 

 

De humanistische heroriëntatie op de klassieke cultuur en literatuur leidde tot nieuwe weging 

en tot uitbreiding van het materiaal over Troje. Het ad fontes - de terugkeer naar de oorspron-

kelijke antieke teksten, en het bijbehorende wantrouwen tegen de middeleeuwse overlevering 

daarvan - betekende in dit geval allereerst: terug naar Dares en Dictys zèlf. Zij genoten 

vooralsnog onverminderd aanzien als historische bronnen. Ze werden snel en vaak gedrukt. 

Van beiden verscheen de editio princeps kort na 1470, in Keulen. Vóór 1500 volgden negen 

verdere drukken, en ook daarna werden de twee auteurs regelmatig opnieuw uitgegeven. In de 

loop van de zestiende eeuw kwamen er ook vertalingen in de volkstaal op de markt: de eerste 

Duitse in 1536, de eerste Franse en Engelse - om het bij de aangrenzende taalgebieden te laten 

- in 1553. Een Nederlandse vertaling, van Dictys, verscheen pas in 1688. Wel werden hier in 

de late zestiende en in de zeventiende eeuw Latijnse en Franse versies uitgegeven.
115

 

 Meer dan vroeger gold die hernieuwde belangstelling ook Dictys, wiens werk - type-

rend voor de situatie daarvóór - door de humanistische handschriftenspeurder Poggio 

                                                
     115 Drukken: GW 7986-7991, 8324-8328; zie voor de periode na 1500 Schweiger 1832, II 331-334, met 

aanvullingen in Brunet 1860-80, II 521-522, 698-699; BT 808; Fochler 1990, 33. Vertalingen: Schweiger 1832, 

II 331-334, met aanvullingen in Brunet 1860-1880, II 522, en speciaal voor het Duits: Fochler 1990. Neder-

landse Dictys-vertaling, door Willem Séwel: Amsterdam, Swart, 1688 (De Rynck en Welkenhuysen 1992, 161). 

Een Franse Dares-vertaling werd gedrukt in Antwerpen, in 1592 (BT 808); in 1630, 1631 en 1702 verschenen er 

Latijnse uitgaven van Dares en Dictys in Amsterdam (vgl. de genoemde lit. over drukken). 
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Bracciolini als nieuw was ontdekt.
116

 Daarbij kunnen verschillende factoren een rol hebben 

gespeeld, zoals enthousiasme voor een nieuwe klassieke tekst, voorkeur voor de literaire 

kwaliteiten van Dictys boven die van Dares, of waardering voor bepaalde inhoudelijke 

aspecten.
117

 En misschien mag die nieuwe aandacht voor de anti-Trojaanse Dictys ook 

worden geïnterpreteerd als teken van eerder algemene (literaire, historische) dan door het 

eigen nationale of Europese verleden gemotiveerde interesse in Troje. Dat zou kunnen 

samenhangen met het feit dat het belang van de Trojaanse afstammingssagen onder huma-

nisten afnam. Anderzijds toont de vroege drukgeschiedenis van beide teksten nog steeds enige 

voorkeur voor Dares.
118

 

 De ironie van het lot wilde dat Guido, die met zijn geschiedschrijving de verzinsels 

van de dichters had willen bestrijden, nu zelf meer en meer als fantast dan als historicus werd 

gezien. Enige reserve ten aanzien van het door hem geleverde materiaal is al aanwijsbaar bij 

Boccaccio. Deze had het middeleeuwse Troje-verhaal (naar Guido) nog onbekommerd 

gebruikt voor zijn Il Filostrato (1338), over Troylus en Briseida, in het Italiaans. Maar in zijn 

De genealogia deorum gentilium (ca. 1350-1375), een wetenschappelijk handboek over 

klassieke mythologie, in het Latijn, is hij voorzichtiger. De landing van de Argo voor Troje, 

die hij ongetwijfeld uit de Historia kende maar die - behalve bij Guido’s bron, Dares - in de 

klassieke traditie niet voorkwam, liet hij bijvoorbeeld weg.
119

 Bij auteurs uit de vijftiende en 

zestiende eeuw is expliciete kritiek te vinden, in het Latijn én in de volkstaal.
120

 

 Maar dergelijke geluiden betekenden zeker geen onmiddellijke, algemene en volledige 

afwending van de Historia Destructionis Troiae. Van de Latijnse versie van Guido’s werk 

verschenen vóór 1500 negen drukken - bijna net zoveel als van Dares en Dictys samen. 

Daarna bleef het nog lang gangbaar in verschillende volkstaal-versies.
121

 Nog aan het eind 

van de zestiende eeuw koos de vorstenopvoeder en regeringsbeamte David Förter ervoor om 

Guido in het Duits te vertalen, en niet het werk van Dares en Dictys. In de voorrede bij zijn in 

1599 uitgegeven vertaling stelt Förter dat hij een authentiek verslag zocht, zonder “erdichten 

sachen und Poetischen Fabeln”. Kennelijk voldeed Guido’s werk naar zijn mening aan die eis. 

Förter zag het als een betrouwbare weergave van de twee ooggetuigenverslagen, zonder het 

bezwaar van al te grote beknoptheid en onvolledigheid dat aan elk van beide oorspronkelijke 

bronnen afzonderlijk kleefde. En hoewel andere Duitse vertalers er inmiddels voor kozen om 

de klassieke teksten over Troje - Dares en Dictys, en nu ook Homerus - te vertalen, blijkt uit 

het betrekkelijke succes van Förters werk dat ook voor Guido nog publiek te vinden was.
122

  

                                                
     116 LexMA III, 982. 
     117 Vgl. Gilbert 1988, 17-20. 
     118 De GW noemt zes drukken van Dares (7986-7991, de laatste samen met werk van Prudentius), drie van 

Dictys (8324-8326), en twee van Dares en Dictys samen (8327-8328). In de zestiende eeuw werd het al snel 

gebruikelijk om de twee auteurs samen uit te geven. 
     119 Raoul Lefèvre ed. 1971, 79-80, als voorbeeld van “die Ansätze Boccaccios zu einer mitunter fast 

philologisch-kritisch anmutenden Arbeitsweise”. Over het toch nog erg middeleeuwse karakter van de 

Genealogia, bijvoorbeeld in het vooral indirecte gebruik van klassieke bronnen: Seznec 1972, 220-224.  
     120 Zie bijvoorbeeld Felix Fabri’s Evangatorium (Latijns reisverslag uit het eind van de vijftiende eeuw, in het 

Duits uitgegeven in 1556 en 1557; aangehaald door Feilke 1976, 49) en Jean Lemaire de Belges’ Illustrations de 

Gaule et Singularitéz de Troyes (uitgegeven tussen 1511 en 1513; ed. 1882-1891 I, 127 en II, 244).  
     121 Het enige algemene overzicht van drukken van Guido’s werk en van vertalingen en bewerkingen ervan 
geeft Brunet 1860-1880, II 169-172. Het is weliswaar verouderd en onvolledig, maar het is toch opmerkelijk dat 

Brunet van de Latijnse versie geen drukken na 1500 vermeldt. Zie verder: speciaal voor de periode tot 1500 GW 

(Latijn 7224-7232, volkstalen 7233-7248); onder de historiografische uitgaven tot 1500 neemt Guido een vijfde 

plaats in (Von den Brincken 1987, 223). Voor producties in het Duits nog: Koppitz 1980, 153-4, 251-3; Alfen 

e.a. 1990, 111; Fochler 1990, 57-60 (vertaling Förter). Voor het Frans nog: Woledge 1954, 128-130; Woledge 

1975, 105-106; Raoul Lefèvre ed. 1987, 24 (Lefèvres Recoeil); Jung 1978, 248 (Jacques Milets Histoire); GW 

117-119 (L’Abregié de Troyes - vgl. hierover Jung 1996, 594-599). Voor het Engels nog: NCBEL I, 667 

(Caxtons Recoeil-vertaling). Vgl. voor de Nederlandse drukken en herdrukken hierboven.  
     122 Fochler 1990, 57-60; editie voorrede: idem, 189-196 (citaat: 194). Dat Förters keuze voor Guido, gezien 
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 Het materiaal over Troje werd ook uitgebreid. De heroriëntatie op de klassieke 

oudheid ging gepaard met een gedreven zoeken naar handschriften en teksten, zowel in 

bibliotheken in het Westen als door contacten met het Byzantijnse Oosten. Daarbij werden 

ook ‘nieuwe’ antieke Troje-teksten herontdekt, in het Latijn én in het Grieks, dat men zich 

langzaam weer eigen maakte. Met name de kennismaking met het oorspronkelijke werk van 

Homerus en met de klassieke tragedies rond de Trojaanse geschiedenis waren van groot 

belang. Zij werden meer en meer - en uiteindelijk zelfs volledig - bepalend voor de receptie 

van de stof. Maar snel ging dat niet. 

 De herontdekking van Homerus was aanvankelijk een zaak van geleerden, en 

kennisname van Ilias en Odyssee bleef lang voorbehouden aan diegenen die Grieks of in elk 

geval Latijn lazen. Het was Petrarca die, in 1353, via een Byzantijnse gezant die hij een paar 

jaar tevoren in Italië had ontmoet, de eerste Griekse Homerus-codex wist te bemachtigen. Het 

duurde enige tijd voor hij, in Leontius Pilatus, iemand vond die in staat was de tekst voor hem 

in het Latijn te vertalen. Ook in druk verscheen Homerus de eerste vijftig jaar uitsluitend in 

het Latijn (vanaf 1474) en het Grieks (vanaf 1488). Pas in de loop van de zestiende eeuw 

kwamen er ook gedrukte vertalingen in de volkstaal (meestal naar het Latijn) op de markt. De 

oudste is die in het Spaans, uitgegeven in 1519. De eerste Franse Homerus-vertaling kwam uit 

in 1530, de eerste Duitse in 1537, de eerste Engelse in 1581.
123

 

 De oudste Nederlandse Homerus-vertaling is van de hand van Coornhert. Zijn 

versvertaling (uit het Latijn) van D’eerste twaelf boecken Odysseae, dat is de dolinghe van 

Ulysse verscheen in 1561 in Haarlem, bij Jan van Zuuren. Van het succes van deze productie 

in de jaren rond 1600 getuigen enige herdrukken, plus twee vervolguitgaven met de resteren-

de boeken, deels nog in vertaling door Coornhert. Een referentie aan het werk ligt ook 

besloten in de titel van de eerste Nederlandse Ilias, De eerste twaalf boecken van de Ilyadas 

(Haarlem, 1611), door Karel van Mander. Waarschijnlijk voltooide Van Mander zijn vertaling 

(uit het Frans) al vóór 1597. Een vervolg bleef uit, omdat hij er - aldus het slot van de druk - 

na twaalf boeken genoeg van had.
124

 Wellicht vond hij ondertussen zowel de door hemzelf als 

de indertijd door Coornhert gehanteerde versvorm, beiden nog in de traditie van de 

rederijkers, ouderwets. Inmiddels was hij van verzen met getelde lettergrepen overgestapt op 

verzen met metrum, op jamben.
125

 

                                                                                                                                                   
zijn argumenten, “durchaus aus humanistischem Denken erwuchs” (58) kan ik niet met Fochler eens zijn. Haar 

(hier en passim geformuleerde) denkbeeld dat de middeleeuwen geen onderscheid maakten tussen feit en fictie, 

tussen geschiedschrijving en poëzie, en dat elk bewustzijn van dat onderscheid daarom nieuw en ‘humanistisch’ 
kan worden genoemd is mijns inziens onjuist. Guido zelf is van dat bewustzijn een sprekend voorbeeld. 
     123 Algemeen: Solomon 2007, 506-507, 516-520. Petrarca: Kullmann 1988, 14-15; zie verder over de oudste 

uitgaven en vertalingen Weevers 1934, 1-5; Highet 1949, 114-115; Homeyer 1977, 129 e.v.; Spaanse uitgaven 

genoemd in Hirsch 1987, H2-H3 (vgl. echter 302 over de merkwaardige presentatie als Ovidius-vertaling). 
     124 Coornhert: Weevers 1934 (herdrukken en vervolguitgaven: 133-145); Coornhert ed. 1939. Van Mander: 

Jacobsen 1906, 63-68. 
     125 De drukker stelt in zijn voorwoord dat Van Mander de nu gepubliceerde Ilias-boeken “wel acht Jaer of 

meer” voor zijn dood, in 1606, had voltooid (Van Mander 1611, 3). Jacobsen denkt dat de vertaling vóór 1597 

werd gemaakt. Hij baseert die nadere datering op het feit dat Van Mander in zijn vertaling van Vergilius’ 

Bucolica en Georgica, in dat jaar verschenen, voor het eerst jamben gebruikt (Jacobsen 1906, 64). De reden voor 

de verlate uitgave vernemen we eveneens in het voorwoord van de uitgever: Van Mander zou de zorg voor de 
druk hebben overgelaten aan iemand anders, die het vervolgens liet liggen (Van Mander 1611, 3). Klopt die 

uitleg, of was Van Mander misschien helemaal niet meer van plan zijn werk te publiceren, omdat hij het 

inmiddels achterhaald vond? Dat hij geen zin meer had lijkt hij in elk geval zelf te formuleren aan het slot van 

boek twaalf: “Den blinden [Homerus] volgend’ int Ilions beleg, Verdroot my den reys, op den halven weg.” 

(Van Mander 1611, 392). En wanneer hij enige jaren later, in het Schilderboeck (1604) weer Ilias-passages 

opneemt, zijn die in nieuwe, metrische verzen omgezet (Jacobsen 1906, 65-67). Wat betreft de titelreferentie aan 

Coornhert: mogelijk was die nog van Van Mander zelf, maar het kan ook een idee van de uitgever zijn geweest. 

In diezelfde Vergilius-vertaling van 1597 lijkt Van Mander zich juist enigszins van het werk van zijn voorganger 

te distantiëren. Ook de zeventiende-eeuwse dichters - Hooft, Vondel - moeten het werk van Coornhert inmiddels 
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 De klassieke tragedies rond Troje volgden een vergelijkbare weg als de Homerische 

epen: ook zij waren lang voorbehouden aan klassiek geschoolden. Een aanzienlijk deel van 

het werk van de drie grote Griekse tragedie-schrijvers Aeschylus, Sophocles en Euripides had 

betrekking op de stof. Slechts een klein deel ervan is overgeleverd. Van de vijftien resterende 

stukken over de Trojaanse Oorlog (vooral handelend over de naweeën ervan) zijn de meeste 

van de hand van Euripides (vijfde eeuw voor Chr.). Geliefd bij humanisten was speciaal zijn 

Hekabe, over de opeenstapeling van verdriet die Hecuba na de val van Troje moest onder-

gaan. Ook van deze tekst werd de eerste (Latijnse) vertaling in de veertiende eeuw, in de 

kring rond Petrarca en Boccaccio gemaakt. Van de zich vervolgens snel uitbreidende 

populariteit van het stuk onder geleerden getuigen de vele verdere vertalingen in het Latijn. 

Met name de Latijnse metrische vertaling door Erasmus (voor het eerst uitgegeven in 1506) 

had veel succes. Er zijn ook opvoeringen van bekend, door leerlingen uit het humanistisch 

onderwijs, waar het stuk erg geliefd was. De eerste vertalingen en nadichtingen in de 

volkstaal (het Frans) verschenen pas halverwege de zestiende eeuw. In Nederland was Samuel 

Coster de eerste die, in zijn Polyxena (ca. 1615, gedrukt 1619), teruggreep op - onder meer – 

Euripides’ Hekabe.
126

 

 Meer succes dan de Griekse treurspelen, en veel groter inwerking op het Europese 

renaissance-drama, hadden de tragedies van Seneca (eerste eeuw na Chr.). Deze enige 

volledig overgeleverde tragedies uit de Latijnse letterkunde staan sterk onder invloed van de 

grote Griekse voorbeelden, ook in de stofkeuze: Trojaanse onderwerpen zijn ruim 

vertegenwoordigd. Veel bewondering had men voor zijn Troades, over het lot van de 

Trojaanse vrouwen na de val van hun stad. Ook hier was die bekendheid en bewondering 

aanvankelijk beperkt tot de wereld van geleerden en hoger onderwijs. Pas in 1534 kwam de 

eerste (Franse) vertaling op de markt. In het Nederlands werd het stuk bewerkt door Jacob 

Duym (Den Spieghel des hoochmoets, 1600). Ook Coster zou er, in zijn Polyxena, gebruik 

van maken. En in 1625 publiceerde Vondel een vertaling van de Troades, De Amsteldamsche 

Hecuba. De keuze voor juist dit stuk als oefening voor de jonge toneeldichter kenmerkt de 

hoge waardering die het, om zijn stilistische en filosofische kwaliteiten, in de toonaangevende 

literaire kringen van die tijd genoot.
127

 

 Maar hoe belangrijk de herontdekking van het werk van Homerus en van de klassieke 

tragedies over Troje ook was: de autoriteit van Dares en Dictys werd er niet door aangetast. 

De opnieuw gevonden antieke Troje-teksten handelden weliswaar over een historisch 

onderwerp, maar werden toch vooral beschouwd als dichtwerken. Zij hadden grote esthetische 

en morele waarde, maar niet direct historische. Zo wordt Homerus in titel en voorwerk van 

Coornherts vertaling - een Nederlands voorbeeld, maar de tendens is algemeen
128

 - uitsluitend 

aangeprezen als dichter, “vadere ende fonteine alder poëten”.
129

 En in het Leven Homeri dat 

aan latere drukken van het werk werd toegevoegd staat uitdrukkelijk te lezen dat hij zo’n 

honderdzestig jaar na de Trojaanse Oorlog leefde, en dat hij de geschiedenis van Odysseus 

tijdens een toevallig verblijf op Ithaca hoorde.
130

 Voor de feiten greep men nog altijd terug op 

de twee vermeende ooggetuigen, aan wier betrouwbaarheid over het algemeen niet werd 

getwijfeld. In de zeventiende eeuw behoorde een geleerde als Vossius nog tot hun aanhangers. 

                                                                                                                                                   
verouderd hebben gevonden: zij noemen het nergens (Weevers 1934, 145).  
     126 Troje-tragedies Aeschylus, Sophocles en Euripides: Scherer 1963, 220; Solomon 2007, 520-521. Receptie 

Euripides’ Hekuba in de renaissance: Smits-Veldt 1986, 213-215, 278-294. Vgl. ook Smits-Veldt 1991, 36-39. 
     127 Latijns toneel over Troje: Scherer 1963, 221-222; vgl. voor Seneca Der Kleine Pauly V, 113-114, 914; over 

de receptie van Troades in de renaissance: Smits-Veldt 1986, 213-215, 278-294; vgl. verder Smits-Veldt 1991, 

33-36. Over de cursorische trits translatio-imitatio-aemulatio: Warners 1956-1957. 
     128 Vgl. bijvoorbeeld Fochler 1990, 69-98 over de zestiende-eeuwse Duitse Homerus-vertalers, en Smits-Veldt 

1986, 278-284 over de humanistische waardering van Euripides’ en Seneca’s Troje-stukken. 
     129 Coornhert ed. 1939, 1. Vgl. ook 2, 5 en passim. 
     130 Zie bijvoorbeeld Coornhert 1606, * 2. 
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Ook vooraanstaande auteurs beschouwden hen als gezaghebbende bronnen. Hooft baseerde 

zijn Achilles en Polyxena (ca. 1598, gedrukt 1614) grotendeels op Dictys. En Vondel verwijst 

in de bronnenlijst van zijn Palamedes (1625) onder meer naar “de Phrygiaensche Dares” en 

“Dictys Cretenser die den Trojaenschen oorloogh self bekleed [meegemaakt]” heeft.
131

 

 Het duurde nog tot 1702 voordat, door Jacob Perizonius, werd aangetoond dat de 

ooggetuigenverslagen van Dares en Dictys vervalsingen waren.
132

 Daarmee ontviel de 

historische basis aan de geschiedenis van Troje. Oudste en meest gezaghebbende bron voor 

het verhaal was voortaan een dichter, Homerus, met in zijn voetspoor de verdere klassieke 

literatuur en kunst rond de stof. De Trojaanse Oorlog werd tot ‘mythe’, tot een verhaal zonder 

directe of zelfs noodzakelijke oorsprong in de werkelijkheid. Pas Heinrich Schliemann zou 

weer grond geven aan het geloof in een historische waarheid achter die mythe. 

 Nog onbeantwoord is de vraag, welke gevolgen deze ontwikkelingen op de langere 

duur voor de middeleeuwse vertalingen en bewerkingen van Guido de Columnis hadden. 

Aanvankelijk, zo bleek hiervóór, hadden zij veel succes, ook op de drukpers. In de loop van 

de zestiende eeuw werden de nieuwe literaire ontdekkingen en visies van de humanisten 

echter ook verspreid onder een publiek dat alleen de volkstaal beheerste. Betekenden de 

terugkeer naar Dares en Dictys (ten nadele van Guido!), en de herontdekking van het werk 

van Homerus en van de klassieke tragedies rond Troje nu ook het einde van de populariteit 

van de oudere Troje-geschiedenissen onder deze lezers? 

 Het antwoord op die vraag lijkt voor elk taalgebied anders te kunnen luiden. Uitvoerig 

onderzoek werd alleen verricht met betrekking tot Duitsland. Daar viel de opkomst van de 

nieuwe bronnen (begonnen met de uitgave van een Duitse vertaling van Dares en Dictys in 

1536, en van Homerus in het jaar daarop) inderdaad samen met het einde van de handschrift-

overlevering en de productie in druk van de oude teksten op basis van Guido.
133

 En niet alleen 

(opdrachtgevers van) vertalers, kopiisten en drukkers kozen voortaan - met uitzondering van 

de al genoemde David Förter - voor de oorspronkelijke klassieke bronnen. Ook de schrijvers 

van Duitse toneelstukken, Meisterliedern en Spruchgedichten deden dat, hoewel die keuze 

mogelijk niet zozeer werd bepaald door humanistische overwegingen als wel door de wens 

om zich op het ‘nieuwste’ materiaal te baseren.
134

 

 In Frankrijk lijkt de ontwikkeling vergelijkbaar, wanneer we de publicatiedata van de 

oude Troje-uitgaven vergelijken met de hierboven genoemde gegevens over de verspreiding 

van de klassieke bronnen in de volkstaal. De twee middeleeuwse Troje-teksten die veel succes 

hadden op de drukpers, Raoul Lefèvres Recoeil des histoires de Troie en Jacques Milets 

Histoire de la Destruction de Troye la Grant, werden beiden voor het laatst gedrukt in 

1544.
135

 Niet lang tevoren waren de eerste Franse vertalingen van Homerus (in 1530) en van 

de klassieke tragedies rond Troje (drama’s van Seneca in 1534, Euripides’ Hekabe in 1544) 

verschenen. En in 1553 kwam de eerste Franse Dares op de markt. 

 In Engeland liep het anders. Daar waren in de loop van de zestiende eeuw eveneens 

belangrijke klassieke bronnen over Troje in vertaling uitgebracht (Dares in 1553, Seneca 

vanaf 1559, Homerus in 1581). Maar desondanks bleef William Caxtons Engelse vertaling 

van Lefèvres Recoeil, voor het eerst gepubliceerd omstreeks 1473-1474, regelmatig in druk 

verschijnen - tot in de negentiende eeuw toe. Was het Engelse publiek minder ontvankelijk 

voor de nieuwe, humanistische ideeën? Of hadden de herdrukken van Caxtons vertaling 

andere, eigen aantrekkelijkheden te bieden? Hadden de Duitse en Franse uitgaven op basis 

                                                
     131 Over (voorbeelden uit) de latere waarderingsgeschiedenis van Dares en Dictys: Wolff 1932, 63; Smits-

Veldt 1986, 325 (met Vondel-citaat); Gilbert 1988, 9. 
     132 Wolff 1932, 63. 
     133 Brunner 1989, 63; Fochler 1990, 9. 
     134 Fochler 1990, 99-122. 
     135 Lefèvre: Raoul Lefèvre ed. 1987, 24; Milet: Jung 1978, 248. 
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van Guido dat dan niet? En om welk publiek ging het eigenlijk? Waren al die uitgaven wel 

bestemd voor dezelfde lezersgroepen? 

 In de Nederlanden roept de latere receptiegeschiedenis van de middeleeuwse Troje-

drukken - die het chronologische kader van dit boek eigenlijk te buiten gaat - min of meer 

dezelfde vragen op. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw bleek ook hier sprake van 

nieuwe of hernieuwde aandacht voor de Troje-teksten van Dares en Dictys, Homerus en de 

klassieke treurspeldichters. Maar ook hier bleven - eveneens tot in de negentiende eeuw - 

herdrukken verschijnen van de Hystorye van der destrucyen van Troyen. De Destrucyen 

speelde in op twee aandachtspunten: de geschiedenis van Troje en het exemplarische 

liefdesverhaal van Troylus en Briseida. Voor de elite zal dat, in deze vorm, na verloop van tijd 

niet meer interessant zijn geweest. Onder invloed van humanisme en renaissance verdween 

het geloof in de Trojaanse oorsprongssagen, werden andere bronnen voor de geschiedenis van 

de Trojaanse Oorlog geprefereerd, kwamen nieuwe literaire vormen in de mode. Maar aan de 

onderkant van de markt was nog steeds een breed publiek te vinden voor de oude verhalen 

over liefde en avontuur.
136

 

                                                
   136 Pleij 1974, 75; Grootes 1982-1983.  
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III. Een historisch feit  
 
 

1. Inleiding 

 

De Trojaanse Oorlog gold als een historisch feit. De visie op Troje werd dan ook bepaald door 

de middeleeuwse visie op geschiedenis in het algemeen, en op antieke geschiedenis en 

mythologie in het bijzonder. Voor een goed begrip van de betekenis die aan de stof werd 

toegekend is het nodig om wat dieper in te gaan op aspecten van deze geschiedbeschouwing.
1
 

 

 

2. Sleutels tot interpretatie 
 

 

2.1. De translatio-gedachte  

 

Geschiedenis was naar middeleeuwse opvatting eerst en vooral heilsgeschiedenis: de 

geschiedenis van de redding van de mens uit de zonde door Christus. De wereld bewoog zich, 

volgens vaststaand goddelijk plan, van Schepping naar Laatste Oordeel. Essentieel voor 

kennis en begrip van het verloop van de lijn die tussen die twee punten werd afgelegd was de 

Bijbel. Daarin waren, van Genesis tot Apocalyps, de kernpunten van de wereldgeschiedenis 

aan de mens geopenbaard. De Bijbel bood niet alleen een beschrijving van het ontstaan en de 

belangrijkste vroege geschiedenis van de wereld, het levensverhaal van Jezus, en een 

profetische vooruitblik op het naderende Einde der Tijden, maar vormde ook de sleutel tot 

begrip van die onderdelen van het goddelijke plan die er niet in beschreven stonden: de 

geschiedenis van de heidense antieke volkeren en het verloop van de wereldgeschiedenis na 

de tijd van de apostelen. 

 Deze op de Bijbel georiënteerde, universele en eschatologische opvatting komt ook tot 

uitdrukking in de gangbare vormen van periodisering. Geliefd was de indeling in zes aetates, 

naar analogie van de zes scheppingsdagen, waarbij de wereld zich, zoals de mens, in zes 

levensfasen van prille jeugd (infantia, de periode van Adam tot Noach), tot haar huidige 

eindstadium, de ouderdom (senectus, van de komst van Christus tot het aanstaande Laatste 

Oordeel), had ontwikkeld. 

 Ook werd de wereldgeschiedenis, in navolging van Hiëronymus’ uitleg van twee 

visioenen in het Bijbelboek Daniël, wel opgevat als een opeenvolging van vier wereldrijken: 

het Babylonische, het Medisch-Perzische, het Grieks-Macedonische en tenslotte het Romeinse 

Rijk. Na dit laatste wereldrijk zou het Einde der Tijden aanbreken, alleen het voortbestaan 

ervan hield de komst van de Antichrist nog tegen. Dat las men allereerst uit verschillende 

plaatsen in de Bijbel - uit Daniël, uit de brieven van Paulus aan de Thessalonicensen, uit de 

Apocalyps - maar ook uit de woorden die de weliswaar heidense maar blijkens zijn profetie 

van Christus met inzicht in de goddelijke waarheid gezegende Vergilius zijn oppergod Jupiter 

in de mond had gelegd: “Aan hen [de Romeinen] stel ik geen paal en perk in macht en in tijd; 

hun geef ik een rijk zonder einde” – “imperium sine fine dedi”.
2
  

 In deze indeling van de wereldgeschiedenis was de eigen tijd eveneens eindtijd: het 

Romeinse Rijk bestond nog steeds, móést ook blijven bestaan om het voortbestaan van de 

                                                
     1 Voor hoofdlijnen gebaseerd op Grundmann 1965, 72-5; Krüger 1976, m.n. 16-8, 23-30; Keen 1982; Lettinck 

1983, 24-37; Ott 1984; Vaughan 1986; Brinkkemper en Soepnel 1989, 63-78; Mostert 1994. Vgl. ook Van de 

Waal 1952, 15-52. 
     2 Goez 1958, 70, 77-9, 368; Vergilius, Aeneis I, 278-9 (ed. 1969/1974), Nl. vert: ed. 1989; Christus-

voorspelling: Bartelink 1982, 52-53; Orbán 2001, 66-67; vgl. ook hoofdstuk IV.4.3. 
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wereld te garanderen.
3
 Weliswaar had Constantijn de Grote, in 330 na Christus, de zetel van 

het Rijk naar Byzantium (Constantinopel) verplaatst, maar vanuit dit tweede Rome hadden de 

keizers eeuwenlang onafgebroken geheerst totdat paus Leo III, in de kerstnacht van het jaar 

800, in het oude Rome, de Frankische koning Karel tot keizer had gekroond. Sindsdien had 

het Latijnse Westen weer keizers geleverd. 

  Voor het middeleeuwse zelfbeeld was de keizerkroning van Karel de Grote van 

essentieel belang. Door het herwonnen keizerschap speelde het Westen opnieuw een leidende 

rol in het Rijk en in de heilsgeschiedenis. Dat God zelf Karel tot deze waardigheid had 

uitverkoren was duidelijk: het volk van Rome, hiertoe vanouds gerechtigd, had hem tot keizer 

uitgeroepen, de paus had hem gekroond en gezalfd, en zijn politieke successen hadden 

bewezen dat de hemelse zegen op hem rustte.  

 De zaak werd echter gecompliceerd door het feit dat er, ondanks dit alles, geen eind 

was gekomen aan de opeenvolging van keizers in Byzantium. Hoe moest dat worden 

uitgelegd? Aanvankelijk overheerste de visie dat er in 800 een renovatio imperii, een 

vernieuwing van het Rijk was ingezet. Deze opvatting impliceerde dat door Karels kroning 

een oude toestand was hersteld: een in principe goede zaak. Bovendien kon, langs deze weg, 

de gelijktijdige regering van twee keizers worden verklaard: ging men uit van restauratie van 

het antieke dubbelkeizerschap, uit de periode na Diocletianus, dan waren beide keizers 

gelijkwaardig. 

 Later, vanaf de elfde, twaalfde eeuw, domineerde het standpunt dat er in 800 een 

translatio imperii, een overdracht van het Rijk van Byzantijnen op Franken had 

plaatsgevonden. Zoals de vier wereldrijken elkaar, als beambten in een ambt, waren 

opgevolgd in de uitoefening van de universele macht, het wereldlijk equivalent van die andere 

universele macht: het pausdom, zo was binnen het vierde rijk die macht achtereenvolgens 

door Romeinen, Grieken - de in de middeleeuwen gangbare benaming voor de Byzantijnen - 

en Franken bekleed. Volgens deze interpretatie was er in 800 een heel nieuwe situatie 

gecreëerd, was de macht aan de Grieken ontnomen. Een dergelijke gang van zaken behoefde 

meer rechtvaardiging. In de Bijbel was al uitgelegd waardoor zo’n omwenteling kon worden 

veroorzaakt: “De heerschappij gaat van het ene volk op het andere over ten gevolge van 

onrecht, geweld en hebzucht” (Ecclesiasticus 10, 8). En inderdaad, het was zonneklaar dat de 

Grieken hun taak niet naar behoren vervulden: in Byzantium had een vrouw de troon 

bestegen, er heersten ketterse ideeën (het iconoclasme), en het was ernstig tekortgeschoten 

door de paus geen hulp te bieden tegen de Longobarden - een kwestie die de Frankische Karel 

voorgoed had weten op te lossen. Daarom was hun het Rijk ontnomen, en zij die zich er 

sindsdien toch nog als keizer voordeden waren usurpatoren.
4
 

 Haar meest volledige uitwerking kreeg de translatio-gedachte in het werk van de 

twaalfde-eeuwse geschiedschrijver Otto van Freising. De beschouwing van de 

wereldgeschiedenis als tijdelijk, eindig proces van opkomst naar ondergang heeft hier ook een 

ruimtelijke dimensie. Zij is verbonden met de (al oudere) gedachte van een Oost-

Westbeweging in de geschiedenis. Heerschappij en cultuur bewegen zich - als het licht, als 

                                                
     3 Deze interpretatie van de rol van Rome in de wereldgeschiedenis overheerste in de middeleeuwen; belangrijk 

vertegenwoordiger van een veel negatiever visie op Rome was Augustinus (Garber 1989, 122-125; Orbán 2001). 

Zie ook hierna hoofdstuk IV.4.3. 
     4 Goez 1958, m.n. hoofdstuk 4, 5 en 19. Over Bijbel en translatio: hoofdstuk 1. Als verklaring voor de 

toenemende voorkeur voor de translatio-opvatting geeft Goez verschillende oorzaken: het falen van het 
renovatio-programma van Otto III (983-1002); verzwakking van de relatie met Byzantium; geleidelijke vestiging 

van de traditie dat Duitse vorsten de keizerskroon droegen, dat de Duitsers het nieuwe Rijksvolk waren; hiermee 

samenhangend: verspreiding van de translatio-gedachte via het met name in Duitsland weer oplevende genre 

van de wereldkroniek; vorming van het middeleeuwse eenheidsdenken dat de universaliteit van keizerschap en 

Rijk benadrukte (Goez 1958, 83, 104-7, 111). Zie voor de middeleeuwse benaming van de Byzantijnen als 

Grieken Ebels-Hoving 1971, 1 n.1. 
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het heil - van Oost naar West, van ochtend naar avond: “alle menselijke macht en kennis 

ontstaat in het Oosten en vindt haar einde in het Westen, opdat daardoor de veranderlijkheid 

en vergankelijkheid der dingen wordt getoond”. Het translatio-denken heeft hier een veel 

ruimer bereik: niet alleen de universele macht, het Rijk is aan deze beweging onderhevig, de 

translatio imperii krijgt een cultuurhistorische pendant in de translatio sapientiae of studii, 

waarmee voor wetenschap en wijsheid een zelfde ontwikkeling wordt verondersteld.
5
 

 De visie op de kroning van Karel de Grote als een translatio imperii bleef tot na de 

middeleeuwen gangbaar, al kon men over bepaalde aspecten van die gebeurtenis, en over de 

consequenties daarvan voor het heden, sterk van mening verschillen. Paus en keizer 

bijvoorbeeld waren het er, in de langdurige strijd om de oppermacht die zij vanaf de elfde 

eeuw voerden, niet over eens waaraan Karel zijn kroon nu uiteindelijk te danken had gehad: 

aan het initiatief en de sanctie van de paus of aan zijn eigen macht en verdienste. Ook kon 

men twisten over Karels nationaliteit: was hij, als Frank, een Fransman of een Duitser? Voor 

wie Karel niet als Duitser beschouwde had er nóg een translatio imperii plaatsgevonden, in 

het jaar 962, toen met Otto I de keizerskroon en het Rijk waren toegevallen aan het volk dat er 

sindsdien de drager van was gebleven: de Duitsers.
6
 

 

 

2.2. Typologie 

 

De translatio-gedachte moet worden gezien tegen de achtergrond van het voor de 

middeleeuwse geschiedbeschouwing zo belangrijke typologische denken. Ook voor deze 

methode ter ontcijfering van het goddelijke plan vormde de Bijbel het uitgangspunt. In de 

bijbelexegese werd het Oude Testament uitgelegd als voorafschaduwing van het Nieuwe, dat 

van deze profetie de vervulling op hoger plan vormde. “Meent niet, dat Ik gekomen ben om 

de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te 

vervullen” had Christus gezegd (Mattheus 5, 17). En hij had zelf gewezen op de profetische 

betekenis van de geschiedenis van Jona in de walvis: “Want gelijk Jona drie dagen en drie 

nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde 

zijn, drie dagen en drie nachten” (Mattheus 12, 40). Op deze manier wees men allerlei 

parallellen aan tussen gebeurtenissen en personen uit het Oude Testament, de typen, en hun 

antitypen in het Nieuwe Testament: door de menswording van Christus, centraal punt in de 

wereldgeschiedenis, waarmee de laatste en hoogste aetas was begonnen, was hun betekenis in 

het heilsplan duidelijk geworden. 

 Bij het zoeken naar dergelijke parallellen beperkte men zich niet tot de Bijbel. God 

had zich ook langs andere weg geopenbaard: in de Schepping - het ‘Boek der Natuur’ - zelf, 

en in de wereldgeschiedenis die niet in de Bijbel was beschreven. In alles wat bestond, 

gebeurd was en gebeurde waren verwijzingen naar de vervulling van het heilsplan te vinden. 

Voortdurend probeerde men er door het aanwijzen van analogieën de hand van God in te 

ontwaren. Feiten en voorvallen uit Oudheid, Bijbel en latere geschiedenis werden pas duide-

lijk in elkaars licht. Socrates was een prefiguratie van Christus, de stichting van Rome door 

Romulus en Remus wees vooruit naar de stichting van de kerk van Rome door Petrus en 

Paulus, de tien plagen van Egypte vormden een voorafschaduwing van de tien 

                                                
     5 Over Otto van Freising en zijn invloed: Goez 1958, 112 e.v., over translatio sapientiae m.n. 117-24. Vgl. ook 
378-381. Meer over deze translatio in IV.6. Vgl. over de Oost-Westbeweging Von den Brincken 1983 A, 389. 

Over de symbolische lading van de vier windstreken Timmers 1981, nr.546. Citaat Otto van Freising ed. 1912, 

proloog boek I, 8: “Et notandum, quod omnis humana potentia seu scientia ab oriente cepit et in occidente 

terminatur, ut per hoc rerum volubilitas ac defectus ostendatur” (Nl.vert.: WK). 
     6 Een uitvoerig overzicht van ontwikkeling en geschiedenis van de translatio imperii-gedachte, van haar 

antieke wortels tot en met haar uitsterven na de zestiende eeuw, geeft Goez 1958. 
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Christenvervolgingen, de belofte in Salomo was vervuld in Constantijn de Grote, enzovoort. 

Omgekeerd trachtte men gebeurtenissen uit het heden te duiden door het aanwijzen van 

prefiguraties in het verleden.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Translatio en typologie: de Romeinse Julius Caesar 

met de dubbele adelaar van het Duitse Rijk, op de 

titelpagina van een propagandistisch werkje dat 

hem presenteert als voorvader én prefiguratie van 

de toekomstige keizer van dat Rijk, Maximiliaan I 

van Oostenrijk. Die Jeeste van Julius Cesar 

(Gouda?, 1486-1493). 

 

 Niet alleen van de antieke historie, ook van de heidense mythologie kon, langs deze 

weg, de plaats in de heilsgeschiedenis worden begrepen. Zoals de goddelijke waarheid al voor 

een deel aan de Joden was gereveleerd in de wet en in het woord van de profeten, zo was zij 

ook gedeeltelijk aan de heidenen geopenbaard door middel van goddelijk geïnspireerde 

wijzen en filosofen. En zoals het Oude Testament, waarvan de Joden alleen de letterlijke 

betekenis zagen, door het blootleggen van de spirituele, christelijke dimensie pas zijn 

volledige betekenis had gekregen, zo kwamen ook de verborgen waarheden van de 

mythologie pas nu volledig aan het licht. De antieke mythenuitleg had de morele, filosofische 

en natuurhistorische betekenissen van deze verhalen al onderkend, maar de heilshistorische 

dimensies werden nu pas gezien: God was de ware Jupiter, Christus de ware Apollo, 

godengeliefden als Europa konden als voorafschaduwing van Maria worden opgevat.
8
 

 Lange tijd overheersten echter andere opvattingen over de antieke goden. Men zag hen 

wel als nog steeds actieve demonen, duivels. Een meer aardse, historische interpretatie bood 

het euhemerisme, dat hen beschouwde als machtige en belangrijke figuren uit het verleden - 

vorsten, helden, uitvinders - die door zichzelf of door het nageslacht, uit hoogmoed of onwe-

tendheid, tot god waren verheven en als god waren vereerd. Deze zienswijze was antiek van 

oorsprong, maar kon goed in overeenstemming worden gebracht met de Bijbel, waarin (in het 

apocriefe Boek der Wijsheid), het ontstaan van afgoderij uit verering van beelden ter 

nagedachtenis van belangrijke personen werd verklaard. De vele menselijke zwakheden die 

de goden in de antieke mythen aan de dag legden werden op deze manier heel begrijpelijk. En 

tenslotte was ook de hierboven genoemde niet-religieuze mythenuitleg uit de oudheid in de 

                                                
     7 Over bijbelse, halfbijbelse en buitenbijbelse typologie: Krüger 1976, 28-30; Ohly 1977; Ohly 1979 A; Ohly 

1979 B. Jona in de walvis: Timmers 1981 nr.230. Of men bij half- en buitenbijbelse typologie nog van typologie 

mag spreken is een kwestie van terminologie: vgl. Pleij 1980-81, 321-3; Wehrli 1983, 29. 
     8 Typologische mythenuitleg: Ohly 1979 A, 131 e.v.; Ohly 1979 B; Wehrli 1983, 28-9. 
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middeleeuwen gangbaar.
9
  

 Typologische, religieuze duiding kan al in de vroegchristelijke tijd worden 

aangewezen, maar de echte doorbraak van deze benaderingswijze kwam pas tot stand onder 

invloed van de Ovide Moralisé, een Franse rijmtekst uit het begin van de veertiende eeuw 

waarin Ovidius’ Metamorfosen worden verklaard. Er was een intrigerende en suggestieve 

parallellie tussen de Metamorfosen en het Oude Testament: beiden bestreken de periode van 

de Schepping tot en met de tijd van Augustus, beiden beschreven een hoogmoedige 

torenbouw - door de Giganten, door de Babyloniërs - en bij beiden werd die gevolgd door een 

zondvloed. De Metamorfosen vormden de ‘Bijbel van de heidenen’, en de titel van het werk 

kon dan ook in dubbele zin worden opgevat: niet alleen wezens ondergingen hier gedaante-

verwisseling, ook de waarheid had een andere vorm aangenomen. In de Ovide Moralisé werd 

deze waarheid weer onverhuld zichtbaar gemaakt door toevoeging van een historische, een 

morele, en een religieus-allegorische verklaring aan de verhalen. Het werk had, ook via 

prozabewerkingen in het Latijn (ca.1350) en het Frans (vijftiende eeuw) grote invloed. De 

typologische mythenuitleg die erdoor in zwang kwam zou, ondanks kritiek en spot van 

humanisten en reformatoren, nog tot in de zeventiende eeuw gangbaar blijven.
10

 

 

 

2.3. Fortuna 

 

Geschiedenis was, als gezegd, allereerst heilsgeschiedenis. Niet alles wat er gebeurd was of 

gebeurde viel onder die noemer. Buiten het Evangelie was alleen datgene van belang wat naar 

de vervulling van het heilsplan verwees of er, naar het oordeel van de kerk, een wezenlijke 

bijdrage aan had geleverd: de geschiedenis van de kerk, de verbreiding van het geloof, de 

daden van heiligen, martelaren en ketterbestrijders. Wereldlijke geschiedenis was vanuit dit 

licht bezien meestal nauwelijks interessant. Koninkrijken, dynastieën, steden: ze kwamen en 

gingen, en het enige wat er daarbij toe deed was, of ze het heil en het geloof hadden 

bevorderd dan wel bestreden. Voor het overige vormden ze slechts een sprekend bewijs voor 

de vergankelijkheid van al het aardse en voor de dwingende noodzaak om de aandacht op God 

en het eeuwige leven te richten. 

 Voor deze wereldlijke, tijdelijke geschiedenis gold geen lineair, maar een cyclisch 

model, samengevat in het beeld van Fortuna’s rad. Vrouwe Fortuna draait aan een reusachtig 

rad, waarop klimmende, op een troon gezeten en vallende figuurtjes, vaak met de bijschriften 

regnabo, regno, regnavi en sum sine regno: ik zal heersen, ik heers, ik heb geheerst, ik ben 

zonder rijk.
 
 Het toont het voorspelbare en zich steeds maar weer herhalende proces van 

opkomst, bloei en ondergang van al het aardse. Aardse macht, bezit en roem zijn altijd maar 

tijdelijk, dat is ook hier de voornaamste les. 

 Fortuna is van oorsprong een antieke godin, maar in het middeleeuwse model is zij 

een werktuig van de goddelijke voorzienigheid. Zij lijkt wispelturig. Er is geen eenduidig of 

noodzakelijk verband tussen het lot van een mens en zijn verdienste of de redding van zijn 

ziel: Fortuna kan belonen, bestraffen, beproeven of iets anders beogen - Gods wegen zijn 

ondoorgrondelijk. Fortuna schendt geen enkel recht, want al wat een mens op aarde bezit is 

toch maar geleend. Hij kan zich aan haar invloed niet onttrekken, zodra hij handelt blijkt zijn 

lot: zijn wil bepaalt zijn daden, maar Fortuna bepaalt de uitkomst ervan. Het enige wat hij 

heeft zijn de deugd en de rede, om zijn handelen te sturen en de ongewilde gevolgen ervan te 

aanvaarden, en - als hij een Christen is - het vertrouwen dat wat God beschikt goed is. 

 Dit interpretatiemodel voor wereldlijke geschiedenis werd uitgewerkt door de 

                                                
     9 Overzicht middeleeuwse visies op antieke mythen: Wehrli 1983. Zie ook Highet 1949, 520, 701 n.2. 
     10 Over de Ovide Moralisé en haar belang voor de typologische allegorese: Ohly 1979 A, 139 e.v.; Ohly 1979 

B, 251-5, 260, 269-70, 274-5. 
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Romeinse staatsman en filosoof Boëthius, toen hij in 524, op beschuldiging van hoogverraad, 

door de Ostrogotische koning Theodorik gevangen was gezet en dus zelf een slachtoffer van 

Fortuna was geworden. Zijn De consolatione philosophiae werd de belangrijkste wereldlijke 

christelijke moraalleer van de middeleeuwen en had ook daarna nog grote invloed.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortuna’s rad, hét beeld 

voor de geschiedenis 

van koninkrijken en 

dynastieën. Illustratie 

bij de Hortus 

deliciarum, twaalfde 

eeuw. Uit: Pickering 

1970, afb. 6 a. 
 

  

Pickering stelt dat middeleeuwse auteurs, afhankelijk van hun object, òf  ‘volgens 

Augustinus’ of  ‘volgens Boëthius’ schreven: het eerste in werken met betrekking tot de grote 

strijd tussen Goed en Kwaad, de heilsgeschiedenis (in Bijbelverhalen, heiligenlevens, uni-

versele kronieken en dergelijke), het tweede in wereldlijke geschiedschrijving. Ook de 

verhalende literatuur volgt, grotendeels, het Boëthiaanse model.
12

 In deze teksten is Fortuna 

de beslissende instantie. God is slechts het doel van vrome wensen, in gebed of kerkbezoek 

van de beschreven personen, of in begeleidend commentaar van de auteur: tot het doen van 

uitspraken over de redding van hun ziel - zoals de kerk dat in haar zalig- en heiligverklaringen 

deed - of het leggen van verbanden met de heilsgeschiedenis was deze niet bevoegd. Hij kon 

slechts proberen om weer te geven hoe omstandigheden en karakter het handelen van 

bepaalde personen hadden bepaald en, daarmee, hun lot hadden bezegeld. 

 Geschiedschrijving naar Boëthius is in principe pessimistisch, zoals de hele 

christelijke visie op aardse geschiedenis, maar hoeft niet altijd een treurig verhaal op te leve-

ren. De bewegingen van Fortuna waren onberekenbaar, maar konden ook goed uitpakken. En 

de daardoor verkregen positie mocht dan per definitie tijdelijk zijn, men mocht haar wèl aan 

de goddelijke voorzienigheid toeschrijven, en de neerwaartse beweging van het rad kon nog 

generaties lang - misschien wel tot het Eind der Tijden - op zich laten wachten.  

 

                                                
     11 Pickering 1967-1976; Pickering 1970. 
     12 Ook Boëthius zelf maakt dit onderscheid: in zijn theologische werken houdt hij zich aan het Augustinische 

model. De twee systemen, elk met een eigen bereik, zijn complementair: het Boëthiaanse past in het 

Augustinische (Pickering 1967-1976 I, 16; Pickering 1970, 176-7). Naast werken volgens Augustinus of volgens 

Boëthius onderscheidt Pickering nog teksten als het Nibelungenlied, die naar inhoud en opvatting nog groten-

deels heidens van aard zijn (Pickering 1970, 179; Pickering 1977). 
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2.4. De geschiedenis als spiegel 

 

Toch bood ook zuiver wereldlijke geschiedenis meer dan alleen voorbeelden van 

vergankelijkheid. De wereld en al wat erop plaatsvond was immers deel van de openbaring, 

afspiegeling en kenbron van de goddelijke waarheid, en leverde dus talloze exempelen en 

morele lessen die de mens in het streven naar deugd en hemelse zaligheid van nut konden 

zijn. Men werd er voortdurend op gewezen dat men in al het geopenbaarde behalve de 

letterlijke ook de spirituele betekenis moest zien. En hoewel er weleens twijfel werd geuit aan 

de stelling dat aan álles wel een nuttige les viel te ontlenen, de opvatting was zo overheersend 

dat we ervan uit moeten gaan dat het zoeken naar lering in al wat voor ogen kwam tot een 

tweede natuur was geworden.
13

 

 Als gevolg van deze opvatting, vaak nauw verweven met de hiervoor beschreven 

typologische benadering, werden ook de antieke geschiedenis en mythologie opgenomen in 

de schatkamer van het verleden: een enorme verzameling exempla, modellen van deugd en 

ondeugd, allegorisch arsenaal, manifestaties van eeuwige waarheden, verhelderende 

parallellen en prefiguraties. Alles kon ook nog eens meer dan één betekenis hebben, en zowel 

positief (in bonam partem) als negatief (in malam partem) worden geduid, afhankelijk van de 

situatie. Zo kon het antieke verleden op allerlei wijzen voor eigentijdse belering worden 

ingezet. Ook in het politieke leven was dit gebruik van de geschiedenis populair: het 

aanwijzen van beroemde helden en veroveraars (Alexander, Caesar) als voorbeeld en 

prefiguratie van eigentijdse heersers was een geliefde vorm van propaganda.
14

 

 Opvallend is de anachronistische benadering van het verleden. De antieke wereld 

werd, net als de Bijbelse, afgeschilderd als (vaak geïdealiseerde) eigen tijd, vol ridders in 

harnas, jonkvrouwen en kastelen - het enige verschil dat duidelijk naar voren komt is het 

heidendom dat nog heerst. Deze manier van presenteren komt niet zozeer voort uit het geringe 

historische perspectief dat men had, of uit de visie op de eigen tijd als continuering van het 

verleden. Zij wijst vooral op concentratie op de analogie, op de innerlijke betekenis van dat 

verleden, die men belangrijker vond dan de toevallige uiterlijke verschijningsvorm ervan.
15

 

 

 

3. Een historisch exempel - en meer  

 

De val van het grote Troje en de ondergang van Priamus’ machtige dynastie was natuurlijk 

een klassiek voorbeeld van de werking van Fortuna, die de hoogste stijger het diepst laat 

vallen. Bij Guido de Columnis wijst Hector al op het gevaar van het onbetrouwbare lot, 

wanneer Priamus in een raadsvergadering voorstelt de roof van Hesione op de Grieken te 

wreken. Dat zou riskant en dus onverstandig zijn, zegt hij, want “ic ontsie de trecken [streken] 

van Fortune, ende dat se onder schinsele van dus gedane dingen niet en nederslae uwe seer 

hoge heerlicheit.”
16

 Hij zag het goed. Boccaccio geeft in zijn reeks beroemde mannen en 

vrouwen, in 1525 en 1526 in Antwerpen in het Nederlands verschenen, onder andere een 

beschrijving van Priamus en Hecuba. Toen zij nog jong waren, was de Avontuur hen goed 

gezind. Ze waren van hoge afkomst. Ze vergaarden alle macht en rijkdom van Azië. Ze 

kregen een groot nageslacht: negentien kinderen, vaak met buitengewone kwaliteiten - denk 

bijvoorbeeld aan Hector en Troylus. Daarnaast had Priamus ook nog eenendertig 

                                                
     13 Ozment 1980, 124-125; Pleij 1980-81, 312 e.v. 
     14 Voorbeelden: Van de Waal 1952, 36; Pleij 1980-81, 324; Timmers 1981, 213 e.v. 
     15 Van de Waal 1952, 33-36, 46; Burke 1969, 1-6 (over de langzame verandering van deze houding tijdens de renaissance: 

21-49); Gerritsen 1974, 244-7; Pleij 1980-81, 310; Guenée 1980, 350; Baumgartner 1990. 

     16 Vergaderinge 1485, fol. [ſ 5]r b; Guido de Columnis ed.1936, 60; idem ed. 1974, 58). 
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buitenechtelijke zoons. En ze hadden veel verdere familie, veel volk, en veel bondgenoten. 

Maar toen Priamus Hesione niet terugkreeg en daarom Paris naar Griekenland stuurde, keerde 

het lot zich tegen hen. Zij raakten al hun macht en bezit kwijt. Ze moesten toezien hoe al hun 

dierbaren werden weggevoerd, mishandeld, gedood. Tenslotte verloren ze zelf het leven, 

Hecuba waanzinnig van verdriet. 
 

Aldus heeft hier gheweest dat eynde ende den uutganck van desen edelen ende heerliken 

coninghen. Ende dat veel tijts ende iaren hadden tesamen vergadert ende bieen ghetimmert, dat 

is op eenen dach geheel gedestrueert te nyeute ende ter neder geworpen tot assche ende 

ghemulle [stof] ghelijck oft daer nyet en hadde ghestaen.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecuba als slachtoffer van 

Fortuna, waanzinnig van 
verdriet. Onder de lijken haar 

zoon Deiphebus, met afgesneden 

neus en oren. 

 Johannes boccatius [...] van den 

doorluchtighen glorioesten ende 

edelsten vrouwen (Antwerpen, 

Claes de Grave, 1525), fol. 25 r. 

 

 

Een van de meest gebruikelijke lessen die middeleeuwse schrijvers aan de 

geschiedenis van de stad verbonden was dan ook, dat het gevaarlijk is te vertrouwen op 

vergankelijke zaken: Troje was, net als Rome, een belangrijk vanitas-symbool. Ook de 

middeleeuwse Nederlandse literatuur levert hiervan veel voorbeelden. De hoofdrolspelers uit 

het verhaal worden vaak genoemd als exempel van grote macht, rijkdom, dapperheid, 

wijsheid, schoonheid en liefde. Maar haast even vaak is de conclusie dat al die uitzonderlijke 

bezittingen en kwaliteiten hen niet hebben geholpen. Want waar zijn ze nu, die zo rijkelijk 

begaafden van toen? En waar zijn de prachtige steden waarin ze woonden? Allemaal weg, 

want alles is ijdelheid - behalve de liefde van God, zegt de stokregel van een aan de Brugse 

rederijker Anthonis de Roovere († 1482) toegeschreven refrein op dit ubi sunt-thema: 

 
Waer es Nienneve bevaeren, berecht my dat,  

Wiens grootheyt ic niet en screve lichte 

Waer es Cartoghe [Carthago] die machtijghe stat  
Waer es van Jerusalem tdaude ghestichte [bouwwerk] 

Waer es Troeye scoen int ghesichte 

Sterc ghefondeert ende scynende onwinlic 

Waer es IJlijon18 tpallas van vrauwen ghedichte 

Waer es daude Babylonijen dat was rijkelic  

Waer es Babel den torre ghemaect practyckelic [bekwaam] 

Die der werelt luden gaf lettel bescots [baat] 

Al wech, maer God es onbezwijkelic 

Eeuwelic gheduerende, dus heist blijkelic: 

                                                
     17 Boccatius 1526, fol. 7 v - 8 v (citaat: 8v); Boccatius 1525, fol. 25 r - v. 

     18 Editeur Mak denkt dat dit een corruptie is, omdat Troje al genoemd is. Ilion was echter het paleis van 

Troje, naar middeleeuwse opvatting. 
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Tes al lijdende [voorbijgaand], sonder de mijnne Gods.19 

 

In het Spel van sinne van Charon de helsche schippere (overgeleverd in een 

handschrift uit 1551, maar wellicht ouder) heeft Pluto de veerman van zijn dodenrijk een dag 

vrij gegeven om de wereld te bekijken, want Charon wil de mensen zo graag eens zien terwijl 

ze nog leven. Mercurius, de bode van de goden, begeleidt hem. Om alles goed te kunnen 

bekijken stapelen ze een paar flinke bergen op elkaar. Eenmaal boven is de wat simpele 

Charon verbaasd: waar zijn de mensen nou? Hij ziet alleen maar mieren en vogelnestjes! 

Sukkel, zegt Mercurius, die mieren zijn koningen, keizers, de groten der aarde! En die 

vogelnestjes zijn steden en kastelen! Charon snapt het nu: de mensen komen in zijn scheepje, 

en al het andere moet vergaan. Nog een paar ‘mieren’ passeren de (standen)revue, in deze 

antiquiserende variant op het middeleeuwse genre van de dodentekst. Daar is Calchas, een 

bisschop uit Troje die naar de Grieken overliep. Charon kan zich die oorlog nog heel goed 

herinneren. Hij had het toen zó druk met het overzetten van Trojaanse en Griekse zielen naar 

de hel dat hij nauwelijks een moment kon vinden om zijn bootje eens schoon te maken: “ick 

en coste nauwe muete gheraemen dat ick myn scheepken eens vaghen mochte”. Ook Calchas, 

representant van de geestelijkheid, moest met hem mee: mijter of staf, kap, tonsuur of mooi 

habijt bieden geen redding. Dan zien ze een hele reeks beeldschone vrouwen, waaronder 

Medea, Helena, Polyxena, Dido en Briseida. Er volgen nog voorbeelden van rijkdom en 

wijsheid, en van kracht en macht, zoals Hercules, Hector, Achilles en Penthasileia: “sy syn 

alle doer myn schip ghevaren, als arme mierkens hoer nestkens laetende.”
20

 

Actueel en emotioneel geladen is dit gebruik van het thema in de Chevalier déliberé 

van Olivier de la Marche, in 1483 geschreven naar aanleiding van het plotselinge en 

dramatische einde van de Bourgondiërs, die hij zijn leven lang had gediend. De dood van de 

oude Filips de Goede in 1467 kwam niet onverwacht. Maar dat Karel de Stoute tien jaar later 

op het slagveld bij Nancy sneuvelde was een grote schok geweest. Dat toen ook nog zijn 

dochter en opvolgster Maria in 1482 bij het paardrijden verongelukte - 25 jaar oud, moeder 

van twee kleine kinderen - was verbijsterend en verschrikkelijk. Het Bourgondische huis was 

machtig, rijk en schitterend geweest, net als het Trojaanse hof waarmee het zich zo graag had 

verbonden en vergeleken. En nu was het even angstaanjagend snel ten onder gegaan. 

De tekst werd twee keer in het Nederlands vertaald. Uit 1493 dateert Den camp van 

der doot, door de Brusselse rederijker Jan Pertcheval, in 1503 uitgegeven met dezelfde  

prachtige houtsneden als eerder het Frans.
21

 De auteur vertelt erin hoe hij, in de herfst van zijn 

leven, door zijn vriendin Gepeys herinnerd wordt aan de Pas van der doot, die de twee ridders 

Crancheit en Accident in het bos van Atropos houden. Iedereen moet tegen een van hen in het 

krijt treden. Ook de auteur gaat zich voorbereiden op de strijd. Hij bezoekt onder meer het 

klooster van de herinnering, waar relieken van eerdere confrontaties met Accident worden 

bewaard - vanaf het ezelkaakbeen dat Abel fataal werd. Het is een onafzienbare verzameling, 

waarin ook de lans die Hector doodde, de pijl en boog waarmee Achilles werd 

doodgeschoten, de spies die Agamemnon trof… Hij ontmoet Memorie, aan wie hij vraagt of 

iemand ooit van deze twee ridders heeft gewonnen Als antwoord toont ze hem een eindeloze 

dodenakker: iedereen - de dappere Babyloniërs, de wijze Atheners, de beroemde Trojanen - 

ligt op dit kerkhof begraven. De auteur herinnert zich een hele reeks bekenden die er nu ook 

liggen. 

                                                
     19 De Roovere ed. 1955, 292. Vgl. ook Van Stijevoort ed. z.j., CCLIII. 
     20 Charon ed. 1896, citaten: r. 423-424, r.679-680. Het spel is gebaseerd op een klassiek voorbeeld (Lucianus’ 

Charon of de beschouwers); juist van het Trojaanse materiaal is echter een groot deel zelfstandig toegevoegd - 

een indicatie voor de populariteit van de stof. Vgl. over dit soort dodenteksten met standenrevue Pleij 1979, 170-

174. 

     21 NK 1308; editie: Pertcheval ed. 1948. Zie over de eerdere, maar wat later uitgegeven Hollandse vertaling 

door Pieter Willemsz hiervoor, hoofdstuk II.4.2. 
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Memento mori: in het klooster van de herinnering worden 

ook de Griekse en Trojaanse moordwapens bewaard. Jan 

Pertcheval, Den Camp van der doot (Schiedam, Otgier 

Nachtegael, 1503). 

 

Memorie leidt hem naar het toernooiveld, waar ieder leven eindigt. Hij ziet er Filips de 

Goede overwonnen worden door Crancheit, en Karel de Stoute door Accident. Dan verschijnt 

Maria, gewapend: “ Sij scheen wel Pantasilea die was gequelt / Om wreken Hectors doot zij te 

Troyen quam.” Maar ook zij valt door de hand van Accident: 
 

Dees Accident zijnde zo wreet ende fel 

Heeft bij deser moordadicheit ongeordineert [buitensporig] 

Ons palladium berooft ende niemant el 

Dlot ende de benedictie [zegen] alzo wel 

Daer Bourgongien onder heeft geregneert 
Desen naem is nu gheint en ghefaelgeert [bezweken] 

Doer deser edelder vrouwen overlijt 

God verleen haer ziele vruegt sonder respijt 

 

[Sij] was den Troylus voer ons in ’t scouwen   

Daer Troyen bij was weder ontset  

Die den Troyenen heeft onderhouwen 

In couraedgen in cracht tsegen veel rouwen   

In lanc dueren na Hectors vermet  

Och waer zij onser bleven ons waer te bet  

Sij waer ons onderstant tot onser vromen   
Tegen alle leet dat ons mocht overcomen  

 

Troje staat hier voor de Bourgondische landen, Hector voor Karel de Stoute, en Maria voor de 

laatste hoop die na zijn dood overbleef: voor Troylus, voor het palladium. Vervlogen hoop. Al 

wat de auteur nog rest zijn adviezen om goed te sterven. 

 

Welke lering er verder uit de Troje-stof getrokken werd was afhankelijk van beschouwer, 

omstandigheden en literaire context. We zagen al dat Benoît de Sainte-Maure een veel 

positiever beeld gaf dan Guido de Columnis. Benoît presenteerde Troje als hoofs ideaal, 

voortgezet en vervuld in het hof waarvoor hij schreef, in een roman voor een adellijk publiek 

dat geïnteresseerd was in casuïstiek rond krijgsvoering, riddereer en liefde. Guido gebruikte 
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Troje als waarschuwing in een tijd van oorlog, en schreef in de traditie van de Latijnse 

literatuur en historiografie, vol expliciet klerikaal moralisme. Centraal stond daarin de vraag 

naar de verantwoordelijkheid voor Trojes ondergang. Heel Troje kon worden beschouwd - 

ook weer: net als Rome - als een vernieuwing van het zondige Babylon, symbool voor het 

kwade en verdoemde op aarde. Ook de hoogmoed en onbeheerste wraakzucht van Priamus 

werden als oorzaak voor de ellende aangewezen. Maar Troje gold allereerst als een exempel 

voor de gevolgen van onkuisheid.
 22

 

Juist op dit punt, de liefde, verschilden en veranderden de meningen. De hoofse 

ideologie had vrouwelijke schoonheid ontdekt als bron van veredelende inspiratie, en liefde 

als een potentieel positieve kracht.
23

 De klerikale visie op vrouwen en op wereldse liefde was 

en bleef echter negatief.
 
In de late middeleeuwen, toen de stedelijke samenleving de oude 

plattelandsgemeenschap met de haar eigen gewoontes steeds meer ging verdringen en 

verwerpen, ontstonden nieuwe opvattingen op dit gebied. Het onderwerp was zeer actueel in 

de literatuur en beeldende kunst in die tijd: het ging vaak en uitvoerig over de gevaren van 

verliefdheid, de beste manier om daarmee om te gaan, het vinden van de juiste partner, het 

sluiten van een verstandig huwelijk, en de plaats van de vrouw in dat huwelijk. De nieuwe 

moraal die daarbij naar voren komt is meer in lijn met de traditionele kerkelijke visie dan met 

de hoofse opvattingen: liefde is weliswaar eerder dwaas, schandelijk en schadelijk dan zondig 

- het is in elk geval een riskante emotie, waartegen men zich diende te wapenen door het 

inzetten van rede en zelfbeheersing.
24

 Ook de geschiedenis van Troje werd, in de 

laatmiddeleeuwse Nederlandse literatuur, vooral in dat kader geplaatst: als een historische 

waarschuwing voor de grote gevaren van redeloze liefde en onkuisheid. 

Helena gold, al in de ogen van de geestelijkheid, als de schuldige in dit verhaal. Deze 

mooiste vrouw op aarde was tegelijkertijd hét klassieke voorbeeld voor de wellustigheid en 

morele zwakte van het vrouwelijk geslacht. Haar schaking was eigenlijk geen schaking 

geweest. Hoewel ze getrouwd was ging ze, onder het heiligschennende mom van vroomheid, 

uit zondige begeerte op reis om de mooie Paris te zien - “also als die wiven ghewoen sijn seer 

haestelijcken ende onversienliken [onnadenkend] sonder beraet hare quade begeerten ende 

lusten te volbrenghen” stelt Guido, voor wie dit reisje de aanleiding tot een van zijn langste 

morele uitweidingen is. Typologisch kon Helena worden verbonden met Eva: in beide 

gevallen leidden zwakheid en ongehoorzaamheid van een vrouw tot de dood van velen. En net 

als Eva was ze een verleidingswerktuig van de duivel. Ook het al genoemde Spel van sinne 

van Charon ziet haar zo, en met haar al die andere vrouwen en meisjes die zich uitgebreid 

optutten en ter kerke gaan om bewonderd te worden, in plaats van om te bidden: “Wat sydy 

anders dan netten en stricken, [om] de mans in te vangene?”
 25

 

Goede vrouwen - maagd, getrouwd of weduwe - waren vooral goed omdat ze kuis 

bleven. Cassandra, die vergeefs tegen Helena en de oorlog waarschuwde, werd vaak 

tegenover haar gesteld. Want behalve mooi was deze Trojaanse prinses ook wijs en zedig: het 

algemene ongeloof in haar voorspellingen was Apollo’s wraak voor haar afwijzing van zijn 

avances.
26

 Een andere dochter van Priamus en Hecuba, Polyxena, eindigde haar leven op het 

                                                
     22 Over Benoît en Guido: hoofdstuk II.3.1, over Benoît ook hierna IV.5.3 en IV.6.4. Eenzelfde element kan in 

een nieuwe context een nieuwe betekenis krijgen. De beschrijving van het schitterende Troje kan bedoeld zijn 

geweest om bewondering op te wekken, maar later als blijk van hoogmoed gaan functioneren - vgl. bijvoorbeeld 

over de dubbelzinnigheid van hoge torens en een hoog gelegen paleis Benmessaoud Lareo 2010, 130-131, 133. 

     23 Vgl. IV.6.4, met name over Segher Diengotgaf. Niet alle hoofse teksten zijn zó positief, ook Benoît niet. 
     24 Dresen-Coenders 1977; Pleij 1977; Coigneau 1982; Vignau Wilberg-Schuurman 1983; Pleij 1984; Van 

Herk 2009, 231-333. 

     25 Over Helena: Homeyer 1977: 90 e.v., 202 e.v. Citaat Guido: Historien 1479, e 3 r a; Vgl. Guido de 

Columnis ed. 1936, idem ed. 1974; Wigginton 1965, 97-98. Citaat Charon: Charon ed. 1896, r. 482-482. 

     26 Cassandra: Frenzel 1976, 404; Nederlandstalige voorbeelden: Boccatius 1525, fol. 25 v; Pisan ed. 1986, 

118 r - 119 r. 



 

 57 

  

graf van Achilles, waar ze als vergelding voor diens dood werd onthoofd. Volgens Olivier de 

la Marches Den triumphe ende tpalleersel van den vrouwen (Nederlandse vertaling 

verschenen in Brussel, 1514) stierf ze als een toonbeeld van eerbaarheid. Want nét toen het 

zwaard werd opgeheven greep een windvlaag haar kleren… 
 

Die edel maghet vol eerbaerheden niet ontsiende der doot die si daer sterven moeste greep haer 

cleeren met beyde den handen om haer edel lychaem te decken, ende met dien sloech haer 

Porrus ’t hoot af. In die bewisinghe deser eerbairheit es die edel maghet Polexena ghestorven. 

Welcke eerbaerheyt alle vrouwen behooren altijt voer ooghen te hebben. Want die wise man 

seyt: Die vrouwe en wort niet al te eerbaer ghereken die hair secreet niet eerbairlijck en dect.27 

 

Weduwen waren extra gevoelig voor de smerige inblazingen van de duivel. Zij hadden 

geen man meer om ze in toom en tevreden te houden, en de “wilde sinnekens” bleven hen 

kwellen. De Carthaagse koningin Dido, door hevige liefde voor de passerende Aeneas tot 

zelfmoord gedreven, was een bekend voorbeeld. In Cornelis van Ghisteles amoureuze meispel 

Van Eneas en Dido, (Antwerpen, 1552) leveren de gepersonifieerde sinnekens Jonstich Herte 

en Faeme van Eeren veel cynisch commentaar. Als Dido voor de liefde dreigt te zwichten 

gaat hun gesneer over weduwen. Zolang hun man nog boven de grond staat, ochermen - ze 

wenen en zuchten, klagen en kermen. “Maer requiem eternam en is nauwe [ternauwernood] 

ghesongen, sy dencken na eenen jongen weer te spörene.” Boccaccio’s De claris mulieribus 

(Nederlandse vertaling verschenen in Antwerpen, 1525) presenteerde Dido juist als exempel 

van onbevlekt weduwschap. Haar zelfmoord was niet uit liefdesverdriet, maar om haar 

kuisheid te beschermen - een andere opvatting van de stof, maar ten dienste van dezelfde 

moraal, waar de auteur “uut viericheit” bladzijden lang over uitweidt. Laat christelijke 

vrouwen, die met allerlei smoesjes maar eigenlijk uit wellust een tweede of zelfs derde 

huwelijk sluiten, zich aan haar spiegelen! En dezelfde les verbindt hij aan de geschiedenis van 

de Griekse Penelope, die dacht dat haar sinds lang verdwenen man Ulixes dood was, maar 

hem ondanks een stoet opdringerige vrijers trouw bleef. Een zeldzaamheid!
28

  

Geen wonder dus dat diezelfde Boccaccio in Il Filostrato van de trouweloze Briseida 

een weduwe maakte: het toppunt van hitsigheid. Zo zien we haar ook in de Nederlandse 

bewerking van deze tekst, opgenomen in Die hystorye van der Destrucyen van Troyen 

(Antwerpen, ca. 1500). Troylus ziet Briseida tijdens een offerdienst in een tempel (alweer 

dus: in de kerk) en is meteen verliefd. Zijn vriend Pandro, een neef van Briseida, probeert hen 

te koppelen. Maar ze zegt dat ze de liefde heeft afgezworen, na de dood van haar innig en 

eeuwig betreurde man. Natuurlijk kost het Pandro nauwelijks moeite haar om te praten. 

Zolang haar eer er maar niet onder lijdt - anders gezegd: als het maar stiekem gebeurt. Ze 

staat meteen in vuur en vlam, “maer want [ omdat] se een weduwe was, so is se badt 

t’ontschuldigen. Want men seynt ghemeynlic: dye maechden hebben eenen sin, maer die 

weduwen hebben den duvel in” - een spreekwoord dat de sinnekens bij Van Ghistele vijftig 

jaar later nog steeds kennen. Troylus krijgt zijn ‘troost van live’, en is heel even gelukkig.  

                                                
     27 De la Marche 1514, [c3]r en v. 

     28 Wilde sinnekens: refrein CV Jan van Doesborch (Van Doesborch ed. 1939-1940; Van Ghistele ed. 1982-

1983, r. 1058-1068. Boccatius 1525, 30 v - 31 r (Penelope), 31 v -34 v (Dido, citaat: 34 v; dezelfde ‘vurigheid’ 

in het Latijn: vgl. De claris mulieribus in de uitgave Leuven 1487, E 1 r: “ab impetu”). 
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Troylus ziek van liefde: amor hereos. Uit: Die hystorye van der destrucyen van Troyen (Antwerpen, 

Roland van den Dorpe, ca. 1500), f 1 r. 
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Maar dan slaat het noodlot toe. Op verzoek van haar vader Calchas, een priester die naar de 

Grieken is overgelopen (er zit ook een genetische component in haar wellust en 

trouweloosheid), wordt Briseida uitgewisseld. Ze belooft haar geliefde met vurige eden om 

binnen tien dagen terug te keren, maar ze is de stadspoort nog niet uit of er ontluikt een 

nieuwe romance met de Griek die de uitwisseling begeleidt, Diomedes. Het patroon is 

hetzelfde. Diomedes is door het zien van haar schoonheid meteen verliefd. Briseida is eerst 

afwijzend, zegt dat ze sinds de dood van haar man geen liefde heeft gekend (!) en dat zo wil 

houden. Maar kadootjes helpen al snel: binnen twee dagen is ze haar belofte aan Troylus 

vergeten - “och hoe vele Bryseden sijnder noch heden des daechs levende.” Troylus voorziet 

haar ontrouw in een droom. Zekerheid krijgt hij wanneer Diomedes’ wapenkleed wordt 

buitgemaakt, en hij daarop een sierspeld ziet die hij zelf als afscheidscadeau aan Briseida had 

gegeven. Hij zakt weg in diep verdriet, wil zelfmoord plegen, en vecht zich tenslotte dood op 

het slagveld.
 
Achilles laat het lijk aan de staart van zijn paard binden en sleept het rond.

29
 

De toestand van verstandsverbijstering en wanhoop waarin Troylus, Dido en andere 

slachtoffers van de liefde belandden werd gezien als een echte en ernstige aandoening: amor 

hereos. Troylus was niet de eerste de beste: na Hector was hij de voornaamste Trojaanse 

strijder. Aanvankelijk lijkt hij ongevoelig voor de kracht van de liefde. Als hij minnaars ziet - 

zuchtende, handenwringende stumpers - lacht hij er smalend om: daar winnen we de oorlog 

niet mee! Maar zodra hij Briseida heeft gezien gaat hij gestrekt: ziek van liefde ligt hij op bed. 

De ziekte wordt hem uiteindelijk fataal. Niet veel later lezen we in hetzelfde boek hoe ook de 

grote Achilles ten prooi valt aan de liefde, wanneer hij de mooie Polyxena ziet. Ook hij ligt ’s 

avonds in zijn bed te huilen. En ook hij zal de liefde tenslotte met de dood bekopen. Twee 

voorbeelden in een lange reeks van beroemde mannen die ondanks hun kracht of wijsheid ten 

onder gingen door de liefde, door de macht van vrouwen.
30

  

Telkens weer blijken de ogen de zwakke plek waardoor het onheil binnenkomt. Dus je 

moet je ogen afwenden, zodat ze al die misleidende vergankelijkheid niet zien: “Averte 

oculos tuos ne videant vanitatem”. Met die woorden opent de proloog van Die hystorye van 

der Destrucyen van Troyen, verwijzend naar de Psalmen van David,  
 

ons vermanende dat wij onse ooghen van allen ydelheden bewaren sullen. Sonderlinghe [in het 

bijzonder] van allen vrouweliken gesichten, want uut den gesichte metten oghen van buten 

coemt die quade begheerte van binnen, inwendichlijc ons treckende tot sonden.  
 

Wanneer mannen hun blikken niet bedwingen zijn de gevolgen ernstiger, en ze hebben dan 

ook meer kracht van God gekregen om de begeerte te weerstaan. Dat het desondanks vaak 

ernstig mis is gegaan wordt gedemonstreerd met een hele reeks exempelen uit de bijbelse en 

antieke geschiedenis, ook uit de historie van Troje. Als Telamon zijn ogen van Hesione had 

kunnen afhouden, en Paris van Helena, dan waren honderdduizenden levens gespaard, en dan 

was de stad niet met de grond gelijk gemaakt. En als Troylus zijn ogen van Briseida had 

kunnen afhouden, dan was hij niet half gek van liefde geworden en jammerlijk en schandelijk 

door Achilles verslagen. En nog steeds gaat het mis: “Och och, hoe vele plaghen sijn noch 

daghelijcs in dese werelt geschiende, overmidts [door] der groter duvelscher liefden die uten 

quaden gesichten der oncuyscheden groeyende sijn.” De epiloog hamert de boodschap er nog 

eens in, en maakt duidelijk voor wie deze les allereerst bedoeld is: “Daerom spieghelt u, ghi 

                                                
     29 Destrucyen ca. 1500, citaten: f 1 r, [g 4] v. Spreekwoord: Van Ghistele ed. 1982-1983, r. 827-828: “Want 

hebben de maeghden ennighen sin, De weeduwen hebben den duijvel in!” Vgl. over Briseida ook Kuiper 2004, 

die denkt dat Boccaccio van haar een weduwe maakte “om de casus te compliceren” (juist niet, zou ik zeggen) of 

omdat hij dat ergens gelezen zou hebben.  

     30 Destrucyen ca. 1500. Over amor hereos Van Gijsen 1989, 95-109, 128-129; Van Herk 2009, 274-278. 
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jonghers, bewaert u ghesichte aenghemerct datter dicwil so veel quaets uut comende is.”
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vier allegorische vrouwen belagen een  man. 

Minne treft hem in zijn oog. Tghevecht van minnen 

(Antwerpen, Jan van Doesborch, 1516). 

Uit: Bibelebontse berg 1989, afb. 9. 

 

Die nadruk op het gevaar van het zien wordt ook elders vaak gelegd, zowel wat betreft 

de geschiedenis van Troje als meer in het algemeen. Want het zien, de visus, gold als het 

eerste van de gradus amoris, de vijf ontwikkelingsstadia die een liefde naar middeleeuwse 

opvatting doormaakte. Een verstandig mens was dus op zijn hoede. Rigoureus was de 

oplossing van een non (!) in een van de exempelen in Olivier de la Marches Den triumphe 

ende tpalleersel van den vrouwen (Brussel, 1514): zij stak zich de ogen uit om de vleselijke 

zonde te vermijden. De Twispraec der creaturen (Gouda, 1482) weet datzelfde te vertellen 

over de filosoof (!) Democritus. Toen andere filosofen de mooie Helena zagen bedekten zij 

hun ogen en riepen “Laet ons vlyen, laet ons vlien!” 
32

 

 

Een geliefd deel van de Troje-stof was het Paris-oordeel. Het was een veelvoorkomend 

onderwerp in de beeldende kunst en bij vertoningen tijdens Blijde Inkomsten en dergelijke.
33

 

Een voornaam punt van attractie was daarbij het naakt van de drie godinnen. Want volgens 

Guido de Columnis had Paris gezegd dat hij niet kon beoordelen wie van hen de mooiste was, 

als hij ze niet eerst allemaal naakt mocht bekijken “ende mit ondersceyt alle haer leden wel 

besien.” En zo was het gebeurd.
34

 Zo werden ze dus ook ten tonele gevoerd. Dat lijkt  

althans af te leiden uit een lijst met aanwijzingen voor het uitbeelden van “Allerley excellente 

vrouwen goddinnen”, in een rederijkershandschrift uit de eerste helft van de zestiende eeuw:   

Venus, Juno en Pallas hoorden naakt.
35

 Dat ze ook echt zo werden opgevoerd en dan veel  

bekijks trokken blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van Jean Molinet over de entree van Filips 

                                                
     31 Destrucyen ca. 1500, proloog: a 2 r-v (in aansluiting op Psalm 118 v. 37), epiloog: [k 5] v. 

     32 Ogen: Resoort 1988, 143-150; Van Gijsen 1989, 103; Van Herk 2009, 248-251, 285. Triumphe: De la 
Marche 1514, kap. 19; Twispraec 1482, nr. 38 (citaat: [f 5]r). 

     33 Voorbeelden: Brugge 1462, georganiseerd door De Roovere (Anthonis de Roovere 1982, 147); Rijsel 1468, 

parodiërend, met een dikke Venus, een magere Juno en een gebochelde Pallas (Soly 1984 A, 345); Antwerpen 

1494 en Brussel 1496 (zie hierna). 

     34 Guido de Columnis ed. 1936, 62; idem ed. 1974, 60; Historien 1479, fol. 30 r a (citaat). 

     35 Handschrift: Cuvelier 1937, 89-93; lijst: De Keyser 1953, 54. 
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de Schone in Antwerpen, in 1494. De stad had zich enorm ingespannen om er een  

spectaculair geheel van te maken, “mais le hourd où 1es gens donnoyent le plus affectueux 

regard, fut sur l’histoire des .III. deesses, que l’on veoit au nud et de femmes vives.” 

Anke van Herk merkt terecht op dat zo’n reactie misschien juist het uitzonderlijke van de 

vertoning aangeeft; zij denkt dat vaak eerder de suggestie van naaktheid zal zijn gewekt. In de 

loop van de zestiende eeuw werd men, althans op het toneel, steeds preutser.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zin-volle erotiek: vertoning van het 

Paris-oordeel tijdens de inkomst van 

Johanna van Castilië in Brussel, 1496. 

Uit: Van Herk 2009.  

 

De erotiek van het tafereel werd ruimschoots gelegitimeerd door de zingeving 

waarmee het werd overladen. Paris was natuurlijk het zoveelste historische slachtoffer van 

vrouwenmacht, zijn foute keuze voor wellust en ongeoorloofde liefde met een getrouwde 

vrouw had hem en de zijnen regelrecht naar de ondergang geleid. Daarnaast werd er vaak 

driftig geallegoriseerd. Paris stond dan bijvoorbeeld voor de mens die moet kiezen tussen 

wijsheid, macht of lust, of tussen drie verschillende levenswijzen: een werkzaam vita activa 

(Juno), een beschouwelijk vita contemplativa (Pallas) of een zinnelijk en gezien het verdere 

verloop van de geschiedenis verwerpelijk vita voluptaria (Venus).
37

 Het verslag van de 

inkomst van Johanna van Castilië in Brussel legt verband met ‘drie geschenken’ die zij voor 

haar man Filips uit Spanje meebracht. Het zullen vergelijkbare geschenken zijn geweest als 

die, genoemd in het verslag van de inkomst van Karel V in Gent (1549): lof van Juno, gunst 

van Venus, wijsheid van Pallas.
38

 

 

Een aparte categorie vormen de werken die de stof een religieus-allegorische uitleg geven. In 

de Gesta Romanorum (ca. 1300), een bijzonder succesvolle exempelverzameling die in de 

Nederlanden als de Gesten of Gheschienissen van Romen verschillende keren werd gedrukt, 

kreeg allerlei veelal antiek vertelgoed een theologische verklaring. Troje wordt erin uitgelegd 

                                                
     36 Molinet ed. 1935-1937 II, 398. Meer algemeen over naakt Pleij 1988, 94, 99-109 en voor het 

laatmiddeleeuwse toneel in de Nederlanden Van Herk 2009, 153-156. 

     37 Silver 1983, 36-38; Luckhardt 2001, 249-252 (beiden naar aanleiding van de grote populariteit van het 

thema bij schilders rond Maximiliaan I van Habsburg). 

     38 Brussel 1496: Berlijn, Kupferstichkabinett, hs. 78 D 5, fol. 57; Gent 1549: Manilius 1549, [A4] r e.v. 
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als de hel, waarin de duivel (Paris) de menselijke ziel (Helena) gevangen houdt.
39

 In een 

exempelbundel met vergelijkbare aanpak, Den grooten Cathoon (Antwerpen 1519), lezen we 

over het Paris-oordeel dat de drie godinnen ‘geestelijk gesproken’ staan voor drie tijden in de 

geschiedenis van de wereld, die achtereenvolgens werd  beheerst door macht, door wijsheid 

en door de liefde van Jezus. Eris, die de twistappel ‘voor de mooiste’ tussen de drie godinnen 

gooide en daarmee alle ellende veroorzaakte, is de duivel. 
 

Nochtans om die discordie [tweedracht], viantschap ende twist die de viant stelde tusschen den 

almachtigen God ende den mensche overmits der sonden, soe daelde die sone Gods Christus 

Ihesus dye daer is den warachtighen gouwen appel in deser werelt in de godinne der liefden 

ende goetwillichteyt, dat is: in dat suver lichaem der glorioser maget Maria.40 

 

De allegorisering staat, in beide voorbeelden, haaks op de gebruikelijke moralisatie. Het 

demonstreert nog eens dat de mogelijkheden bijna onbegrensd waren: aan ieder verhaal viel 

haast iedere gewenste betekenis te verbinden. 

 

Die constatering is van belang. Uit elke stof viel lering te trekken. En aan elke geschiedenis 

kon iedereen - adel, clerus, burgerij - zijn eigen uitleg geven. Dat gold ook voor de historie 

van Troje.
41

 Het belang van Troje voor de middeleeuwen lag dan ook niet allereerst in de 

exemplarische of spirituele waarde van de stof. In dat opzicht was het verhaal weliswaar heel 

bruikbaar, maar tegelijkertijd een verhaal zoals vele andere.  

 Het belang van Troje lag in haar plaats in de wereldgeschiedenis, en hierin was het 

verhaal uniek. Na de val van de stad was het rad van Fortuna doorgedraaid, en uit het verdere 

verloop van de geschiedenis bleek duidelijk de goddelijke hand en het verheven doel in het 

gebeuren. Want uit de brandende resten van Troje was Rome ontstaan, en het Romeinse Rijk: 

het laatste en hoogste wereldrijk, waarin Christus was geboren en dat tot het eind der tijden 

zou duren. Hier lag een belangrijk raakpunt tussen zuiver wereldlijke geschiedenis en 

heilsgeschiedenis, een raakpunt dat door velen werd gebruikt om zichzelf in het grote plan te 

plaatsen. Deze plaats van Troje in de wereldgeschiedenis en in het eigen verleden is de 

belangrijkste reden voor de enorme middeleeuwse belangstelling voor de stof. In het vorige 

hoofdstuk zagen we al dat deze betekenis meespeelde bij de voorkeur voor Dares
42

 boven 

Dictys, bij het ontstaan en de verspreiding van de Benoîts Roman de Troie en Guido’s 

Historia destructionis Troiae, en bij de totstandkoming en het succes van de Nederlandse 

teksten over de Trojaanse Oorlog. De volgende hoofdstukken gaan over dit cruciale deel van 

de middeleeuwse fascinatie voor Troje. 

                                                
     39 Oesterley 1872, 537 cap. 156. 

     40 Grooten Cathoon 1519, fol. 62 r. 

     41 Vgl. bijvoorbeeld ook Christine de Pisans Cité des dames uit 1404-1407 (in het Nederlands vertaald als De 

stede der vrouwen, 1475: Pisan ed. 1986) met vrouwvriendelijk gebruik van de Troje-stof. 

     42 En misschien ook bij de totstandkoming van deze tekst. 
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 IV. Trojaanse oorsprongssagen: de Europese traditie 
 

 

 1. Inleiding 

 

Troje lag aan het begin van de eigen geschiedenis. Zo goed als heel Europa wenste zich, 

uiteindelijk, als afstammeling van de Trojanen te beschouwen. Er circuleerden allerlei 

verhalen over edele Trojanen die de gewelddadige inname van hun stad hadden overleefd en 

die, na veel omzwervingen, ergens in Europa een tweede vaderland hadden gevonden waar zij 

de stamvaders van nieuwe volkeren en dynastieën en de stichters van nieuwe steden waren 

geworden. Model voor deze verhalen was de geschiedenis van Aeneas, wiens vlucht uit het 

brandende Troje tot de stichting van Rome en het Romeinse Rijk had geleid. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aeneas, Priamus, Turcus en Helenus verlaten het verwoeste Troje: het uitgangspunt van de voornaamste 

Trojaanse afstammingssagen in beeld gebracht (Franse wereldgeschiedenis, Leeds UL, Brotherton 

Collection Ms. 100). 

 

 De stroom van middeleeuwse geschriften rond deze afstammingssagen komt op gang 

in de zevende eeuw, met de eerste Frankische claims op een Trojaanse oorsprong, en zwelt 

dan langzaam maar gestaag aan. Daarbij breiden ook de verhalen zelf zich uit, in omvang en 

in aantal. Auteurs nemen de informatie uit het werk van hun voorgangers over, passen deze 

aan, voegen er nieuwe gegevens aan toe: over de vlucht, de reis, het nieuwe land, het 

Trojaanse nageslacht. Bestaande stambomen worden uitgebreid met nieuwe takken. Daarnaast 

worden andere, nog weer prestigieuzere genealogische lijnen naar Troje uitgezet. Voortdu-

rend overbiedt men elkaar en zichzelf, waarbij het Trojaanse bloed zich in steeds ruimere 

kringen verspreidt.  

 Het belangrijkste medium voor deze verhalen is natuurlijk de historiografie. Priamus 

vormt het startpunt voor menige genealogie. Ook dynastieke, ‘nationale’, regionale en lokale 

kronieken beginnen vaak met een meer of minder uitgebreide behandeling van de Trojaanse 

oorsprong van hun object. Wereldkronieken geven een overzicht van de belangrijkste lijnen 

tussen Troje en Europa. Maar ook buiten de geschiedschrijving wordt het Trojaanse bloed van 

vorst en volk verheerlijkt: in naamgeving en heraldiek, in de diplomatie, in literatuur, in 
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beeldende kunst en in allerlei feestvertoon wordt er eveneens naar verwezen.  

 Aanvankelijk behoorden de afstammingssagen tot het domein van de litterati, van een 

beperkte kring van geestelijken, al dan niet verbonden aan vorstelijke en adellijke hoven. 

Alleen de clerus immers beschikte over de voor constructie en begrip van dit soort verhalen 

benodigde kennis van wereldgeschiedenis en antieke literatuur, en beheerste het Latijn waarin 

deze kennis was overgeleverd en werd doorgegeven. Vanaf de twaalfde eeuw wordt 

dergelijke wetenschap hoe langer hoe meer toegankelijk gemaakt voor leken. Ook dit heeft 

ertoe bijgedragen dat de afstammingssagen bij een steeds ruimer publiek bekend werden, dat 

ze tot op zekere hoogte tot de ‘algemene ontwikkeling’ gingen behoren.
1
   

 

Sagen, mythen, legenden: dat zijn de in het onderzoek gangbare termen voor deze verhalen. 

Zij geven, duidelijker dan het neutrale origines, aan hoe men er in later eeuwen over oor-

deelde: het waren verzinsels, pseudo-geleerde samenraapsels van verwarde ontleningen, 

dubieuze vondsten en wonderlijke misverstanden die voor historische waarheid wilden 

doorgaan.
2
 Het kennelijke belang ervan voor de eigen tijd werd onvoldoende onderkend. Het 

onderzoek ernaar bleef beperkt, zowel in Nederland als daarbuiten. Wat betreft de historici: 

waar het ging om de reconstructie van het feitelijke verleden waren verhalende bronnen, zoals 

kronieken en annalen, toch al van secundair belang, door hun vertekening. Meer objectieve 

documenten, rekeningen bijvoorbeeld, leenden zich veel beter tot dat doel.
3
 De afstammings-

sagen die de kronieken bevatten stonden al helemaal in geen enkel verband tot de historische 

werkelijkheid, zo meende men: ze hadden hooguit curiositeitswaarde. De belangstelling was 

dan ook gering: analyse bleef uit, en editeurs wilden zelfs nog weleens zover gaan de meer 

legendarische opening van een kroniek eenvoudig weg te laten.
4
 Ook literatuurhistorici hiel-

den zich er niet of nauwelijks mee bezig: voor zover zij teksten met een - al dan niet vermeen-

de - historische inhoud of inslag al tot hun onderzoeksterrein rekenden ging hun voorkeur 

toch eerder uit naar meer fictioneel gedachte literatuur.
5
 

 Met name in de laatste decennia is er echter sprake van een toenemende interesse, 

zowel in verhalende historische bronnen in het algemeen als in historische legenden. Die 

nieuwe belangstelling komt voort uit het inzicht dat dergelijke kronieken en legenden juist 

door hun subjectiviteit interessant zijn, niet als bron voor feitelijke geschiedenis, maar als 

bron voor mentaliteitsgeschiedenis. Juist uit vertekeningen en verzinsels immers kan blijken 

hoe middeleeuwse auteurs hun eigen tijd en hun verleden zagen of wensten te (laten) zien.
6
 

Aardig is de formulering van Romein, die in de inleiding tot zijn studie over de Noord-

nederlandse middeleeuwse historiografie (1932) schreef “dat men niet gelooven moet wat de 

geschiedschrijvers zeggen, maar evenmin, dat zij het zonder grond zeggen”.
7
  

 Wat betreft de Trojaanse afstammingssagen: al langer bestaat het inzicht dat deze 

                                                
     1 Algemene beschouwingen en overzichten van de voornaamste afstammingssagen geven Joly 1870-71 II, 112-

145, 524-615 (uitvoerig maar verouderd); Cohen 1941 (slechts tot 1160, tot Benoît); Homeyer 1982; Graus 

1989, 32-42; Neue Pauly 15/3, 615-624; Borgolte 2001; Poucet 2003; Görich 2006; Wolf 2008. Veel materiaal 

wordt, vanuit een wat andere invalshoek, besproken in Borst 1957-1963. Over Trojaanse stedenstichtingen in 

Europa: Keesman 1991.  
     2 Grau 1938, 1-2; vgl. bijvoorbeeld Lhotsky 1971, 9; Panzer 1953-54, 16. 
     3 Romein 1932, XXII. 
     4 Bossuat 1958, 188; Borchardt 1971, 2-6; Althoff 1979, 77. Voorbeeld van een expliciet ‘censurerende’ editie: 

MGH SS 30/1, 78, waar gesteld wordt dat de legendarische hoofdstukken (waarin de uitgebreide Henegouwse 

Troje-sage) uit Jacques de Guises Annales Hannoniae zijn weggelaten omdat zij niet in de reeks zouden passen.   
     5 Een inventarisatie van deze problematiek voor de (vroegere) Middelnederlandse literatuur met historische 

inslag geeft Van Anrooij 1991 A, 101-104. 
     6 Vgl. Graus 1989, 25-6; Görich 2006, 122-124; in Nederland kwam deze nieuwe belangstelling maar zeer 

aarzelend op gang: Ebels-Hoving 1987, 10-11; Van Anrooij 1991 A, 102-103. Een impuls kwam uit het 

onderzoek naar identiteiten, vgl. bijvoorbeeld Bijker 2010, 92. 
     7 Romein 1932, XXIV. 
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verhalen niet te snel als onzin mogen worden afgedaan. Romein was zelf een van de eersten 

die, in 1931, op de politieke en geschiedfilosofische achtergronden van de vroege Frankische 

Troje-sage inging.
8
 Pas de laatste decennia echter is er internationaal, mede onder invloed van 

de Europese eenwording,
9
 sprake van een intensivering in de bestudering van het verschijnsel, 

en worden er uitvoeriger analyses van inhoud en betekenis van afzonderlijke werken 

gepubliceerd. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de oudste en meest verspreide van de 

middeleeuwse Troje-sagen, de Frankische. Opvallend is tevens de nieuwe belangstelling voor 

de wijze waarop de Trojaanse oorsprongssagen in de late middeleeuwen en vroege 

renaissance functioneerden.  

 Legt men deze studies naast elkaar dan ontstaat het beeld van een wijdvertakt stelsel 

van mythen dat, totdat het door de historische kritiek definitief naar het rijk der fabelen kon 

worden verwezen, een bloeiend leven leidde. Vooral politiek waren de Troje-sagen van 

belang: als fundering van soevereiniteit, van rechten en prestige, als legitimering van 

gewenste, pasverworven of bedreigde macht, als verklaring voor allianties en vijandschappen, 

als wapen tegen concurrenten. De geschiedenis van de afstammingssagen volgt de politieke 

geschiedenis van de middeleeuwen: steeds weer veranderen ze, afhankelijk van de 

beschouwer, in reactie op de actualiteit en op elkaar, in een lange opeenvolging van zet en 

tegenzet, van overbieden en onderuithalen. Daarnaast vervulden deze verhalen een 

belangrijke rol in het historische zelfbesef: zij hielpen de eigen plaats in de wereld-

geschiedenis te begrijpen, gaven een antwoord op de vele vragen omtrent eigen herkomst, 

naam en wapen, en boden een verklaring voor de materiële resten uit prehistorie, oudheid of 

vroege middeleeuwen die men in de omgeving wist of soms, bij toeval, uit de bodem haalde. 

 Steeds blijkt daarbij eenzelfde opvatting van het begrip oorsprong. Beaune formuleert 

het als volgt: “On croit, très généralement, que l’être, humain ou collectif, n’est pas modelé 

progressivement par sa culture et son expérience mais qu’il est donné une fois pour toutes par 

l’action divine.” 
10

 Edel bloed, deugden, daarmee verbonden voorrechten en (voorbestemde) 

macht: het is allemaal in de oorsprong gegeven, en wordt als onveranderlijk potentieel door 

de tijd heen doorgegeven.
11

 

 Ook in de middeleeuwse Nederlanden beriep men zich op Trojaanse afkomst. Er 

ontstonden verschillende oorsprongssagen, ook hier in het voetspoor van de politieke 

ontwikkelingen. Vanaf de tiende eeuw vormden zich in dit gebied - officieel een deel van het 

Duitse Rijk, Neder-Lotharingen - verschillende min of meer zelfstandige vorstendommen, die 

hun soevereiniteit wilden onderstrepen, elkaar de macht betwistten en zich ook verder zo 

breed mogelijk wensten te maken. Aan het einde van de veertiende eeuw werd dit veld 

uitgebreid met een nieuwe partij: de Bourgondiërs en (later) de Habsburgers, die 

langzamerhand al deze vorstendommen in hun macht wisten te krijgen. Ook zij bedienden 

zich daarbij van de mogelijkheden tot historische legitimering die de Troje-sagen boden. En 

hun tegenstanders deden dat natuurlijk eveneens. 

 Deze Nederlandse sagen zijn nog maar nauwelijks onderzocht, en blijven dan ook 

vaak ongenoemd - voor zover al bekend - in overzichten uit de ons omringende landen.
12

 Een 

inventarisatie ervan ontbreekt. Afzonderlijke sagen hebben wel enige aandacht gekregen, 

maar nooit om zichzelf, altijd in het kader van iets anders: een overzicht van de historiografie 

van een bepaald gebied bijvoorbeeld, of een onderzoek naar een andere, verwante of verwant 

gedachte historische mythe, zoals die rond de Brabantse Zwaanridder of de Hollandse 

                                                
     8  Romein 1931 (latere uitwerking van deze voordracht: Romein 1948 (19371). 

   9 Wolf 2008, 165-167, 178-179. Zie ook hierna, IV.4.3. 
     10 Beaune 1985 A, 15 (citaat), 337; vgl. hiervóór p. 95. 
     11 Rothstein 1990 B, m.n. 334-339; dezelfde denkwijze kenmerkt de translatio-gedachte, en het middeleeuwse 

denken over etymologie. 

   12 Zie bijvoorbeeld Wolf 2008, 179-180. 
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Bataven. Meestal blijft het dan bij een korte verwijzing naar de middeleeuwse Troje-sagen in 

het algemeen: nadere analyse van inhoud, ontwikkeling of betekenis blijft verder uit. Dit 

gebrek aan belangstelling hangt deels samen met het vroegere negatieve oordeel over de 

Trojaanse afstammingssagen in het algemeen: allemaal onzin, één pot nat, en van geen enkel 

belang. En misschien heeft het ook te maken met omvang en complexiteit van de materie: de 

Nederlandse afstammingssagen kunnen niet echt afzonderlijk worden bestudeerd, ze moeten 

worden geplaatst in het kader van de andere Europese Troje-sagen, waar ze op voortbouwen, 

reageren, aan bijdragen. Bovendien verwijzen ze ook - zoals zal blijken - naar elkaar. 

 De hiernavolgende hoofdstukken V en VI geven een overzicht van ontstaan, ontwikke-

ling en betekenis van de Nederlandse Troje-sagen, in hun onderlinge samenhang, en met 

speciale aandacht voor de laatmiddeleeuwse en stedelijke receptie. Geografisch gezien beperk 

ik mij tot die politieke eenheden die traditioneel als de middeleeuwse Nederlanden worden 

beschouwd.
13

 Wat betreft chronologie is het overzicht, als gezegd, ruim van opzet. Het is 

noodzakelijk om de grote en verwarde kluwen van opeengestapelde informatie aan het eind 

van de middeleeuwen te ontwarren, en de afzonderlijke draden ervan bloot te leggen. Alleen 

door deze verhalen vanaf hun ontstaan te volgen kan men ze begrijpen: in hun oorspronkelijke 

functie, in hun ontwikkeling, en pas daardoor in hun betekenis voor de laatmiddeleeuwse en 

stedelijke samenleving. Het eindpunt van het onderzoek ligt grofweg in de tweede helft van 

de zestiende eeuw, maar ook daar is de grens niet scherp getrokken. Juist in de vijftiende en 

zestiende eeuw hebben humanisme en drukpers grote invloed op de Troje-sagen, en om de 

grote lijn van deze invloed te kunnen volgen is het soms nodig om verder in de tijd te kijken. 

 Voorafgaand aan dat overzicht geeft hoofdstuk IV, ter inleiding, een bespreking van 

de Europese traditie, voor zover van belang voor begrip van het verschijnsel, en voor zover 

van invloed op de Nederlandse sagen. Dit hoofdstuk geeft de noodzakelijke voorkennis, en 

dient als interpretatiekader. Het beschrijft de basis waarop Nederlandse sagen voortbouwden, 

en laat de repeterende patronen in ontwikkeling, vorm, inhoud, betekenis, gebruik en 

verspreiding van de Trojaanse oorsprongssagen zien. Het overvloedige en in zijn bedoelingen 

vaak zeer expliciete Europese materiaal kan op die manier helpen de Nederlandse 

overleveringen te begrijpen, ook in de gaten, verwarringen en stilzwijgende implicaties. 

 Na een korte blik op het Romeinse voorbeeld en de overname daarvan zal veel 

aandacht worden besteed aan de Frankische Troje-sage, trots van Merovingers en Karolingers, 

Duitsers en Fransen. Voor die uitvoerigheid zijn een aantal redenen. In de eerste plaats zijn 

het middeleeuwse denken over Troje en haar plaats in de wereldgeschiedenis, en de 

veranderingen in dat denken, nauw verbonden met de geschiedenis van de Franken en hun 

Trojaanse bloed. Ten tweede: ook de Nederlanden maakten ooit deel uit van het Frankische 

rijk. De afstammingssagen die in deze gebieden ontstonden zijn dan ook uitwerkingen van of 

reacties op (uitwerkingen van) de Frankische oorsprongsmythe. En tenslotte: een voor mij 

bruikbaar, omvattend overzicht van ontwikkeling en functie van de Frankische sage ontbrak. 

Bestaande studies geven een te globale schets of beperken zich juist tot een deelaspect, 

bespreken alleen de vroeg- of de laat-middeleeuwse ontwikkeling, of alleen de Franse of de 

Duitse kant van de zaak; heilshistorische achtergronden worden slechts aangestipt, of zelfs 

helemaal niet gezien.
14

 Daarna wordt, korter, de Britse Troje-sage behandeld. Deze is 

interessant ter vergelijking en aanvulling van de algemene inzichten uit het Frankische 

materiaal, en was eveneens van invloed in de Nederlanden. Een belangrijk onderwerp is, 

tenslotte, de cultuuroverdracht waarmee de Trojaanse migratie naar het Westen volgens 

middeleeuwse opvatting gepaard was gegaan.  

                                                
     13 Zie bijvoorbeeld Jansen 1974 A. 
     14 De meest uitvoerige algemene overzichten bieden Klippel 1936 en Homeyer 1982; beiden, maar vooral 

Klippel, vormen vooral een materiaalverzameling. Negeren van heilshistorische achtergronden bijvoorbeeld in 

Melville 1987 A; Graus 1989; Birns 1993. 
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 Volledigheid is slechts mogelijk in de grote lijn, en dan nog alleen waar het vooron-

derzoek dat toelaat. De problemen zijn immers evident. Het materiaal is in grote hoeveelheid 

overgeleverd, en het is divers van aard: het onderwerp brengt met zich mee dat iedere tekst in 

principe een nieuwe invulling en betekenis, een nieuwe aanpassing aan de situatie van het 

moment kan bevatten. De mogelijkheid om al dit materiaal zelf systematisch door te nemen is 

aan praktische beperkingen gebonden.
15

 Er is bovendien, om al genoemde redenen, een groot 

gebrek aan edities en voorstudies. Het vooronderzoek dát er is, is vaak slechts beperkt 

bruikbaar, doordat het de sagen niet voldoende serieus neemt, of - bij studies naar de Franki-

sche, Bourgondische en Habsburgse sagen bijvoorbeeld - doordat het, anachronistisch en te 

beperkt, vanuit het standpunt van latere nationale staten werd geschreven.
16

 Studies over 

lokale tradities, tenslotte, zijn veelal slecht bereikbaar. Verder onderzoek en nadere invulling 

blijven dan ook wenselijk. 

 Sagen, mythen, legenden: ook hier worden deze termen voortdurend gebruikt. Het zijn, 

zoals gezegd, de inmiddels traditionele benamingen voor dit soort verhalen. De normatieve, 

negatieve connotaties die er in het verleden mee verbonden waren zijn hier echter niet 

geïmpliceerd. In mijn gebruik van deze termen sluit ik aan bij de invulling die Borchardt aan 

het begrip mythe gaf: “Myth is [...] a means by which a culture organizes, interprets, and gives 

authority to its most cherished assumptions about itself and the world.”
17

 

 

 

 2. Het Romeinse voorbeeld 

 

Al bij de Grieken waren, in de overlevering rond koningen en prominenten, mythologie en 

genealogie hecht met elkaar verweven. Familiebanden met de helden die tegen Troje hadden 

gevochten waren daarbij zeer populair: de oorlog gold als het eerste historisch betrouwbare 

gegeven uit de Griekse geschiedenis, en het verhaal bood een ruime keuze aan bewonderens-

waardige, heldhaftige stamvaders.
18

  

 Ook de Romeinen lieten hun verleden graag tot Troje opklimmen. Zij zochten hun 

voorvaderen echter bij de andere partij: de Trojanen. Hoe, wanneer en in welke vorm de 

mythe van de Romeinse herkomst uit Troje precies ontstond is een veel bediscussieerde 

kwestie. Zeker is dat de vlucht van Aeneas naar Latium al in de vijfde eeuw voor Christus met 

de stichting van Rome in verband werd gebracht.
19

  

 De afstamming uit Troje vormde een belangrijke ondersteuning voor het Romeinse 

zelfbeeld. Zij verschafte anciënniteit en aanzien, en weersprak het (Griekse) beeld van de 

Romeinen als nog maar onlangs uit hun berevellen gestapte barbaren die de hoogstaande 

Griekse beschaving met bruut geweld onder de voet hadden gelopen.
20

  

 Het verhaal bleek bovendien bruikbaar in de politieke relaties met het Oosten, zowel 

voor Rome zelf als voor andere partijen. Pyrrhus van Epirus bijvoorbeeld beloofde in 281 

voor Christus de inwoners van Tarente tegen Rome te hulp te komen, en zei daarbij te hopen 

dat hij, als afstammeling van Achilles, in de strijd tegen de nakomelingen van de Trojanen de 

successen van zijn voorvader zou evenaren. De Romeinen zelf gebruikten de Troje-sage 

bijvoorbeeld als excuus voor (mogelijke) militaire acties tegen de Grieken, of als verklaring 

voor bepaalde allianties.
21

 

                                                
     15 Zie over de beslissingen ten aanzien van het systematisch onderzoek hoofdstuk 1. 
     16 Zie hierover Keesman 1994. 
     17 Borchardt 1971, 13. 
     18 Homeyer 1977, 37; Homeyer 1982, 93-94. 
     19 Alföldi 1957, 9 e.v.; Weber 1972, 213-214; Homeyer 1982, 94. 
     20 Highet 1949, 54; Alföldi 1957, 27-28, 30. 
     21 Alföldi 1957, 26-34; Weber 1972. 
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 Tientallen vooraanstaande families in Rome beriepen zich op een Trojaanse af-

stamming. Een van deze families was de gens Julia, waaruit de alleenheersers die in de eerste 

eeuw voor Christus de macht in Rome overnamen, voortkwamen. Op allerlei wijzen 

benadrukten zij de band met de moederstad en met het bloed van de halfgod Aeneas, om hun 

macht te onderbouwen en van goddelijke glans te voorzien. Caesar bezocht Ilium, en zou er 

zelfs zijn hoofdstad van hebben willen maken. Augustus liet een beeld van Aeneas op het 

Forum plaatsen. Nero dichtte zijn beruchte epos over de brand van Troje.
22

  

 In Vergilius’ Aeneis, geschreven voor Augustus, kreeg de legendarische wor-

dingsgeschiedenis van Rome haar definitieve vorm. In dit nationale epos van de Romeinen 

vormde het mythische verleden niet alleen de legitimering van de nieuwe keizerlijke dynastie, 

maar ook de rechtvaardiging voor de Romeinse aanspraak op de wereldmacht, voorgesteld als 

een goddelijke missie. Nog tussen de vlammen, de slachting en de chaos van Trojes 

ondergang blijkt de uitverkiezing van Aeneas’ geslacht. Om het hoofd van zijn kleine zoon 

Julus (Ascanius) ontbrandt een heilig vuur, als goddelijk voorteken. Zijn vrouw Creusa, uit 

het oog verloren tijdens de vlucht, verschijnt hem als schim en voorspelt hem de voorspoed, 

het koninkrijk en de nieuwe, koninklijke gade die de oppergod Jupiter hem elders heeft 

toebedacht. In diezelfde nacht geeft Hector, al veel eerder gedood, Aeneas in een droom de 

opdracht een nieuwe stad te stichten. Later ontmoeten de Trojanen Hectors broer Helenus, die 

voorzegt waar dat zal moeten gebeuren: daar waar ze een witte zeug met witte biggen zien 

liggen. De Aeneis beschrijft de queeste naar die voorbeschikte stad. En in heel dat verhaal - 

over de vlucht uit Troje, de lange reis, de aankomst en vestiging in Latium, de oorlog die daar 

moest worden gevoerd - wordt telkens opnieuw gerefereerd aan het godgewilde wereldrijk dat 

uit die nieuwe stad zou groeien. Centraal staat daarbij Aeneas’ afdaling in de onderwereld, 

begeleid door de sibille van Cumae. Daar openbaarde de schim van zijn onderweg gestorven 

vader Anchises hem de verdere geschiedenis van zijn nageslacht, tot Augustus.
23

 Troje werd 

zo het uitgangspunt voor de totstandkoming van het recht en vrede brengende Imperium, het 

‘Roma aeterna et aurea’ dat zich onder Augustus volledig zou ontplooien. 

 Het is vanuit deze visie op Trojes plaats in de geschiedenis van het Rijk dat 

Constantijn de Grote, aan het begin van de vierde eeuw op zoek naar een locatie voor het 

nieuwe Rome dat hij wilde stichten, aanvankelijk Ilium als nieuwe zetel van het Rijk verkoos. 

Voorbereidende werkzaamheden hadden er al een aanvang genomen, toen God de keizer in 

een visioen deed weten dat hij het nieuwe Rome op de plaats van het oude Byzantium moest 

bouwen.
24

  

 

De Romeinse Troje-sage bleef ook na de oudheid bekend en van belang. In Italië zelf 

vormden klassieke teksten en monumenten, vroegchristelijke wereldkronieken en lokale 

tradities de basis voor veelvuldig en fantasievol hergebruik van het verhaal gedurende de 

middeleeuwen. Een belangrijke impuls hiertoe was de herleving van de Rijksidee onder de 

Frankische en Duitse keizers: veel auteurs uit het Italiaanse deel van het Rijk benadrukten de 

grootte van Rome en de gemeenschappelijke afkomst van Romeinen en Franken. Meer 

regionale en persoonlijke belangen kregen vorm in Trojaanse banden voor bijvoorbeeld de 

Lombarden, of voor bepaalde adellijke families. En vanaf de twaalfde eeuw herleidde een  

groeiend aantal steden hun oorsprong en daarmee hun soevereiniteit uit Troje. De strijd om 

                                                
     22 Alföldi 1957, 34; Weber 221-225; Homeyer 1982, 94; Nero: Nauta 1986, 29-30. Zie voor Romeinse 

bezoeken en eerbewijzen aan Ilium ook Pauly-Wissowa 1893-1972, suppl. XIV, 816-817; Spencer 1957, 82-84. 
     23 Julus: Vergilius, Aeneis boek II, v. 680 e.v.; Creusa: id. v. 777 e.v.; Hector: id. v. 294-295; Helenus: id., 

boek III, v. 389-393; (en vgl. boek VIII, 42-48, 81-85); Anchises: id. boek VI, v. 756 e.v. 
     24 Weber 1972, 224-225; vgl. over Constantijns plannen (ook bekend in de middeleeuwen) Delvoye 1982, 31; 

Cohen 1941, 126; vgl. voor Vergilius: Garber 1989, 124; Smolenaars 2002, en hierna p. 79. Vgl. ook Alföldi 

1957, 35-37. 
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anciënniteit ondersteunde daarbij hun onderlinge strijd om politieke en economische macht.
25

 

 Ook buiten Italië kende men de Trojaanse oorsprong van Rome: via de klassieke 

literatuur (Vergilius voorop), via wereldkronieken en encyclopedische werken, Troje-romans, 

teksten over de genealogie van de Romeinse keizers, over de ‘Mirabilia Romae’, enzovoorts. 

Het belang van de Romeinse Troje-sage buiten Italië lag vooral in de navolging waartoe zij - 

al heel vroeg - aanleiding gaf. Zij vormde de basis voor de middeleeuwse Troje-sagen die, 

zoals zal blijken, vergelijkbare intenties dienden. 

 

 

 3. Overname door andere volkeren 

 

De barbaarse volkeren die door de Romeinen werden onderworpen of die zich in de eerste 

eeuwen na Christus binnen de (voormalige) grenzen van het Rijk vestigden, hadden veel 

bewondering voor de Romeinse beschaving. Ze probeerden deze tot op zekere hoogte te 

imiteren, wilden er deel van uitmaken.
26

 Ook het grote belang dat de Romeinen hechtten aan 

hun Trojaanse afstamming leidde tot navolging. Verbandlegging met Troje is 

achtereenvolgens aanwijsbaar bij de Galliërs, de Goten en de Franken. Deze volkeren 

verkregen zo een eerbiedwaardig verleden, waarin zij zich gelijkwaardig aan de Romeinen 

konden voelen. En ook nu had de Troje-sage, naast geschiedkundige, politieke betekenis. 

 Over ontstaan en verspreiding van deze ‘barbaarse’ sagen is veel onduidelijk. Zeker is 

wel dat de Romeinen zelf een aandeel in de constructie ervan hebben gehad. Aanvankelijk 

ontbrak het de barbaren zelf nog aan de benodigde kennis. De hoge afstamming van 

Theodorik, de Gotische leider die aan het eind van de vijfde eeuw de macht over Italië 

verwierf, werd uitgedacht door Cassiodorus, Romeins staatsman en geleerde, en secretaris van 

de nieuwe heerser. Hij schreef een twaalfdelige geschiedenis van de Goten, begonnen in 

opdracht van Theodorik en voltooid onder diens kleinzoon en opvolger Athalarik († 534). In 

dit werk - slechts overgeleverd in een slordig uittreksel door Jordanes (vóór 552?) - laat hij 

het verleden van de Goten tot even respectabele hoogten opklimmen als dat van de Romeinen, 

door hen te identificeren met volkeren die de klassieke schrijvers al sinds eeuwen hadden be-

schreven als bewoners van de gebieden rond de Zwarte Zee en van Klein-Azië: de Geten, de 

Scythen en de Amazonen. En Theodorik zelf was niet zomaar een succesvol krijgsheer, maar 

telg uit een dynastie die al honderden jaren over de Goten heerste. Via een van zijn 

voorgangers op de troon, de ‘Gotische’ koning Telephus, zoon van Hercules en zwager van 

Priamus, was hij zelfs met de grote Griekse en Trojaanse helden te verbinden. Op deze wijze 

poogde Cassiodorus de heerschappij van Theodorik voor de Romeinen acceptabel te maken, 

terwijl Theodorik tevens zijn Gotische herkomst en zijn bewondering voor de klassieke 

cultuur verzoend zag.
27

  

 Klassieke eruditie was mogelijk ook de bron voor een Gallische Troje-sage. Al vanaf 

de eerste eeuw voor Christus zijn er bij verschillende auteurs - Griekse, Romeinse, later ook 

Galloromeinse - verwijzingen naar de Aeduërs en de Arvernen als fratres of consanguinei van 

de Romeinen te vinden. Sommige van deze bronnen gaan nog verder dan de vermelding van 

broederschap of bloedverwantschap, en spreken expliciet over het Trojaanse bloed dat deze 

Gallische stammen bezaten of beweerden te bezitten. Het bestaan van dergelijke overleverin-

gen, voortlevend in de herinnering van geleerden en van Gallische senatorengeslachten, zou 

                                                
     25 Borst 1957-1963, 589, 863-868 en passim; Homeyer 1982, 95-98; Kugler 2001, 236; Poucet 2003 (Padua, 

Venetië); Görich 2006, 131-132; Wolf 2008, 173 (maar zie ook 182-183), 184-185; Lombarden: Borchardt 1971, 

269, 31. Vgl. ook II.3.1. over de Siciliaanse herkomst uit Troje bij Guido de Clolumnis. 
     26 Le Goff 1987, 27. 
     27 Hodgkin 1880-1889 III, 324-326; Cohen 1941, 89-92; Lex MA II, 1551-1554; vgl. Jordanes ed. 1913, 20-21. 

De precieze verhouding tussen het werk van Jordanes en dat van Cassiodorus is onzeker (LexMA V, 626-627). 
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van invloed op het ontstaan van de Frankische Troje-sage geweest kunnen zijn. Faral 

betwijfelde dit. Hij plaatste vraagtekens bij de interpretatie van deze verwijzingen en 

concludeerde dat dergelijke Gallische pretenties, áls ze al ooit bestonden, de drempel van de 

middeleeuwen in elk geval nooit passeerden.
28

 Luiselli echter kwam, na heroverweging van 

de beschikbare gegevens, tot een andere conclusie. Hij gelooft wel in het bestaan van een 

Gallische Troje-sage. Deze zou, niet later dan ca. 60 v. Chr., zijn uitgedacht door een Grieks 

of Romeins geleerde die een etymologisch verband zag tussen de Galliërs en de Gallus, een 

rivier bij Troje. De verwantschap werd officieel in het Romeinse diplomatieke verkeer: de 

senaat noemde de Aeduërs, trouwe bondgenoten van de Romeinen, ‘fratres et consanguinei 

populi Romani’. De Aeduërs namen deze eretitel zelf over, en werden daarin vervolgens 

nageaapt door de Arvernen, die hun het primaat over de Gallische stammen betwistten.
29

 

Volgens Ewig is deze Gallische sage nog in de zevende eeuw aanwijsbaar.
30

  

 De groeiende kennis van antieke literatuur, hoe beperkt die aanvankelijk ook geweest 

mag zijn, betekende een toenemende verspreiding van de Troje-stof en van de Romeinse 

afstammingssage. Daarmee bood die literatuur tevens een uitgangspunt voor het creëren van 

eigen, nieuwe sagen, waarvoor ze gedurende de hele middeleeuwen als basis zou blijven 

dienen. De belangrijkste bron was Vergilius’ Aeneis, maar ook Dictys en Dares leverden 

aanknopingspunten. 

 Vergilius bood natuurlijk allereerst het verhaal van Aeneas en de wordings-

geschiedenis van Rome, het voorbeeld waar de middeleeuwse Troje-sagen op wilden 

aansluiten en waar ze ook gedeeltelijk naar gemodelleerd zijn. Maar daarnaast bevatte het 

verslag van Aeneas’ omzwervingen ook verwijzingen naar andere Trojanen die zich in de 

gebieden rond de Middellandse Zee hadden gevestigd. In het Griekse Epirus bijvoorbeeld, het 

rijk dat had toebehoord aan Achilles’ zoon Pyrrhus, ontmoet Aeneas Helenus, de enige zoon 

van Priamus die de oorlog had overleefd. Na Pyrrhus’ dood nam Helenus de macht in Epirus 

over, en stichtte er een nieuw Troje. Hij trouwde Andromache, Hectors weduwe, die als 

krijgsbuit aan Pyrrhus was toegevallen. Zowel in de latere Frankische als in de Britse Troje-

sage zou op dit Griekse verblijf van Helenus worden aangeknoopt. En Antenor had, volgens 

Vergilius, Italië weten te bereiken. Hij had er Padua gesticht, waar hij in rust en vrede heerste. 

Nog in de dertiende eeuw kon men er zijn graftombe bezichtigen.
31

  

 Dictys, beweerd ooggetuige van de strijd zelf, wist ook veel te vertellen over hetgeen 

er na de oorlog was gebeurd: hij had de terugreis naar Griekenland meegemaakt, en had 

bovendien nog het een en ander van anderen vernomen.
32

 Zijn gegevens over de verdere 

avonturen van Aeneas en Antenor verschillen van die bij Vergilius. Aeneas sticht een stad in 

de Adriatische Zee, Corcyra Melaena. Antenor blijft in Troje, dat onder zijn wijze 

heerschappij opnieuw tot opbloei komt. Interessant zijn vooral Dictys’ gegevens over Helenus 

en Andromache. Ook hier gaan ze met Pyrrhus (Neoptolemus) naar Griekenland, maar nu in 

gezelschap van de twee zoontjes van Hector en Andromache: Astyanax en Laodamas. Het 

                                                
     28 Faral 1929 I, 262-264; Grau 1938, 5-6 geeft een samenvatting van oudere literatuur. 
     29 Luiselli 1978, 89-103; vgl. Hommel 1956, 330-338, die eveneens (maar zonder verwijzing naar Faral) het 
bestaan van een Gallische Troje-sage veronderstelt en deze dezelfde politieke functie toeschrijft, maar een 

andere mogelijke herkomst noemt: de Romeinen zouden de genoemde eretitel misschien hebben toegekend in 

aansluiting op Gallische gewoonten; pas in tweede instantie zou hij, door de Aeduërs, als een aanduiding van 

Trojaans bloed zijn opgevat. Zie ook Wallace-Hadrill 1962, 80. 

   30 Ewig 1998 A, 1, 17, 23; Ewig 1998 B, 1. 
     31 Vergilius, Aeneis III 294 e.v. (Helenus), I 242-249 (Antenor); vgl. ook III 190 (achterblijvers op Kreta), V 

718 en passim (Trojaanse Acestes en stichting Acesta - het latere Segesta - op Sicilië). Frankisch gebruik 

Helenus-episode: zie hierna p. 71; Brits gebruik ervan: zie hoofdstuk IV, 5. Ook in de overdracht van Trojaanse 

cultuur naar het Westen speelde dit ‘Griekse verblijf’ soms een rol: vgl. hoofdstuk IV.6.4. Tombe: Homeyer 

1982, 96; Wolf 2008, 185. 
     32 Een van zijn zegslieden was Pyrrhus zelf: Frazer 1966, 118, 126. 
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laatste dat we over dit gezelschap vernemen is dat Andromache, zwanger van Pyrrhus en 

vergezeld van haar enige overlevende zoon Laodamas, moet vluchten voor Pyrrhus’ jaloerse 

echtgenote Hermione. Hier lag een mogelijkheid voor erfenisjagers: in later tijd is Laodamas 

wel geïdentificeerd met de Frankische stamvader Francion.
33

 

 Dares bleef na de oorlog in Troje, als een van de vijfentwintighonderd volgelingen van 

Antenor. Hij heeft dus alleen kennis van het vertrek van de andere overlevenden, niet van hun 

verdere lotgevallen. Aeneas, schrijft hij, verliet Troje met een aanhang van rond de vieren-

dertighonderd personen. Helenus, Andromache, Hecuba en Cassandra vertrokken met zo’n 

twaalfhonderd anderen naar de Chersonese. Over Andromache’s (hier enige) zoon Astyanax 

wordt niets vermeld.
34

 

 

 

 4. De Frankische Troje-sage 

 

 

 4.1. Ontstaan en eerste verspreiding 

 

De Franken werden de belangrijkste nieuwe machthebbers binnen de grenzen van het 

voormalige West-Romeinse Rijk, en de Frankische sage werd daardoor de belangrijkste van 

de nieuwe lijnen die, in de eerste eeuwen na Christus, tussen Troje en de volkeren van Europa 

werden getrokken. Zij was de enige die echt doordrong tot de middeleeuwen, en zou ook in 

deze periode de voornaamste Troje-sage blijven, zowel door haar fundamentele plaats in het 

middeleeuwse wereldbeeld als door haar grote verspreiding en invloed. Ook de afstammings-

sagen die in de Nederlanden ontstonden gaan er, zoals gezegd, voor een groot deel op terug. 

 Over het ontstaan van deze sage is, alweer, veel onduidelijk. Bestond zij al vóór de ons 

bekende oudste overlevering op schrift? Zo ja: hoe lang dan? Is er werkelijk invloed van 

oudere Gallische overleveringen uitgegaan? Of is de Frankische sage eveneens ontstaan in het 

diplomatieke verkeer met de Romeinen?
35

 Het blijft allemaal onzeker. Invloed van literaire 

voorgangers is wel aanwijsbaar. De oudste bronnen die de Frankische afstamming uit Troje 

behandelen zijn vier teksten uit de zevende en achtste eeuw: de kroniek van Fredegarius, het 

Liber Historiae Francorum, de Cosmographia van Aethicus en het werk van Pseudo-Dares. 

Elk van deze vier geeft een min of meer andere versie van het verhaal; over de verhouding 

tussen de versies is verschillend gedacht. Deze teksten waren echter niet de eerste waarin iets 

over de afstamming van de Franken werd gezegd. Eerder had Gregorius van Tours zich 

hierover uitgelaten. In zijn Historia Francorum (573-593/4) vermeldt hij dat de Franken, die 

hij ook wel ‘Sicambriërs’ noemt, uit Pannonië (Hongarije) kwamen, en onder aanvoering van 

drie ‘duces’ Germania waren binnengedrongen, waar ze zich aan de oevers van de Rijn 

hadden gevestigd. En Isidorus van Sevilla († 636) voert in zijn Etymologiae de naam van de 

Franken terug op een vroegere aanvoerder (een ‘Francus’, dus); maar volgens anderen, zegt 

hij, zou die naam hun om hun ferocitas, hun woestheid, zijn gegeven.
36

 In de oudste bronnen 

voor de Frankische Troje-sage verschijnen deze elementen in verder uitgewerkte vorm. Naast 

Gregorius en Isidorus waren enige (laat-)antieke schrijvers van invloed. Er is dus duidelijk 

sprake van een uitdenksel van geleerden. 

 De oudste overgeleverde versie van de Frankische Troje-sage is te vinden in de 

                                                
     33 Frazer 1966, 116-118 (Aeneas, Antenor), 82, 98-99, 110, 114, 117, 127 (Helenus en Andromache). 

Laodamas als Francion (bijvoorbeeld bij Jean Lemaire de Belges: vgl. hoofdstuk V.4.5.): Klippel 1936, 28-9, 52-

53; Beaune 1985 A, 21. 
     34 Frazer 1966, 167-168. 

   35 Deze suggestie in Wood 2006, 114-116. 
     36 Folz 1983-1984, 188; LexMA IV 1679-1682; Isidorus ed. 1911 IX, ii, 101. 



 

 72 

  

kroniek van Fredegarius, uit de zevende eeuw. Over de auteur weten we bijna niets. Mogelijk 

is de kroniek op zijn naam - en ook die staat niet vast
37

 - niet het werk van één auteur, maar 

kunnen er twee of zelfs drie auteurs of redacteurs worden onderscheiden.
38

 De kroniek bestaat 

uit vier boeken, die samen een overzicht geven van de universele geschiedenis en van de 

geschiedenis van het Frankische rijk. Een groot deel van het werk is gecompileerd uit oudere 

bronnen, maar er is ook nieuw materiaal toegevoegd. Tot dit nieuwe materiaal behoren de 

interpolaties waarin de Trojaanse herkomst van (onder anderen) de Franken uiteen wordt 

gezet. 

 De inhoud van deze Troje-interpolaties is, in hoofdlijnen, als volgt. Nadrukkelijk 

wordt gewezen op de gemeenschappelijke oorsprong van de Latijnen (de latere Romeinen), 

geregeerd door Aeneas, en van de Frygiërs (Trojanen), geregeerd door Friga(s), broer van 

Aeneas en opvolger van Priamus. De Frygiërs splitsten zich in drie groepen. De eerste groep 

ging naar Macedonië: de bevolking van dat land had om militaire bijstand tegen hun buren 

verzocht. De Trojanen vermengden zich met de Macedoniërs tot een volk dat uitblonk in 

dapperheid en krijgskunst - kwaliteiten die later, in de tijd van hun koningen Filips en Alexan-

der, duidelijk naar voren kwamen. De tweede groep verliet Frygië na de val van Troje. Ze 

kozen zich een koning, Francion, naar wie ze Franken genoemd werden; na zijn dood zouden 

ze ‘duces’ als leiders aanstellen. Na omzwervingen in Azië belandden ze in Europa, “tussen 

de Rijn of de Donau en de zee”
39

. Vele jaren later streden ze, samen met de Saksen, tegen 

Pompeius (bedoeld wordt Caesar), die de volkeren van Germania aan het Romeinse Rijk 

onderwierp. Hun opstand had succes. Sindsdien heeft niemand de Franken meer kunnen over-

winnen. Elders in de tekst is er nog sprake van een stad met de naam Troje die de Franken bij 

hun vestiging aan de oevers van de Rijn begonnen te bouwen. Dat bouwwerk werd echter niet 

voltooid. De derde groep, tenslotte, splitste zich van de tweede af en bleef aan de oevers van 

de Donau, tussen de Oceaan en Thracië. Zij hadden een koning genaamd Torquoto, naar wie 

zij Turken (gens Torcorum, Turquorum) werden genoemd.
40

 Als uiteindelijke bron voor de 

gegevens over de koningen van de Franken wordt Vergilius genoemd.
41

 

 De betekenis van dit verhaal is op een aantal punten wel duidelijk. De Franken worden 

gemaakt tot een zeer oud volk, nauw verwant aan de Romeinen en aan de Macedoniërs, die 

Alexander de Grote hadden voortbracht.
42

 Hun naam wordt verklaard, en hun al sinds eeuwen 

gehandhaafde vrijheid
43

 wordt benadrukt. Vergilius vormt een statusrijke fundering voor het 

vertelde. Ook het gegeven van de onvoltooide stichting van een stad aan de Rijn kan mis-

schien op zinvolle wijze worden uitgelegd.
44

 Maar voor het overige is de interpretatie van 

                                                
     37 De naam Fredegarius wordt voor het eerst genoemd in een zestiende-eeuws handschrift: Quellen 1982, 9. 
     38 Een samenvatting van de discussie in Quellen 1982, 9-13 en bij Ewig, die weer tot twee auteurs besluit 

(Ewig 1998 A, 2-3 e.v.; Ewig 1998 B, 8).  
     39 “[...] inter Renum vel Danuvium et mare”; sommige handschriften hebben et Danuvium. In een volgende 

interpolatie blijken de Franken zich aan de oevers van de Rijn te hebben gevestigd, terwijl een deel bij de Donau 

bleef (MGH SS RM 2, 46).   

   40 Over de aanleiding voor dit Turkse optreden (in de zesde-eeuwse Byzantijns-Turkse betrekkingen): Ewig 

1998 A, 27-28; Ewig 1998 B, 3, 6 
     41 Editie Fredegarius: MGH SS RM 2, 1-173, Troje: bk. II c. 2-4, bk. III c. 2.  Editie en/of samenvatting en 
analyse van speciaal de Troje-interpolaties in Faral 1929 I, 269-281; Cohen 1941, 94-100; Walace-Hadrill 1962, 

80-83; Luiselli 1978, 103-110; Folz 1983-84, 189-190; Ewig 1998 A, 3-9, 12-15; Ewig 1998 B, 2-8; vgl. ook 

Quellen 1982, 84-85.  
     42 Ik geloof dus niet dat het nodig is om bij het optreden van de Macedoniërs aan een verlezing of aan vage 

herinneringen aan gebeurtenissen in de Frankische geschiedenis te denken (vgl. voor deze opvatting Faral 1929 

I, 277; Cohen 1941, 98; Walace-Hadrill 1962, 81). Zie voor een mogelijk verband met de translatio-gedachte 

hieronder, 84.  
     43 De namen Friga en Frigii zijn, behalve met de (ook bij Vergilius) gebruikelijke alternatieve benaming voor 

de Trojanen, ook in verband gebracht met het germaanse friga, dat vrij betekent; zie Faral 1929 I, 275-266; 

Cohen 1941, 98; Heisig 1974, 445. 
     44 Zie voor een mogelijk verband met de ruïnes van het oude Colonia Trajana bij Xanten hieronder.  
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deze passages problematisch. De onduidelijkheden, inconsequenties, herhalingen en lege 

plekken zijn op verschillende wijze verklaard. Men heeft gewezen op het barre culturele 

klimaat van de zevende eeuw, en op de beperkte kwaliteiten, het slechte brongebruik en het 

gebrek aan harmonisatie van de auteur(s).
45

 

 De tweede en, naar zal blijken, belangrijkste versie waarin de Frankische sage is 

overgeleverd is die in het Liber Historiae Francorum (vroeger bekend onder de titel Gesta 

Francorum), geschreven door een Neustriër, in 727. Het verhaal dat hier wordt verteld is 

slechts in zeer grote lijn vergelijkbaar met Fredegarius. Kennis van het werk van deze voor-

ganger is niet aantoonbaar. Hoe dit moet worden opgevat is, zoals gezegd, onduidelijk. In elk 

geval kan worden geconstateerd dat er in het begin van de achtste eeuw zeker twee onderling 

onafhankelijke en gedeeltelijk afwijkende varianten van de sage circuleerden.
46

 

 Na de val van Troje, vertelt deze kroniek, vertrok Aeneas met zijn volgelingen naar 

Italië. De overgebleven twaalfduizend Trojanen voeren, onder Priamus en Antenor, naar de 

oevers van de rivier de Tanais (de Don). Vervolgens trokken ze door de “Meotidas paludes” 

(de moerassen van de zee van Azow, ten Noorden van de Zwarte Zee), en tenslotte bereikten 

ze Pannonië (Hongarije), waar ze een stad stichtten die ze ter herinnering aan hun 

voorvaderen Sicambria noemden. Daar bleven ze wonen, en ze groeiden uit tot een groot 

volk. Vele eeuwen later - we zijn beland in de tijd van de volksverhuizingen, in de tweede 

helft van de vierde eeuw - kwamen de Sicambriërs de (Oost-)Romeinse keizer Valentinianus
47

 

te hulp in zijn strijd tegen de opstandige Alanen. In ruil voor hun overwinning op dit naburige 

volk kregen ze, zoals Valentinianus tevoren had beloofd, tien jaar vrijstelling van tribuut. Om 

hun hardheid en stoutmoedigheid gaf hij ze bovendien de naam Francos - dat is Attisch voor 

feros (strijdlustigen, woestelingen), legt de kroniekschrijver uit. Maar toen de keizer na tien 

jaar zijn belastingontvangers weer naar Sicambria stuurde, bleek de vrijheid te mooi om weer 

op te geven, en keerde diezelfde ferocitas zich tegen hem: de ontvangers werden vermoord. 

Daarop werden de Franken door de Romeinen met een enorme overmacht uit Pannonië 

verjaagd. Ze vluchtten naar Germania en vestigden zich aan de oevers van de Rijn. Hun 

leiders waren Marcomiris, zoon van Priamus, en Sunno, zoon van Antenor. Na hun dood 

kozen ze Marcomiris’ zoon Faramundus als hun eerste koning. Ook kregen ze voor het eerst 

wetten, opgesteld door de vier stamoudsten Wisowast, Wisogast, Arogast en Salegast. 

Faramundus werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Chlodio, onder wie de Frankische 

verovering van Gallië begon, en met wie de kroniek de werkelijke geschiedenis van de 

Franken weer heeft bereikt.
48

 

 Vergelijken we dit verhaal met Fredegarius, dan blijken de intenties grotendeels 

dezelfde. Ook hier gaat het om de prestigieuze, aan de Romeinse gelijkwaardige afstamming 

uit Troje, om de verklaring van de eigen naam (ditmaal via de tweede, op de aard van het volk 

betrekking hebbende mogelijkheid die Isidorus had genoemd), en om het beklemtonen van de 

Frankische vrijheid. Daarnaast is er aandacht voor de koninklijke dynastie, die met de 

geschiedenis van het volk en met zijn wetten wordt verbonden. 

 Het grote verschil met Fredegarius, en vermoedelijk de belangrijkste reden voor de 

grote nawerking van het Liber Historiae Francorum, is de uitwerking en fundering van het 

verhaal. Het is veel duidelijker en uitvoeriger, en waar Fredegarius nog volstond met een wat  

                                                
     45 Zie de literatuur genoemd in n. 41. 
     46 Quellen 1982, 329-331; Folz 1983-84, 191-192; zie over de verhouding met Fredegarius nog Faral 1929 I, 

285; Grau 1938, 11; Cohen 1941, 105. 
     47 Valentinianus I (364-375) en II (375-384, 388-392) worden hier verward: zie Eckhardt 1928, 177; vgl. ook 

Folz 1983-84, 192. 
     48 Editie: MGH SS RM II, 215-328, Troje: c. 1-4, 241-244; Quellen 1982, 327-379, Troje: 340-345. Editie en/of 

samenvatting en analyse van speciaal deze Troje-sage: Eckhardt 1928, 167-168, 172-179; Faral 1929 I, 281-285; 

Klippel 1936, 10-12; Grau 1938, 10-12; Cohen 1941, 105-108; Folz 1983-84, 191-193; Ewig 1998 A, 15-23; 

Ewig 1998 B, 8-12.  
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De route die de Franken volgens het Liber Historiae Francorum in Europa bracht: van Troja in Frigia over 

water naar de Meotische moerassen (Padules meotis) bij de monding van de Don (F[luvius] Tanais) op de grens 

van Azië en Europa, vervolgens naar Pannonia, en veel later naar Germania en Gallia. T-O-kaart uit een elfde-

eeuws handschrift (kathedraal van Burgo de Osma) met de Apocalypscommentaar van Béatus van Liébana 

(achtste eeuw); over deze kaart: En toch was ze rond... 1990, 114-116 (afb. 115). Daaronder: deel van een 

natekening van dezelfde kaart uit Miller 1895-1898 I, 35.  
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onbeholpen verwijzing naar Vergilius, is de Frankische Troje-sage hier zorgvuldig verweven 

met de belangrijkste bronnen voor de Trojaanse, de laat-Romeinse en de vroege Frankische  

geschiedenis, en met de geografische kennis van die tijd.
49

 Wie, volgens de in de T-O-kaarten 

weergegeven aardrijkskundige opvattingen, Troje verliet en in noordelijke richting
50

 voer, 

bereikte via Hellespont, Bosporus en Zwarte Zee uiteindelijk de Paludes Meotides, bij de 

monding van de Don. Deze moerassen golden als grensgebied tussen Azië en Europa, als de 

noordelijke toegangsweg tot Europa: een goed alternatief voor een route over de Middel-

landse Zee zoals Aeneas die had gevolgd. Pannonië en het gebied van de Alanen lagen dicht 

bij deze moerassen. Een belangrijke eigen toevoeging was de stichting van de stad Sicambria. 

Het verblijf hier moest verklaren hoe het kwam dat de Franken pas vele eeuwen na de val van 

Troje in de geschiedenis van Noordwest-Europa opdoken. De naam Sicambria bood 

bovendien een historische uitleg voor de naam Sicambriërs die men de Franken wel gaf.
51

 

Nieuw was ook koning Faramundus, sindsdien geldend als de stichter van het Frankische 

rijk.
52

 

 De twee andere vroege bronnen voor de Frankische Troje-sage bevatten nog weer een 

nieuw element: Vassus, de broer van Francus (Francion). Voor het eerst treedt dit duo op in 

de Cosmographia van Aethicus Ister (eind zevende of achtste eeuw), als koningen van Troje 

uit de oude dynastie die, nadat Romulus Troje opnieuw had verwoest, naar Germania 

vluchtten en daar een stad Sicambria stichtten. Rond 750 werd, in Karolingische opdracht, de 

kroniek van Fredegarius afgeschreven en opnieuw van een continuatie voorzien. Daarbij werd 

onder de titel Historia Daretis Frigii de origine Francorum een sterk verkorte versie van 

Dares ingevoegd, als inleiding op en onderbouwing van het hoofdstuk over de Trojaanse 

afstamming van de Franken. Deze Pseudo-Dares (of eigenlijk: Pseudo-Pseudo-Dares) neemt 

in zijn wat verder uitgewerkte genealogie van de Trojaans-Frankische koningen ook Francus 

en Vassus op. Vassus is wel uitgelegd als symbool voor de vassi, de juridische klasse van de 

vazallen, die op deze wijze van een historische opwaardering, van gelijkwaardigheid aan de 

vrije Franken werden voorzien. Dat zou samenhangen met de veranderingen die het begrip 

vassus in de laat-Merovingische en Karolingische tijd onderging.
53

 

 Voor de toekomst waren echter vooral het Liber Historiae Francorum en, in mindere 

mate, Fredegarius van belang. Zij werden gekopieerd, voortgezet en gecombineerd, en zij 

vormden de basis voor de verdere ontwikkeling van de Frankische sage. Met name de versie 

van het Liber Historiae Francorum werd, vanaf de negende eeuw, klassiek
54

: Sicambria werd 

                                                
     49 Zie de literatuur genoemd in de vorige noot. De volgende (mogelijke) bronnen zijn genoemd: voor Troje 

Vergilius en/of Dares, voor de laat-Romeinse en vroege Frankische geschiedenis Ammianus Marcellinus, 

Hiëronymus, Orosius, Sidonius Apollinaris, Jordanes, Gregorius van Tours, Isidorus van Sevilla, en de proloog 

van de Lex Salica, de oude wet van de Salische Franken waaraan de namen van de vier juridische experts werden 

ontleend. 

   50 Op T-O-kaarten ligt het noorden links. 
     51 Zie voor de Paludes Meotides en Sicambria vooral Eckhardt 1928. De Sicambriërs behoorden tot de 

volkeren die in de Romeinse tijd het Rijngebied bevolkten. Hun naam leefde voort als poëtische, archaïserende 

benaming voor de Franken. Vanaf de twaalfde, dertiende eeuw werd Boedapest wel als het oude Sicambria 

gezien (zie voor verdere Oost-Europese invulling van deze episode ook Borst 1957-1963, 768). 
     52 Zie voor Faramundus ook Homeyer 1982, 99; Marcomiris en Sunno werden al door Gregorius van Tours 

genoemd als Frankische aanvoerders, maar waren nog niet opgenomen in de dynastie (Folz 1983-84, 192).  
     53 Eckhart 1928, 169; Faral 1929 I, 285-288; Klippel 1936, 12-14; Cohen 1941, 100-105, 108-109; Quellen 

1982, 8; Folz 1983-84, 191. Luiselli 1978, 111-114 verklaart Vassus (zonder de vassi-uitleg te noemen) als 

Keltische naam en daarmee als een restant van de Gallische Troje-sage, dat het oudste overgeleverde 

ontwikkelingsstadium van de Frankische sage zou markeren. Zijn argumentatie heeft mij niet echt overtuigd, 

maar beide verklaringen hoeven elkaar niet per se uit te sluiten. Wat betreft de datering van Aethicus: LexMA I, 

192 geeft als voorgestelde dateringen: eind zevende eeuw, en: na 768. Volgens genoemde literatuur over de 

Frankische Troje-sage baseert Aethicus zich echter op het Liber Historiae Francorum, terwijl Pseudo-Dares 

Aethicus volgt. Dat zou een datering in het tweede kwart van de achtste eeuw impliceren. 
     54 Faral 1929 I, 285; Grau 1838, 12 e.v.; Cohen 1941, 106, 141 e.v.; Folz 1983-84, 193-197; Quellen 1982, 7-9, 
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het tijdelijke thuisland van de voorvaderen van velen, en de reeks Priamus-Marcomiris-

Faramundus-Chlodio het startpunt van veel genealogieën - ook in de Nederlanden. De twee 

andere bronnen kregen nauwelijks navolging. Hun belang voor dit betoog ligt voornamelijk in 

het vroege voorbeeld dat ze geven van het in principe oneindige aanpassingsvermogen van de 

sage aan de actualiteit, en van de rol die etymologie daarbij speelde. Wellicht maakte juist hun 

al te sterke band met de behoeften van het moment hen minder bruikbaar voor later tijden.  

 

 

 4.2. De Karolingers en hun nalatenschap 

 

De Frankische Troje-sage was allereerst een Merovingische sage. Niet alleen ontstond zij in 

de Merovingische tijd, maar ook werd - in het invloedrijke Liber Historiae Francorum - de 

oudst bekende Merovingische leider Chlodio in een rechtstreeks genealogisch verband 

geplaatst met de leiders van de eerste Trojanen/Franken die zich in Noordwest-Europa hadden 

gevestigd. Chlodio’s opvolger was Merovech, uit hetzelfde geslacht, naar wie de dynastie was 

genoemd.
55

 En hoewel het politieke spel in later eeuwen dicteerde dat claims op Trojaans 

bloed even graag onderuitgehaald als naar voren geschoven werden: de Trojaanse afstamming 

van de Merovingers stond vast. 

 Het hoeft niet te verbazen dat de Karolingers, de opvolgers van de Merovingers in de 

Frankische macht, zich ook voor de Troje-sage gingen interesseren. En daarbij ging het niet 

alleen om belangstelling voor de geschiedenis van hun volk, maar ook en vooral om de 

legitimering van hun positie. In de loop van de zevende en achtste eeuw hadden zij de steeds 

zwakkere Merovingische koningen langzaam uit de macht weten te verdringen, een proces dat 

in 751 letterlijk werd bekroond met het koningschap van Pippijn III. Weliswaar was aan de 

Merovingers niet veel verloren, en weliswaar had de paus zijn zegen aan Pippijns kroning - en 

daarmee aan de machtsovername - gegeven, maar de mogelijkheid dat zij van usurpatie 

zouden worden beschuldigd bleef toch aanwezig.  

 De rechtvaardiging van de Karolingische overname van de troon kon verschillende 

vormen aannemen. Een van de mogelijkheden was: het feitelijke bezit van de macht als 

legitimering van die macht beschouwen. Het nieuwe gezag bracht immers het herstel van de 

ordo, de juiste toestand, in het rijk. Anderen zochten rechtvaardiging in de heiligheid van het 

Karolingische bloed, speciaal in de persoonlijkheid en de verdiensten van de beroemde 

stamvader van de Karolingische dynastie: Arnulf, bisschop van Metz, ca. 640 als kluizenaar 

gestorven en vanaf het eind van de achtste eeuw als heilige vereerd.
56

 Deze visie komt naar 

voren in het werk van Paulus Diaconus, die in zijn Gesta episcoporum Mettensium, een 

geschiedenis van de bisschoppen van Metz die hij rond 785 aan het hof van Karel de Grote 

schreef, tevens de eerste genealogische notities met betrekking tot de Karolingers geeft. 

Arnulf en zijn nageslacht krijgen daarbij dezelfde Trojaanse glans als hun Merovingische 

voorgangers, wanneer de auteur vermeldt dat de naam van Arnulfs zoon Anschisus zou zijn 

afgeleid van Anchises, de naam van de vader van Aeneas - de Franken kwamen immers ook  

uit Troje.
57

  

                                                                                                                                                   
33-38, 333-334; Ewig 1998 A, 2. 
     55 Liber Historiae Francorum cap. 5.  
     56 Oexle 1967, 272 e.v., 361-362; LexMA I, 1018-1019. 
     57 “[...] cuius Anschisi nomen ab Anchise patre Aeneae, qui a Troia in Italiam olim venerat, creditur esse 

duductum. Nam gens Francorum, sicut a veteribus est traditum, a Troiana prosapia trahit exordium” (MGH SS II, 

264). Dezelfde mededeling ook in andere werken van zijn hand: de Historia Langobardorum, en zijn grafschrift 

op Rothaid, de zuster van Karel de Grote - zie Faral I, 288; Klippel 1936, 14-15; Grau 1938, 27-28; Cohen 1941, 

118-119; Folz 1983-84, 193. Dat het Karel zelf zou zijn geweest die deze naamsherleiding aan de auteur doorgaf 

(Folz) wordt m.i. niet echt door de tekst ondersteund. Wel concludeert Grau uit de drievoudige herhaling van het 

gegeven “Dass dieses, wenn auch nur literarische, Rechtfertigungsstreben zumindest von Karl gebilligt, ja 
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 Een derde oplossing voor het legitimiteitsprobleem tenslotte lag in het creëren van een 

rechtstreekse genealogische band tussen de Karolingers en hun voorgangers. Wanneer dit 

verband voor het eerst werd gelegd is onduidelijk. Er is gewezen op het feit dat Karel de 

Grote twee van zijn zoons de namen van beroemde Merovingische vorsten gaf (778), en op de 

bijzetting van Pippijn III en Karel Martel in Saint Denis, de oude Merovingische grafplaats. 

Maar de eerste expliciete schriftelijke getuigenis is te vinden in de eerste ‘echte’ 

Karolingische genealogie, overgeleverd onder de titel Commemoratio genealogiae domni 

Karoli gloriosissimi imperatoris, te dateren tussen 800 en 814, en vermoedelijk ontstaan in 

Metz, het centrum van de Arnulf-verering, als middel tot zelfpromotie in een periode dat de 

positie van Metz als bisschopsstad wel wat ondersteuning kon gebruiken. Arnulf wordt in 

deze tekst voorgesteld als de kleinzoon van Ansbert en Blithildis - Ansbert “ex genere 

senatorum” (uit senatorengeslacht), Blithildis de dochter van de Merovingische koning 

Chlotharius.
58

 Beide figuren zijn fictief, maar hun belang is duidelijk: de band met Rome
59

 èn 

met het Merovingische koningshuis verzekerde hun beweerde nakomelingen van onaantast-

bare aanspraken op de troon. Eind negende eeuw was deze visie wijd verbreid, waarbij met 

name de Merovingische herleiding de nadruk kreeg: de Karolingers waren de stirps Blithildis, 

het nageslacht van Blithildis geworden.
60

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Blithildis, de genealogische schakel tussen 

Merovingers en Karolingers, en haar man 

Ansbertus. Zestiende-eeuwse kopie van 

veertiende-eeuwse wandschilderingen van de 

Brabants-Luxemburgse stamreeks in Burg 

Karlstein (Wenen, ÖNB hs. 8330 fol. 27; uit: 

Tanner 1993, afb. 49). 

                                                                                                                                                   
vielleicht gewünscht wurde [...]” (28 n. 116).  
     58 Bedoeld is waarschijnlijk Chlotharius I (511-561), maar ook Chlotharius II (584-629) wordt wel als 
Blithildis’ vader genoemd (Oexle 1967, 261). 
     59 Ook Alcuinus suggereerde wellicht een genealogische band tussen de Karolingers en (keizerlijk) Rome - de 

families van de Julii, de Flavii en de Anicii - toen hij Karel de Grote als ‘Flavius Anicius Carlus’, en zijn zoon 

Pippijn als ‘Iulius’ roemde (Oexle 1967, 346 n.2). 
     60 Vgl. bijlage, stamboom 1. Over de legitimering van de Karolingische macht, en over de besproken 

genealogie: Oexle 1967, m.n. 252-279, 345-346. Editie van de genealogie in MGH SS 13, 245-246 (nr.II). Er zijn 

ook wel andere suggesties ten aanzien van herkomst en intentie van deze genealogie gedaan: vgl. Genicot 1975 

B, 38-39; het uiteindelijke effect van het werk - legitimerende verknoping van Karolingers en Merovingers - 

blijft daarbij echter gelijk. Zie voor verdere literaire blijken van Karolingische belangstelling voor (eerdere 

versies van) de Frankische Troje-sage Klippel 1936, 14 e.v.; Grau 1938, 27; Quellen 1982, 8-9, 330; Folz 1983-

84, 193.  
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Ook deze nieuwe, Karolingische uitbreiding van de Merovingische genealogie werd een 

belangrijk onderdeel van veel latere middeleeuwse Troje-sagen. De nieuwe machthebbers die 

zich na de desintegratie en het wegvallen van de Karolingische macht in het Frankische rijk 

aandienden ondersteunden hun aanspraken op (delen van) de Karolingische erfenis door zich, 

al dan niet met recht, als afstammelingen van Karel de Grote en van Troje te presenteren. Dat 

begon al in de tiende eeuw, toen de graaf van Vlaanderen zijn Karolingische afkomst liet 

uitdragen. Andere belangrijke adellijke families zouden volgen: de graven van Namen en 

Boulogne (elfde eeuw), de graven van Anjou (twaalfde eeuw), de graven van Guines en van 

Henegouwen en de hertogen van Brabant (dertiende eeuw) plaatsten zich in hetzelfde 

genealogische schema. Weer anderen, zoals de hertogen van Normandië (elfde eeuw), stelden 

eigen Trojaanse en Trojaans-Karolingische afstammingen op.
61

 Deze adellijke Troje-sagen 

zullen nog ter sprake komen. Maar eerst moet aandacht worden besteed aan de belangrijkste 

erfgenamen van de Karolingers, de Duitse Rooms-koningen en keizers in het voormalige 

Oostfrankische deel van het rijk en de Capetingische koningen in het voormalige 

Westfrankische deel van het rijk, en aan de heilshistorische implicaties die hun Trojaanse 

bloed voor hen had. 

 

 

4.3. Troje en het goddelijke plan 

 

4.3.1. Het uitverkoren volk 

 

Het zou onjuist zijn om te veronderstellen dat het, bij aanknoping van de eigen stamboom aan 

de Karolingische, alleen om het Karolingische bloed ging, en dat de Trojaanse herkomst van 

dat bloed een prettige, maar niet essentiële bijkomstigheid vormde. Die interpretatie zou 

onvoldoende rekening houden met de geschiedfilosofische achtergrond van de middeleeuwse 

Troje-sagen. Het ontstaan van andere, niet- of zelfs anti-Karolingische varianten
62

 zou op die 

manier ook niet te verklaren zijn. 

 

Troje was de moederstad van Rome. Al in de Romeinse tijd bleek de Troje-sage sterk 

verbonden met een van goddelijke voorzienigheid doortrokken Rijksgedachte, en met 

personen die in de geschiedenis van dat Rijk een grote rol speelden: Caesar, Augustus, 

Constantijn de Grote. De betekenis van deze associatie met het Romeinse Rijk kon in de 

middeleeuwen alleen maar groter worden. De val van Troje had geleid tot de stichting van het 

laatste, heilige Rijk waarin Christus was geboren en aan het gezag waarvan hij zich had 

onderworpen, het Rijk van waaruit het christendom was verspreid en georganiseerd en dat, 

zolang het bestond, de komst van de Antichrist tegenhield.
63

 De eerste keizers van dit Rijk, 

Caesar
64

 en Augustus voorop, waren de rechtstreekse afstammelingen van de Trojaan Aeneas.  

 Daarmee werd de geschiedenis van Troje meer dan alleen maar het zoveelste 

voorbeeld van de vergankelijkheid, van het komen en gaan van koninkrijken, dynastieën en 

steden: Troje werd onderdeel van het goddelijke heilsplan. God had die prachtige, grote stad 

laten ondergaan om haar in oneindig grootser en verhevener vorm opnieuw te laten opbloeien. 

Door de translatio imperii op de Romeinen bleek het Trojaanse bloed door God te zijn uitver-

                                                
     61 Opsomming in Homeyer 1982, 101-102.  

   62 Voorbeelden volgen. 
     63 Over de middeleeuwse Rijksmythe: Borchardt 1971, 53, 68-70 en passim. Vgl. voor de klassieke opvatting 

hiervóór, hoofdstuk IV.2. 
     64 In de middeleeuwen werd Caesar gewoonlijk als eerste keizer van Rome beschouwd; van zijn naam zou de 

titel zijn afgeleid (Leeker 1986, 239-243). 
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koren tot opvolging in de wereldmacht.
65

 Ook in ruimtelijke zin paste de geschiedenis van 

Trojes wedergeboorte in Rome perfect in de grote lijn van het heilsplan: hier voltrok zich 

immers letterlijk de beweging van Oost naar West, van Azië naar Europa, die de hele wereld-

geschiedenis kenmerkte. 

 Deze heilshistorische duiding van de plaats van Troje in de wereldgeschiedenis drong 

zich als het ware op bij het lezen van het werk van belangrijke klassieke en vroeg-christelijke 

schrijvers. Daar was om te beginnen Vergilius. Van alle heidense auteurs genoot hij 

waarschijnlijk het grootste aanzien in de middeleeuwen. Door zijn vierde ecloge (ca. 40 v. 

Chr.), waarin de geboorte van een kind met de terugkeer van de Gouden Tijd wordt 

verbonden, gold hij als profeet van Christus.
66

 Ook in de Aeneis was, onder de sluiers van de 

mythologie, goddelijk geïnspireerde waarheid te vinden. Van begin tot eind liet dit werk over 

de oorsprong van Rome zich lezen als de geschiedenis van de wording van Gods laatste 

wereldrijk. Steeds is de Almachtige, vermomd als Jupiter of een van zijn afgezanten, 

aanwezig om zijn held, de ‘pius’ (‘aan God gehoorzame’) Aeneas, te leiden en bij te sturen. 

Voortdurend zijn er voortekenen en voorspellingen die duidelijk maken dat hier een hemels 

plan ten uitvoer wordt gebracht, en dat het doel van dat plan de - definitieve - 

wereldheerschappij van de Romeinen, en de daaruit voortvloeiende wereldvrede en nieuwe 

Gouden Tijd onder Augustus is.
67

 De christelijke visie sloot direct aan op deze gedachte, en 

voerde haar nog verder. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Erythraeïsche sibille voorspelt de val van Troje en het lijden van Christus. Houtsnede uit Johannes 

boccatius [...] van den doorluchtighen glorioesten ende edelsten vrouwen (Antwerpen, Claes de Grave, 

1525), fol. 15 r. 

                                                
     65 Goez noemt een voorbeeld van een tekst waarin de val van Troje zèlf een translatio-moment vormt: toén 

ging de universele macht over van Meden en Perzen op Grieken, van Azië op Europa. Vgl. Ook Wigginton 

1965, 242-245 over een passage in de Troilus (1249) van Albert van Stade, waarin over Troje in termen van 

translatio imperii wordt gesproken. Gebruikelijk was het echter om deze overgang veel later te leggen, op het 

moment dat de Perzische Darius wordt verslagen door de Griekse Alexander de Grote. Deze laatste visie berustte 

op bijbelse verwijzingen naar Alexander (o.a. in de visioenen van Daniël) en Hiëronymus’ uitleg hiervan (Goez 

1958, 385; Cary 1956, 119-121). 
     66 Zie voor een eerste inleiding op de betekenis van Vergilius voor de middeleeuwen Bartelink 1982. 
     67 Zie speciaal Aeneis I, r. 278-296, VI r. 781-805, 851-853, IX r. 641-644. Vgl. Heisig 1974, 443-4 en 

hiervóór hoofdstuk IV.2. 
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 Vergilius was niet de enige heidense profeet die door het christendom werd geëerd. 

Ook de sibillen, helderziende vrouwen uit de klassieke oudheid, golden als uitlegsters van de 

goddelijke wil. Hun betekenis was vergelijkbaar met die van Vergilius: veel van de 

voorspellingen die hen in de middeleeuwen werden toegeschreven - bekend door het werk 

van de kerkvaders en de vroege encyclopedisten, en door (gedeeltelijke) vertaling van als 

sibillijns geldende Griekse verzen - hadden betrekking op de komst van Christus. Maar zij 

hadden zich ook over andere zaken uitgesproken. Over Troje en het Rijk bijvoorbeeld.
68

 

 Zo had de Erythraesche sibille, uit Babylonië, de val van Troje aan de Grieken voor-

speld. De wijdverspreide twaalfde-eeuwse tekst Vaticinium Sibyllae Erythraeae expliciteert 

het gesuggereerde gewicht van de gebeurtenis, en geeft haar de juiste plaats in het kader van 

de wereldgeschiedenis. Terwijl de puinhopen van Troje nog rookten, beschreef de sibille het 

verdere verloop van de geschiedenis. Zij voorspelde de Grieken hun wereldmacht, die zou 

duren totdat Troje in Rome zou herleven; en in het nieuwe Romeinse Rijk zou Christus 

worden geboren.
69

 Trojes ondergang vormde dus de godgewilde ouverture op de komst van 

het laatste wereldrijk en al het moois dat dat zou brengen. De profetieën van de Tiburtijnse 

sibille stonden centraal in de wijdverspreide Sibylla Tiburtina (oudst overgeleverde versies 

van de Latijnse tekst uit de elfde eeuw, datering van het Griekse origineel problematisch). 

Deze tekst eindigde met haar voorspelling van de Eindkeizer, de laatste keizer die het Rijk 

tenslotte, aan het Eind der Tijden, aan God zou overdragen. Het lijkt geen toeval dat deze 

sibille, in een korte beschrijving die aan haar voorspellingen voorafgaat, als dochter van 

Priamus en Hecuba wordt voorgesteld.
70

 Op deze manier worden oorsprong en einde van het 

Rijk met elkaar verbonden. 

 Een zeer invloedrijke christelijke bron die deze heilshistorische opvatting van de 

geschiedenis van Troje ondersteunde was de wereldkroniek van Eusebius (vierde eeuw), 

overgeleverd in een Latijnse bewerking door Hiëronymus († 381). Haar belang lag niet zozeer 

in expliciete uitspraken als wel in haar ordening. De wereldgeschiedenis was hier uitgesplitst 

in de geschiedenissen van verschillende volkeren en rijken: de Joden, de Assyriërs, de 

Griekse stadsstaten, Egypte, enzovoort. Deze zijn zó naast elkaar gezet, dat gebeurtenissen die 

zich in hetzelfde jaar afspeelden op één lijn staan. De geschiedenis van Troje valt niet onder 

een van deze rijken, maar de val van de stad - met nadruk en als belangrijk chronologisch 

richtpunt gepresenteerd - wordt direct gevolgd door de introductie van een nieuw volk in het 

schema, de Latijnen/Romeinen, als eerste westerse macht. Zij blijven tenslotte, na de 

ondergang van de Joden, als enigen over.
71

 Ook op deze manier werd een direct verband 

tussen Troje en Gods laatste wereldrijk gesuggereerd.  

 Uit het verslag van Dictys en Dares kon men overigens ook wel afleiden dat hier een 

hogere macht aan het werk was. Hun verhalen wemelen van de voorspellende dromen (van 

Hecuba tijdens haar zwangerschap van Paris, van Paris zelf - het oordeel -, van Andromache 

in de nacht voor Hectors dood) en van de zieners en zieneressen (Helenus en Cassandra, 

Euphorbus, Calchas) die weten hoe de oorlog af zal lopen - en dat alles geboekstaafd door de 

twee onwaardeerlijke ooggetuigen, en zonder mankeren bewaarheid. God had zich dus 

                                                
     68 McGinn 1985. In de klassieke traditie werden de sibillijnse orakels gekenmerkt door een sterk politieke 

inslag, ze hadden vaak betrekking op de wisseling van dynastieën, de opkomst en ondergang van steden en 

koninkrijken (McGinn, 15). Een bekend overzicht van de sibillen en hun voorspellingen gaf bijvoorbeeld Isido-

rus van Sevilla (Etym. VIII. viii; ed. 1911), die hun naam herleidt uit de Griekse woorden sios (god) en boulè 

(wil, plan): zij plachten de goddelijke wil aan de mensen uit te leggen. 
     69 McGinn 1985, 30-32. 
     70 McGinn 1985, 24-29; vgl. voor voorspellende dochter Cassandra hoofdstuk III.3. 
     71 Cohen 1941, 34-47; Jung 1991-1992, 6; Eusebius ed. 1984, 60-62; vgl. Von den Brincken 1983 A, 381-384, 

waarin de gevolgde werkwijze als “biblisch-hellenistische Synchronistik” wordt getypeerd (381), en 

samenvattend Wolf 2008,  173, 187-188. 
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gedeeltelijk geopenbaard.
72

 Inzicht in het achterliggende heilsplan kon men hier echter niet 

vinden. Wanneer Priamus, na Hectors dood, gevraagd wordt wat hem toch heeft bezield om 

het zover te laten komen kan hij niet anders dan, machteloos en in tranen, antwoorden dat de 

oorlog de wil van ‘de goden’ moet zijn geweest, en dat Paris hun instrument was.
73

 

  

De goddelijke uitverkiezing van het Trojaanse bloed, gebleken in de translatio imperii op de 

Romeinen, was de voornaamste reden voor het grote belang en de enorme populariteit van dat 

Trojaanse bloed gedurende de middeleeuwen. Het is deze visie op de plaats van Troje in de 

wereldgeschiedenis waaraan de Frankische Troje-sage en haar uitlopers en navolgingen hun 

primaire betekenis ontleenden. Trojaans bloed werd een teken van uitverkorenheid tot het 

bekleden van wereldlijke macht - het allerhoogste ambt, het keizerschap, voorop. Het werd 

een teken van gelijkwaardigheid aan de Romeinen en, vervolgens, aan al die anderen die zich 

door middel van een afstamming uit Troje aan de Romeinen gelijkstelden of hen zelfs wilden 

overtreffen. Het werd daarmee, tenslotte, een teken van onaanvechtbare soevereiniteit. “Van 

Troje afstammen”, formuleert Romein, “wilde nu eigenlijk zoveel zeggen als: tot rechtmatig 

heerser van godswege aangesteld zijn.”
74

   

 

4.3.2. Troje en Europa 

 

Niet ieder middeleeuws beroep op Trojaans bloed diende om aanspraak op de wereldmacht te 

ondersteunen. Ook claims op bescheidener posities werden op deze wijze gefundeerd. Dat 

geldt zeker voor de periode waarin het aantal afstammingssagen toenam, en ook minder 

belangrijke politieke eenheden zich van een Trojaanse oorsprong gingen voorzien. De Troje-

sagen kregen op die manier steeds meer een dynastieke of lokaal-politieke betekenis, in plaats 

van - of beter: naast
75

 - een universele. 

 De groei van het aantal afstammingssagen in Europa werkte echter niet alleen 

versnipperend en seculariserend. Zij plaatste de geschiedenis van Troje ook in een nieuw 

universeel licht. Meer en meer drong zich de gedachte op dat de gebeurtenissen rond de stad 

tevens moesten worden beschouwd in het kader van Gods bevolkingspolitiek op aarde. Daarin 

zag, aan het begin van de vijftiende eeuw, de Hollandse hofambtenaar Dirc Potter de ver-

klaring voor de val van Troje: “want des volx hadde daer [in Troje] te voel over enen hoop 

gheweest ende die werelt was luttel besedt. soe waest nutter dat sij ghedeilt worden inder 

wijder werelt.”
76

 Troje werd, meer bepaald, tot wieg van Europa.
77

 Dennis Hay acht, in zijn 

studie over de opkomst van dit begrip, de Trojaanse afstammingssagen onder meer van belang 

omdat zij een bijdrage aan de eenheid van de Europese gemeenschap hebben geleverd.
78

 

                                                
     72 Dromen kónden goddelijke openbaring bevatten (over middeleeuwse droomtheorie: Peden 1985); dat de 

goddelijke waarheid deels ook aan de heidenen was geopenbaard bleek al in hoofdstuk III.2.2. 
     73 Frazer 1966, 84-6 en passim. 
     74 Romein 1948, 217-218. 
     75 Vgl. Romein 1948, 219, die genoemde ontwikkeling in de overgangstijd van middeleeuwen naar 

Renaissance plaatst. Dynastiek gebruik bleek echter al in de Merovingische en Karolingische tijd aanwijsbaar.  
Melville (1987 A, 420-426) beschouwt de laat-middeleeuwse dynastieke, ‘nationale’ Troje-sagen zelfs als 

fundamentele bedreiging voor het oude universele wereldbeeld en voor de daaraan verbonden machtsclaims van 

ecclesia en imperium. Hij heeft echter geen oog voor de heilshistorische lading van Troje zèlf, voor haar banden 

met het Imperium. Dat aspect van de Frankische sage, dat zowel in het Duitse Rijk als in Frankrijk een 

belangrijke rol zal blijken te spelen (zowel in dynastiek als in meer universeel verband) komt in zijn werk niet 

aan de orde. Ook de heilshistorische betekenis van de hieronder te bespreken ontwikkeling van de lijn Jafeth-

Troje-Europa, als Christelijke parallel van de Joodse geschiedenis, ziet hij niet. 
     76 Potter, Blome der doechden ed. 1904, 97, r.14-16. Vgl. Van Oostrom 1987, 327 n.12. 

   77 Wolf 2008 is hierin naar mijn mening te terughoudend; de hiernavolgende verbinding met Jafeth wordt door 

haar niet genoemd. 
     78 Hay 1968, 109. 
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 In het verbinden van Troje en Europa sloot men aan bij de op de Bijbel gebaseerde 

ideeën over de bevolking van de wereld. Na de Zondvloed, leerde het boek Genesis, werd de 

aarde opnieuw bevolkt door de nakomelingen van Noachs drie zonen Sem, Cham en Jafeth. 

Verschillende bijbelcommentatoren uit de eerste eeuwen na Christus legden verband tussen 

deze drie zonen en de drie continenten, en ook in de Middeleeuwen was deze opvatting 

algemeen: Sem werd stamvader van de volkeren van Azië, Cham van de volkeren van Afrika, 

en Jafeths nageslacht bevolkte Europa. De Trojanen werden gerekend tot de nakomelingen 

van Jafeth, en veel middeleeuwse stambomen werden dan ook van Troje doorgetrokken tot 

Jafeth en Noach.
79

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

De verdeling van de continenten onder de zoons van 

Noach. T-O-kaart uit een elfde-eeuwse kopie van het 
werk van Isidorus van Sevilla (uit: Hay 1968, afb. 1 b). 

 

 Ook deze aanknoping van de Trojanen aan Jafeth bracht, net zoals de verbinding met 

het Romeinse Rijk dat had gedaan, een aura van goddelijke uitverkiezing en van superioriteit 

met zich mee. De Bijbel vertelt hoe Noach, na de Zondvloed, een wijngaard plantte. Hij nam 

van de wijn en werd dronken. Naakt lag hij in zijn tent. Cham vond hem zo, en vertelde het 

aan zijn broers. Sem en Jafeth namen vervolgens een doek waarmee ze, met afgewend 

gezicht, de naaktheid van hun vader bedekten. Bij het ontwaken vervloekte Noach Cham, om 

wat hij gedaan had: een knecht van zijn broers zou hij zijn. Sem en Jafeth werden echter 

gezegend, waarbij Noach over Jafeth zei: “God breide Jafeth uit, en hij wone in de tenten van 

Sem”.
80

 Volgens Hiëronymus, wiens bijbelcommentaren grote invloed zouden hebben, had 

deze passage betrekking op het nieuwe christelijke monopolie op kennis van de wijsheid van 

de Bijbel, dat het vroegere joodse alleenrecht op deze kennis had vervangen. Ook Isidorus van 

Sevilla zag de passus in het licht van het christendom en de verspreiding daarvan. 

Middeleeuwse commentatoren volgden deze interpretatie.
81

 De geïmpliceerde uiteindelijke 

superioriteit van Jafeths nageslacht ten opzichte van dat van zijn broers, van Europa ten 

opzichte van Azië en Afrika, kreeg in de middeleeuwen ook wel andere invullingen. Hay 

                                                
     79 Hay 1968 8-15, 38-51; over Troje vooral 48-50. In de Nederlanden vormt de Brabo-sage een voorbeeld van 
een Trojaanse stamboom die men, in de loop van de veertiende eeuw, tot Jafeth en Noach liet opklimmen. 

Verdere voorbeelden (veertiende-vijftiende eeuw) in Melville 1987 A, 422 e.v.; Jung 1991-92, 7-8; Verbeij-

Schillings 1995, 279 stelt ten onrechte dat deze verbinding voor het eerst door Heraut Beieren werd gelegd, en 

dat het daarbij ging om verkiezing van de bijbelse oorsprong boven de Trojaanse. Het ging om inpassen, 

harmoniëren en duiden in het universele wereldbeeld. 

Speciaal in Duitsland voerde men de Trojanen (en de adel) ook wel terug op de Chamiet Nimrod, de 

eerste wereldheerser, die zo niet alleen voorganger maar ook voorvader van de Duitse keizers werd. De 

herleiding was echter problematisch, door de slechte reputatie van Cham (zie hierna) en van Nimrod, de bouwer 

van de toren van Babel (Borst 1957-1963, 706-707, 844, 846). 
     80 Genesis 9, 20-27 (citaat: 27). 
     81 Hay 1968, 8-15, 38-51. 
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noemt voorbeelden van morele en sociale uitleg van het verhaal. Jafeth wordt daarin met 

adeldom geassocieerd, krijgt nobel bloed en een edele inborst toegeschreven. Sem heeft 

slechts de status van vrije, en is onaangenaam van karakter. Cham is een slaaf, serviel van 

aard. Hay benadrukt echter wel dat het idee van de universele strekking van het christendom, 

van de principiële of althans potentiële gelijkheid van de wereldbevoking voor God, over-

heerste.
82

 

 De gelijkstelling van het Trojaanse nageslacht met de bevolking van Europa werd 

enigszins belemmerd doordat ook een niet-Europees, Oosters volk uit Troje heette te 

stammen: de Turken. Hun Trojaanse herkomst was in de zevende eeuw te boek gesteld in de 

kroniek van Fredegarius, en behoorde sindsdien tot het standaardpakket van feiten en feitjes 

rond Troje. Maar in de vijftiende eeuw kreeg dit weinig belangrijk geachte gegeven een heel 

nieuwe actualiteit door de opkomst van de Osmaanse Turken. Hun verovering van het 

Byzantijnse Rijk (met Ilium!) en speciaal van de grote, wonderschone hoofdstad 

Constantinopel werd door velen gezien als gerechte wraak voor de Griekse inname en 

verwoesting van hun geboortegrond - men identificeerde Byzantijnen en Grieken. Volgens de 

overlevering dacht de Turkse sultan Mehmet II er zelf ook zo over. Hij zou de ruïnes van 

Troje hebben bezocht en daar hebben verklaard dat hij door God was uitverkoren tot wreker 

van de Trojanen. Joos van Ghistele schrijft in zijn verslag van een reis naar het oosten (in de 

jaren tachtig van de vijftiende eeuw) bovendien, dat de Grote Turk elke dag met eigen handen 

een Griekse christen doodde om de verwoesting van Troje te vergelden.
83

 

 De Turkse verovering van Constantinopel in 1453 maakte diepe indruk: de weg lag 

open, het beschaafde, christelijke Europa liep groot gevaar! Paus Pius II, de beroemde 

humanist Enea Silvio Piccolomini, probeerde een nieuwe kruistocht te organiseren om het 

dreigende onheil te keren. De rechtvaardiging van de Turkse agressie tegenover de Grieken 

door een veronderstelde Trojaanse herkomst was daarbij niet behulpzaam. En dus verzette hij 

zich krachtig en met inzet van zijn grote humanistische kennis en vermogens tegen de 

gelijkstelling van Teucri (Vergilius’ naam voor de Trojanen) en Turci. De Turken waren niet 

afgestamd van de Trojanen, betoogde hij, maar van de uiterst barbaarse, Aziatische Scythen. 

Die voorgeschiedenis zette de Turken weer op de plaats waar ze hoorden: in het wilde, 

heidense, ándere deel van de wereld.
84

 

 

Hoe goed zich het denken over Troje in het kader van de vergankelijkheid, van goddelijke 

uitverkiezing, overdracht van macht en van genade, van de inrichting van de aarde en de 

Oost-Westbeweging in de wereldgeschiedenis liet combineren, hoe deze denkbeelden 

harmoniëren als onderdelen van eenzelfde wereldbeeld wordt gedemonstreerd door het 

volgende citaat uit de Divisiekroniek van de Hollandse humanist Aurelius (Leiden, Jan Se-

versz, 1517). De passage besluit zijn verslag van Trojes ondergang en leidt zijn overzicht van 

de afstammingssagen in. 

 
Het ghesciet dicwils uuter dispositien ende ordinancien goods dat des eens verderfnisse is eens 

anders welvaren, dwelcke wi nu mercken mogen uuter destructie van Troyen. Alsoe waer dat 

een volck ende nacie vergaet daer sprutet ende wasset weder een ander volck, opdat die 
menschen nergens hem in verheffen en sullen ofte glorieren dan alleen in den vader der lichten, 

dat is God almachtich, van den welcke comen alle goede gaven ende volmaecte ghiften, die 

voermaels totten propheet Samuel ghesproken heeft seggende “Ic make groot denghenen die 

mi glorificeren ende soe wie mi versmaden die sullen onedel ende altijt versmaet wesen”. Ende 

                                                
     82 Hay 1968, 41-42; deze interpretatie van het Bijbelverhaal heeft, zoals bekend, later een belangrijke rol 

gespeeld in de rechtvaardiging van de slavernij (vgl. Paasman 1984, 100 en passim). 

   83 Joos van Ghistele: ed. 1998, 371. 

   84 Turkse sage, Pius II: Hay 1968, 109; Runciman 1972; Heath 1979; Mout 1984, 368; Meserve 2003, 22-31; 

Görich 2006, 132-134.  
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lange tijt oec hier na totten propheet Daniel ghesproken heeft “Ic bin die die tijden ende 

outheden mitten beloop des werlts verwandele. Ic transfereer ende oversette die rijcken ende 

landen, ende gheef se ende constitueer se weder als ‘t ende wien ‘t mi belieft. Ic bin alleen die 

Here die altijt blivet”. Laet ons nu overleggen ende anmercken hoe dat die handt Goods in der 

destructien ende vernijelinge des famosen stadts van Troyen over alle die werlt verclaert is. 

Want also voermaels doer Moyses ende ‘t volck der Ioeden verdreven uut Ramesse, een clein 

plecke lants in Egipten, die heel provincie des lants van beloften vervollet ende bewoent is 

geweest, soe is oec doer den burgeren die uut Troyen na der destructie verdreven sijn ende 

verstroiet of ghedwaelt bi na heel Europen (dat is ‘t derden deel van der werlt daer dese landen 

inne gelegen sijn) beset ende ghesticht, getymmert ende bewoent gheweest.85  

 

De auteur trekt een vergelijking tussen de uittocht uit Egypte en de uittocht uit Troje. 

Daarmee legt hij tevens impliciet verband met een andere translatio: de overdracht van de 

goddelijke genade van de Joden op de gentiles die christenen werden.
86

 Europa is het nieuwe 

beloofde land, de afstammelingen van Troje vormen het nieuwe uitverkoren volk. De Troje-

sagen, aanvankelijk gebruikt om de eminentie en uitverkiezing van afzonderlijke volkeren, 

dynastieën en steden te onderbouwen, worden zo tot een teken van collectieve predestinatie, 

tot christelijke parallel van de bijbelse geschiedenis van de Joden. 

 

4.3.3. Troje en het keizerschap 

 

In beginsel echter impliceerde Trojaans bloed, door het verband met de oorsprong van het 

Romeinse Rijk, een bestemming voor het keizerschap. En door het verloop van de Frankische 

geschiedenis zou die associatie van Troje met het keizerschap zich definitief in het 

middeleeuwse denken nestelen. 

 Al in de allereerste versie waarin ons de Frankische sage is overgeleverd, de kroniek 

van Fredegarius, lijkt een heilshistorische dimensie aanwezig te zijn. Opmerkelijk is het feit, 

dat deze geschiedenis van een volk, de Franken, de vorm van een wereldkroniek heeft 

gekregen. Heel het werk is bovendien doortrokken van het idee van uitverkiezing van de 

Franken: alles wijst vooruit naar hun rijk, zij zijn het die uiteindelijk als enige macht zullen 

overblijven. Dat zij in afkomst zowel met de Macedoniërs als met de Romeinen op één lijn 

worden geplaatst onderstreept hun historische betekenis: het waren immers de Macedoniërs 

en de Romeinen die, volgens de gangbare interpretatie van Daniëls visioen, als laatsten de 

wereldmacht hadden bekleed.
87

 Romein, die voor het eerst verband legde tussen de 

Frankische Troje-sage en de translatio imperii-gedachte, wijst ter verklaring van dit verband 

op het feit dat de Merovingische koningen ten tijde van Fredegarius meer en meer in de plaats 

van de vroegere Romeinse keizers als de voornaamste heersers en beschermers van Europa 

waren getreden.
88

 Ook andere onderzoekers zien het ontstaan van de Frankische Troje-sage 

als gevolg van de consolidering, het toenemend belang en het daarmee gepaard gaande 

stijgende zelfbewustzijn van de Frankische staat. Zij interpreteren haar als uiting van het 

zoeken naar een historische identiteit, naar zelfverheerlijking en legitimering door 

gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de Romeinen - zonder daarbij echter 

direct aan een inpassing van het Frankische rijk in het goddelijke heilsplan te denken.
89

  

                                                
     85 Divisiekroniek 1517, fol. 7 r. 
     86 Zie voor deze translatio religionis (ook wel translatio gratiae of regni dei) Goez 1958, 378-381. 
     87 Quellen 1982, 5-6, 14. 
     88 Romein 1948, 210-212; volgens Romein dateren de Troje-interpolaties uit 642; tijdens de totstandkoming 

van het Liber Historiae Francorum, een kleine eeuw later, was die rol van de Frankische monarchie nog sterker 

geworden. Ook Heisig (1974, 445) ziet Fredegarius’ Troje-sage al in het licht van de translatio imperii-gedachte; 

het daarbij gelegde verband met de politiek van de Karolingers lijkt echter prematuur.  
     89 Klippel 1936, 2-4; Grau 1938, 6-10; Cohen 1941, 119-120; Hommel 1956, 341; Huppert 1965, 228; 

Homeyer 1982, 99; Folz 1983-1984, 193; Garber 1989, 130; Graus 1989, 32-33. 
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 Tijdens de Karolingers, en met name door de keizerskroning van Karel de Grote, 

werden de Franken echter expliciet tot opvolgers van de Romeinen in de wereldmacht 

verklaard - misschien nog niet zozeer in het oog van de tijdgenoot, maar zeker naar het 

oordeel van latere generaties. Al in 754 had Stephanus II (752-5) Pippijn III en zijn zoons in 

Romeins perspectief gezet door hen de titel van ‘patricius Romanorum’ te verlenen. En met 

de pauselijke kroning van Pippijns zoon Karel tot keizer werd de vernieuwing door of, 

volgens anderen, overdracht van het Romeinse Rijk op de Franken een feit.  

 De Trojaanse afstamming van het nieuwe Rijksvolk vormde een extra onderbouwing 

en rechtvaardiging van deze gang van zaken. Vooral bij interpretatie van Karels keizers-

kroning als een translatio van het Rijk van Grieken op Franken was, zoals eerder uitgelegd, 

een dergelijke rechtvaardiging zeer welkom: een verontrustende, knagende onzekerheid over 

de rechtmatigheid van de Westerse machtsovername liet zich nooit helemaal uitbannen.
90

 En 

dus hield men zich voor dat de Frankische overname van de universele macht niet alleen 

theologisch verklaarbaar was - door het wangedrag van de Grieken - , maar ook genealogisch 

geheel verantwoord, immers: de Franken waren van hetzelfde uitverkoren bloed als de eerste 

bekleders van de macht in het laatste wereldrijk.   

 Het is de vraag in hoeverre deze visie op de rol van de Franken in de 

wereldgeschiedenis, en op het belang van hun Trojaanse bloed in dat verband, al in de 

Karolingische tijd zèlf werd aangehangen. Zeker zag men de kroning van Karel de Grote als 

opvolging in het Romeinse Rijk. Maar het idee van een renovatio, een vernieuwing, - door 

Karel, niet zozeer door de Franken - overheerste. Karel zelf dacht eerder aan vereniging met 

Byzantium dan aan vervanging en verdere uitschakeling van de Grieken. Ook de visie op het 

Romeinse Rijk als vierde en laatste wereldrijk was nog niet zo algemeen als in later tijd.
91

 De 

heilshistorische lading van de kroning van 800, en de daarmee verbonden spanningen en 

twijfels waren, kortom, nog wat minder sterk. Maar het is wel aannemelijk, gezien het feit dat 

men op allerlei wijze expliciet verband legde tussen de Karolingische heersers en de vroegere 

Romeinse machthebbers
92

, dat de Karolingers hun Trojaanse herkomst niet alleen als 

rechtvaardiging van hun opvolging binnen het Frankische rijk, maar ook in het kader van hun 

‘Romeinse’ taak zagen. Een dergelijke zingeving van de Troje-sage lijkt ook aanwezig in een 

lofdicht op Karel van omstreeks 790. Hij krijgt hierin een toespraak tot zijn getrouwen in de 

mond gelegd die begint met de woorden “O gens regalis, profecta a moenibus Troiae”.
93

 

Hoewel het gedicht slechts fragmentarisch is overgeleverd, laat zich ook hier een verbinding 

tussen de Trojaanse oorsprong en de goddelijke zending en hoge taak van het Frankische volk 

aanwijzen. De visie op Karels kroning als een translatio imperii ad Francos, en de nadruk op 

het belang van de Frankische Troje-sage als extra verklaring en onderbouwing hiervan, 

werden echter pas overheersend in een nieuwe politieke constellatie: het Duitse Rijk. 

 

 

 4.4. Het Duitse Rijk 

 

4.4.1. Het nieuwe Rijksvolk 

                                                
     90 Zie hoofdstuk III.2.1; over blijvende onzekerheid ten aanzien van Byzantium: Pickering 1980, 147, 150. 
     91 Goez 1958, 62-76; vgl. Le Goff 1987, 60-61. 
     92 Zie bijvoorbeeld de hierboven genoemde verwijzing (wellicht van Karel zelf afkomstig) naar Anchises, de 

senatoriale afkomst van de beweerde stamvader Ansbertus, Alcuinus’ keizerlijke namen voor Karel en Pippijn, 

en de door Stephanus II verleende titel van ‘patricius Romanus’. 
     93 “O koninklijk volk, afkomstig uit de stad van Troje”; over dit gedicht Klippel 1936, 15; Grau 1938, 27; 

Borchardt 1971, 203-204. Vgl. ook Karels bouw van Aken als ‘Roma secunda’. Een negende-eeuws gedicht, 

bekend onder de titel Karolus Magnus et Leo papa sluit in de beschrijving van dit tweede Rome niet alleen aan 

op Vergilius’ beschrijving van Carthago, maar bevat tevens toespelingen op diens Trojaanse nederzettingen in 

Segesta en Alba Longa (Kugler 1986, 58-60). 
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In 911 stierf Lodewijk het Kind, de laatste Karolinger op de troon van het Oostfrankische rijk 

dat na de verdeling van het Frankische rijk onder de kleinzoons van Karel de Grote was 

ontstaan. Het centrale gezag was er inmiddels sterk verzwakt. De nieuwe koning, Koenraad I 

(911-918), hertog van Frankenland, slaagde er niet in het te herstellen. Zijn opvolger, Hendrik 

I de Vogelaar (919-936), hertog van Saksen, had meer succes. Hij werd de stichter van de 

Saksische dynastie (919-1024), die ook het keizerschap - sinds de negende eeuw meer en 

meer uitgehold en vanaf 924 zelfs vacant - opnieuw vorm en inhoud zou geven. De 

keizerskroning van Hendriks zoon Otto I, in 962, vormde het begin van het Duitse Rijk.
94

 

 Het duurde echter enige tijd voordat ook het denkbeeld van een nieuw, Duits Rijk, en 

van dat Rijk als het uiteindelijke resultaat van een translatio imperii ad Francos, zich 

vestigde. Otto I en zijn directe opvolgers beschouwden hun keizerschap net zoals de 

Karolingers als een renovatio van het Romeinse Rijk, en zij streefden naar een goede relatie 

met de keizers in Byzantium. Met name Otto III (983-1002) droomde van een opnieuw 

verenigd Westromeins Rijk, bestuurd vanuit Rome. Pas toen zijn ambities op niets waren 

uitgelopen, en toen het Duitse volk zich na een aantal Duitse keizers als het nieuwe Rijksvolk 

was gaan beschouwen, kreeg het idee van een translatio van het Rijk op de Franken en hun 

Duitse opvolgers de overhand. De Duitse annexatie van de Frankische erfenis ging vervolgens 

zelfs zó ver dat Karel de Grote tot Duitser werd verklaard en, in plaats van het Westfrankische 

Aken, het Oostfrankische Ingelheim als geboorteplaats kreeg toegewezen.
95

  

 Het nieuwe Rijks-bewustzijn kwam ook tot uitdrukking in de Duitse historiografie, die 

het pas ontstane zelfbeeld verder hielp verspreiden. Daarbij kreeg ook de Frankische Troje-

sage hernieuwde actualiteit en aandacht. Het verhaal, dat eigenlijk op maar één van de 

verschillende Duitse stammen betrekking had, werd nu meer en meer een pan-Germaanse 

mythe. Opvallend is, vanaf de tweede helft van de elfde eeuw, de heropleving van het genre 

van de wereldkroniek in het Duitse Rijk. In veel van deze kronieken, zoals in de wereld-

kronieken van Frutolf von Michelsberg († 1103) en van Otto von Freising (ca. 1111-1158), of 

in verwante werken als het Annolied (tussen 1080 en 1120), de Kaiserchronik (ca. 1150) en 

het Speculum regum (1183) van Godfried van Viterbo worden de gemeenschappelijke 

Trojaanse afkomst van Romeinen en Franken/Duitsers, en het daaruit volgende Duitse 

erfrecht op het Rijk benadrukt.
96

 

 In de elfde eeuw was het Duitse Rijk op het hoogtepunt van zijn macht - maar in 

diezelfde eeuw begon de investituurstrijd, de eerste ronde van de langdurige strijd om de 

oppermacht die paus en keizer zouden voeren, en die de positie van de Duitse keizers tenslotte 

onherstelbaar zou verzwakken. Het conflict bereikte zijn climax tijdens de regering van de 

                                                
     94 Hoyt 1966, VIII inl. en § 21-22, XI inl. en § 29. 
     95 Hoyt 1966, VIII § 22; Goez 1958 77-104; Le Goff 1987, 72-73; Karel de Grote als Duitser: Zeller 1934, 

302-303; Guenée 1971, 127-128; Borchardt 1971, 238 en passim; Homeyer 1982, 110; de Franse 

monopolisering van Karel de Grote was overigens nog sterker (vgl. Spiegel 1971, 158-162). Over dit aan Rijk en 

keizer gebonden ‘patriottisme’ als voorloper of vorm van nationalisme: Thomas 1989, 67-68, 72-73; Garber 

1989, 108-119, spec. 114-115. Over uitbreiding van de Frankische sage naar het hele volk: Grau 1938, 38; 
Borchardt 1971, 222-223, 236-237; vgl. over het langzame ontstaan van een Duits saamhorigheidsgevoel en de 

weerspiegeling daarvan in het ontstaan van gemeenschappelijke oorsprongsmythen Kästner 1991, 71-72, 79 e.v. 
     96 Goez 1958, 104-137 (over Troje vooral 126); zie over de genoemde teksten ook Grau 1938, 30-34; 

Borchardt 1971, 222-223, 236-237; Garber 1989, 134-137; Thomas 1989 76-80. Meer voorbeelden in Klippel 

1936; Homeyer 1982, 110-111; zie ook de door Homeyer (96) genoemde teksten uit het Italiaanse deel van het 

Rijk. Veelzeggend is ook het in het Rijk circulerende verhaal over de vondst van het niet-vergane lichaam van 

Pallas, de door Turnus gedode bondgenoot van Aeneas, door keizer Hendrik III (1039-1056). Borchardt stelt: “I 

presume that this was interpreted as a sign of the supernatural favor enjoyed by the Empire since time 

immemorial; that the miraculous preservation of Pallas suggested the longevity of the Empire; and that the 

mythical content of the ninth and tenth books of the Aeneid (those in which Pallas plays a part) was being 

applied to the medieval Empire.” (Borchardt 1971, 135: vgl. 122, 251). 
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Staufische keizer Frederik II (1215-1250), gevolgd door een keizerloze periode, het 

Interregnum (1254-1273). De keizers die na 1273 heersten hadden de vroegere macht over 

Italië definitief verloren, terwijl zij zich in eigen land staande moesten zien te houden 

tegenover de machtige Duitse rijksvorsten - een probleem dat zij probeerden op te lossen door 

hun dynastieke positie, hun Hausmacht, zoveel mogelijk te versterken.
97

 De afstand tussen de 

droom van universele keizerlijke macht en de werkelijkheid was inmiddels wel heel erg groot 

geworden. Zelfs van het bezit van het keizerschap waren de Duitsers niet meer zeker: paus 

Gregorius IX zou in 1239-1240, tijdens zijn conflicten met Frederik II, een overdracht van het 

Rijk op de Fransen hebben overwogen, en in de daaropvolgende eeuwen zou de mogelijkheid 

van een Frans keizerschap vaker de gemoederen beroeren.
98

 

 Tegen deze bedreiging en langzame ondermijning van hun positie bood de Troje-sage 

de Duitse keizers maar in beperkte mate steun. Enerzijds vormde hun Trojaanse bloed en het 

daaraan verbonden erfrecht een krachtig argument tegen de pretenties van de pausen, die het 

graag deden voorkomen alsof het keizerschap een naar believen te verlenen of te onthouden 

pauselijke gunst was.
99

 Maar anderzijds keerde het argument zich tegen hen omdat het 

evengoed als onderbouwing van een Frans keizerschap kon dienen. 

 Op deze Franse dreiging werd in het Rijk gereageerd met toenemende ‘germanisatie’ 

van de Trojaans-Frankische voorouders en verdere uitsluiting van de Fransen uit het 

prestigieuze Frankische verleden - een aanpak die, zoals we eerder zagen, ook resulteerde in 

de Duitse annexatie van Karel de Grote. Een belangrijke vertegenwoordiger van dit 

‘Rijkspatriottisme’ was de Keulse kanunnik Alexander von Roes, die in zijn meer politiek dan 

historiografisch getinte geschriften Memoriale de Prerogativa Imperii Romani (1281) en 

Notitia seculi (1287) het Rijk als godgewilde, van de paus onafhankelijke, Duitse 

wereldmacht voorstelde, en daartoe ook de Frankische Troje-sage omvormde. De Franken 

worden door hem gelijkgesteld met de Germanen, zo genoemd omdat ze uit hetzelfde 

Trojaanse geslacht (germen) als de Romeinen stamden. Zij vestigden zich aan de Rijn, waar 

ze zich met de Theutonici, de vrouwelijke nakomelingen van de reus Theutona, vermengden. 

Veel later waren de Franken zó sterk in aantal toegenomen, dat een deel van hen verder trok 

naar het gebied tussen Seine en Loire, waar ze zich met de oorspronkelijke bevolking, de 

Galliërs, vermengden. Hun nakomelingen heetten Francigene, omdat ze a francis geneti - 

afstammelingen van de Franken - waren. De Duitsers waren, met andere woorden, het echte 

Rijksvolk, de echte broeders der Romeinen. De Fransen hadden slechts een daarvan afgeleide 

status.
100

 Vergelijkbare opvattingen werden - bij een in wezen onveranderde situatie - in de 

late middeleeuwen verkondigd, bijvoorbeeld door Lupold von Bebenberg (De iuribus regni et 

imperii, ca. 1350, nog in 1508 uitgegeven door Jakob Wimpfeling) en Peter von Andlau 

(Libellus de Cesarea monarchia, 1460).
101

 

 

4.4.2. De keizerlijke dynastieën 

 

Troje was voor de Duitse keizers ook van belang om dynastieke redenen. In tegenstelling tot 

Frankrijk, waar de kroon eeuwenlang bij de Capetingers bleef, werd het Rijk geregeerd door 

                                                
     97 Hoyt 1966, XI § 29-31, XIV § 39, XXVI § 70-71, XXX § 81-82; Le Goff 1987 126-128. 
     98 Zeller 1934, 285-286 en passim; Goez 1958 167, 169-170, 177-179. 
     99 Goez 1958, 126. 
     100 Romein 1948, 215-217; Grau 1938, 34-36; Borchardt 1971, 258-264; Homeyer 1982, 111; Folz 1983-84, 

198; Garber 1989, 137-143. Von Roes schreef in een tijd van nieuwe onderhandelingen over een Frans 

keizerschap (Zeller 1934, 288-289). De combinatie van inheemse vrouwelijke en (hier via Italië gereisde) 

Trojaanse, mannelijke voorouders herinnert wellicht aan de vermenging van Latijnen en Trojanen in de Aeneas-

sage (Kästner 1991, 83-84). 
     101 Zeller 1934, 503 (met vermelding van soortgelijk werk uit 1506 op instigatie van Maximiliaan I); Grau 

1938, 36-38; Homeyer 1982, 112; Garber 1989, 143-144. 
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een aantal families, die elkaar in de macht opvolgden omdat de voorgaande dynastie uitstierf 

of, vooral na het Interregnum, omdat de (keur)vorsten uit angst voor een te sterke keizer een 

opvolger uit een ander, zwakker geslacht dan het voorgaande kozen.
102

 De nieuwe heersers 

trachtten hun pas verworven en daardoor vaak nog wankele macht te onderbouwen door het 

benadrukken van hun hoge afstamming, waarbij de breuk in de heerschappij werd 

gemaskeerd door het accentueren van - zo nodig gefingeerde - genealogische banden die 

continuïteit impliceerden. 

 Al in de tijd van de Saksische keizers (962-1024) laat zich dit verschijnsel aanwijzen. 

Historiografen uit hun kring wezen graag op de vele heiligen onder de voorouders van de 

nieuwe machthebbers.
103

 Bovendien bestond er ook ten aanzien van het Saksische volk een 

chique oorsprongsmythe, verwant aan de Frankische Troje-sage. De Saksische geschied-

schrijver Widukind van Korvei (ca. 925 - na 973), door het keizerschap van Otto I geïnspi-

reerd tot het schrijven van een geschiedenis van zijn stam, de Rerum gestarum Saxonicarum 

libri III, maakt melding van de opvatting - die hem al in zijn jeugd zou zijn verteld en die hem 

geloofwaardig voorkomt - dat de Saksen van de Macedoniërs afstamden. Zij zouden de 

nakomelingen zijn van soldaten van wereldveroveraar Alexander de Grote, wiens leger na zijn 

dood verspreid was geraakt. Een terugblik op het werk van Fredegarius biedt inzicht in ont-

staan en functie van deze Saksische oorsprongsmythe: volgens Fredegarius immers waren de 

Macedoniërs ook uit Troje afkomstig, en verwant aan de Franken. De Saksen waren dus een 

broedervolk van hun voorgangers in de macht, en de Saksische opvolging was daarmee 

legitiem.
104

 

 Leek het wellicht voor de Saksische keizers, zo vlak na de laatste, zwakke 

Karolingers, niet opportuun om zich àl te direct aan deze voorgangers te verbinden, voor de 

keizers uit het Salische huis (1024-1125) lag dit anders. Wanneer zij Karolingisch bloed 

bezaten, dan impliceerde dit dat met de Saliërs geen nieuw geslacht de troon beklom, maar dat 

de kroon weer terugkwam aan de Franken. Vandaar dat Wipo († na 1046), kapelaan van 

Koenraad II (1024-1039) en opvoeder van diens zoon en opvolger Hendrik III (1039-1056), in 

zijn Gesta Chuonradi II. imperatoris deze eerste Saliër langs de vrouwelijke lijn met de 

Karolingers en het ‘oude geslacht der Trojaanse koningen’ verbindt.
105

  

 Zeer expliciet en pretentieus was de stamboom die Godfried van Viterbo voor de 

Hohenstaufen (1138/1152-1254)
106

 opstelde. Rond 1183 voltooide deze kapelaan, notaris en 

diplomaat van Frederik I Barbarossa (1152-1190) zijn Speculum regum, opgedragen aan de 

troonopvolger, de latere Hendrik VI (1190-1197), wiens opvoeding hem was toevertrouwd. In 

zijn werk beschrijft hij het ontstaan en de doorgave van de heerschappij vanaf de zondvloed. 

Overerving (niet verkiezing) stond daarbij centraal, de macht ging door erfopvolging van de 

Trojanen op de Romeinen en vervolgens op de Duitsers over. De Staufen stamden zelfs langs 

twee wegen - via de Romeinen en via de Franken - van de Trojanen af: de moeder van hun 

directe voorvader Karel de Grote was een telg uit het geslacht van Aeneas en Caesar, en 

Karels vader Pippijn stamde, zoals de hele Duitse adel, uit het huis van Priamus. En 

uiteindelijk ging dit geslacht van koningen en keizers terug op Nimrod, de eerste koning ter 

wereld.
107

 

                                                
     102 Hoyt 1966, XI § 29, XIV § 39, XXVI § 70-71, XXX § 82. 
     103 Althoff 1979, 73. 
     104 Grau 1938, 13-17; Borchardt 1971, 212-214; over het voortleven van de Saksen-sage: Grau 39-41; 

Borchardt passim. Hoewel de Saksische sage nooit als Troje-sage wordt beschouwd, is zij dat dus eigenlijk wel. 

Vgl. ook hierna, hoofdstuk IV.5.3. en VI.6.6. 
     105 Geciteerd bij Klippel 1936, 20-21; zie verder Grau 1938, 29-30; Cohen 1941, 144-145; Althoff 1979, 71, 73 

(ook over dezelfde visie bij Otto von Freising). 
     106 Koenraad III (1138-1152) werd niet tot keizer gekroond; zijn neef Frederik I was de eerste Staufische keizer 

(Hoyt 1966, XIV § 39). 
     107 Grau 1938, 33-34; Borst 1957-1963, 706-7-7; Thomas 1989, 76-80. Vgl. ook Althoff 1979, 71 over Otto 
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 Literaire allusies op deze nieuwe, directe lijn tussen Troje en de Hohenstaufen lijken 

aanwijsbaar in Hendrik van Veldekes Eneide. Over de ontstaansgeschiedenis van deze 

Aeneas-roman is veel onzeker. Het werk is wel getypeerd als de oudste klassieke roman in de 

‘Nederlandse’ literatuur,
108

 maar in voltooide vorm is het toch eerder in het ruimere kader van 

het Rijk te plaatsen. In wiens opdracht Hendrik deze vertaling van de Franse Roman d’Énéas 

begon is niet duidelijk. Het nog onvoltooide manuscript werd hem rond 1174 ontstolen tijdens 

een bruiloft te Kleef. Pas negen jaar later dook het weer op, in Thüringen. Daarna heeft hij het 

in opdracht van Herman van Thüringen voltooid. Van belang is de passage waarin Veldeke 

het grootse huwelijksfeest van Aeneas en Lavinia beschrijft, en dit vergelijkt met het nog 

indrukwekkender hoffeest dat Frederik I in 1184 bij gelegenheid van de ridderslag van zijn 

zoons Hendrik en Frederik te Mainz had gehouden - een evenement dat Veldeke zelf moet 

hebben bijgewoond. Ook elders in de tekst zijn verwijzingen naar de Staufen vervlochten. H. 

Thomas heeft betoogd dat Veldeke zijn Eneide in eerste instantie misschien slechts als hoofse 

avonturenroman heeft opgezet, maar dat hij in Mainz kan hebben ingezien welke grote 

betekenis de Troje-stof inmiddels, door het werk van Godfried van Viterbo, in de Staufische 

propaganda had gekregen. Zijn werk zou daardoor tot het oorsprongsepos van de Hohen-

staufen kunnen worden - en als zodanig heeft hij het dan ook voltooid. Janssens sluit niet uit 

dat de keizerlijke lading al van aanvang aan in de tekst zat. Mogelijk schreef Veldeke toen al 

voor de keizersgezinde Thüringers, en was de diefstal van het manuscript bedoeld om te 

voorkomen dat zij door dit literaire eerbetoon nog hoger in de keizerlijke gunst zouden komen 

te staan.
 109

 

 Ook de Habsburgers en de Luxemburgers, de twee belangrijkste geslachten die na het 

Interregnum keizers leverden, beriepen zich op Trojaans bloed.
110

 De Habsburgers zouden via 

een Romeinse familie (de Colonna’s, later de Pierleoni’s) van Caesar - en daarmee ook weer 

van Troje - afstammen. Deze herleiding ontstond waarschijnlijk kort na 1273, het jaar waarin 

Rudolf van Habsburg tot Rooms-koning werd verkozen, als antwoord op de vraagtekens die, 

in eigen land en daarbuiten, bij de uitverkiezing van zo’n eenvoudige graaf werden geplaatst. 

De keuze voor een nieuwe, Romeinse Troje-sage is daarbij begrijpelijk. Aansluiting op het 

oude Frankische stemma leek, bij de dreiging van een mogelijk Frans keizerschap, minder 

verstandig. En misschien vond men ook een eventuele associatie met de zo dramatisch 

geëindigde Hohenstaufen niet gewenst. Echt bloeien deed deze Habsburgse sage vervolgens 

niet. Er zijn maar enkele, relatief late voorbeelden van historiografische uitwerking aan te 

                                                                                                                                                   
von Freising. 
     108 Zie bijvoorbeeld Knuvelder 1970-1976 I, 112. 
     109 Thomas 1989, m.n. 69-76, 80 (ook de reductie van het ridderlijke aspect in het jongste, tweede deel sluit 

volgens Thomas aan bij de politiek van Frederik I, die de ridderschap toch vooral zag als ornamentum imperii, 

als ondergeschikte begeleiding van het keizerschap:1 e.v.); Willaert 1993; Janssens 2007, 52-57, 61-63, 117-145. 

Over Veldekes opdrachtgevers en de diefstal nog Bumke 1989 (vooral 605, 612-613, 619-620, 636-637; over het 

Mainzer hoffeest en Veldekes beschrijving daarvan: idem 257-261). Zie voor een mogelijk verband met de 

Thüringse afstammingssage hieronder. 
     110 Habsburgse Rooms-koningen en keizers in de hier besproken periode: Rudolf I (1273-1291), Albrecht I 
(1298-1308), Albrecht II (1438-1439), Frederik III (1440-1493), Maximiliaan I (1493-1519) en Karel V (1519-

1555). Uit het Luxemburgse huis regeerden Hendrik VII (1309-1313), Karel IV (1347-1378), Wenzel (1378-

1400) en Sigismund (1410-1437). 

Ten aanzien van de in dit overzicht ontbrekende tussenkoningen/-keizers Lotharius van Saksen (1125-

1137), Adolf van Nassau (1292-1298), Lodewijk IV van Beieren (1314-1347) en Ruprecht, paltsgraaf van de 

Rijn (1400-1410) is mij geen dynastiek gebruik van de Troje-sage bekend. Voor het huis van de Wittelsbachers, 

waartoe de beide laatsten behoorden, zijn wel banden naar Troje gelegd: eind veertiende eeuw door Jacques de 

Guise (voor Lodewijks zoon Albrecht, zie hoofdstuk VI. 2.2.), eind vijftiende eeuw door Ulrich Füetrer (Alfen 

e.a. 1993, 189). 

Zie voor Troje-banden voor de Roomskoningen tijdens het Interregnum (Willem II van Holland, 

Richard van Cornwall, Alfons van Castilië) hierna: hoofdstuk IV.5.3. en VI.3.2. 
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wijzen.
111

 Pas Maximiliaan I (1493-1519) ging zich intensief met het onderzoek naar zijn 

Trojaanse afstamming bezighouden, waarbij hij een herleiding via de Franken verkoos boven 

de aanvankelijke Romeinse invulling. Deze plotseling geïntensiveerde belangstelling en de 

inhoudelijke heroriëntatie daarbij zijn voor een belangrijk deel te verklaren uit de wens om 

Maximiliaans wankele positie als erfgenaam van de Bourgondische bezittingen te 

onderbouwen. Door de aard van zijn genealogische band met Troje - uitsluitend langs 

mannelijke lijn - overtrof hij bovendien alle andere Trojaanse afstammelingen, allereerst zijn 

grote concurrent, de Franse koning, wiens stamboom werd ontsierd door zwakke plekken als 

de usurpatie van Karolingers en Capetingers, en de doorgave van het Trojaanse bloed door 

vrouwen.
 112

 

 De band van de Luxemburgers met Troje liep via het Brabantse huis: Hendrik VII 

(1309-1313) was gehuwd met een dochter van Jan I van Brabant, wiens Trojaanse bloed 

elders ter sprake zal komen. In de burcht Karlstein bij Praag, onder meer gebouwd als 

bewaarplaats voor de Rijks-kleinodiën, liet Hendriks kleinzoon Karel IV (1347-1378) een 

reeks wandschilderingen met bijschriften aanbrengen die de Luxemburgse afstamming uit 

Troje in beeld bracht. In de geschiedschrijving rond Karels hof heeft deze Luxemburgse 

Troje-sage eveneens een plaats gekregen.
113

 

 

4.4.3. De adel 

 

Ook andere adellijke geslachten in het Rijk hebben zich in de Trojaans-Frankische stamboom 

ingepast, zoals de Welfen - de grote concurrenten van de Hohenstaufen - , de graven van 

Thüringen en, dichter bij huis, de bovengenoemde hertogen van Brabant. Ook zij wilden zich 

op deze wijze van edel bloed voorzien, en machtsaanspraken ondersteunen.
114

  

 Sommige bronnen herleiden zelfs de hele Duitse adel uit Troje. Daarbij heeft ook de 

zich vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw verbreidende roem van Troje als 

geboortegrond van de ridderlijkheid - waarover later - een belangrijke rol gespeeld. De Troje-

sage kreeg op deze wijze ook een sociale functie, als onderbouwing van de machtspositie van 

de adel.
115

 

 

 

                                                
     111 Lhotsky 1971, 10-47; Althoff 1979, 74-75. Genoemde literatuur legt geen verband tussen Rome en Troje; 

ook Caesar gold echter als Trojaan: vgl. Keesman 1994, 164. Een vergelijkbare constructie is te vinden in de 

vermoedelijk voor Maximiliaan begonnen kroniek van Albrecht von Bonstetten (1491), volgens welke de 

Habsburgers via de Cornelii en Scipionen van Aeneas afstamden (Lhotsky 1971, 51-53). Wat betreft de 

verspreiding: alleen de Pierleoni-herleiding (ca. 1476) was succesvol, met name in Italië (Lhotsky 1971, 39-47). 
     112 Keesman 1994. Zie ook hierna hoofdstuk V.4.4. en V.4.5.2. 
     113 De wandschilderingen zijn inmiddels al lang verdwenen, maar er is een kopie in handschrift, uit 1569-1575 

(Wenen, Österreichische Nationalbibliothek hs. 8330). Zie over deze geschilderde genealogie (doorlopend tot 

Noach) Neuwirth 1897; Lemaire 1987, 290. Vgl. over Karlstein ook Avonds 1989, 37 n. 88. De Luxemburgse 

Troje-sage in Johannes van Marignola’s geschiedenis van Bohemen (voltooid 1355-1362): Neuwirth 1897, 23-

25. Zie voor Brabant hoofdstuk V. 
     114 Welfen (elfde, twaalfde eeuw): Genicot 1975 B, 20; Homeyer 1982, 102, 110; vgl. ook Thomas 1989, 75. 

De Karolingische afkomst van de Thüringse landgraven is pas in een Latijnse kroniek uit 1338 voor het eerst 

aanwijsbaar, maar gaat vermoedelijk terug op een traditie uit het eind van de twaalfde eeuw (Althoff 1979, 73; 

Kleinschmidt 1974, 641-642). Al ouder is de vermelding dat de Franken na hun vertrek uit Sicambria enige tijd 

in Thüringen hadden gewoond (Klippel 1936, 24-25; vgl. ook Grau 1938, 38-39). Misschien bestaat er verband 

met Herman van Thüringens († 1217) opdracht aan Veldeke tot de voltooiïng van de Eneide, in 1184, en aan 

Herbort von Fritzlar tot diens Liet von Troye (kort na 1190), die als voorgeschiedenis bij de Eneide kan worden 

opgevat? (Zie voor deze opdrachten Bumke 1989, 616; vgl. Alfen e.a. 1990, 10). 
     115 Grau 1938, 34; vgl. Althoff 1979, 73; Graus 1989, 37-38. Graus’ visie dat deze sociale functie de 

dynastieke betekenis van de Troje-sage zou hebben overheerst en ondergraven wordt m.i. niet door de feiten 

ondersteund. Over Troje en ridderlijkheid meer hierna. 
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4.4.4. De steden 

 

Al vroeg in de Middeleeuwen werd, naar het voorbeeld van Rome, de oorsprong van bepaalde 

Europese steden met de komst van de Trojanen in verband gebracht. Dat gebeurde al toen het 

overgrote deel van de bevolking van Europa nog op het land leefde, en de steden die er waren 

- dat wat er nog restte van de vroegere Romeinse steden - hooguit fungeerden als admini-

stratief centrum van kerkelijke of wereldlijke macht, of als strategisch punt: dus vóórdat, 

vanaf de elfde, twaalfde eeuw, steden ontstonden als of zich (opnieuw) ontwikkelden tot 

belangrijke centra van handel en bevolking. Met nieuw, burgerlijk zelfbewustzijn zijn de 

vroegste berichten over Trojaanse stedenstichtingen dan ook niet in verband te brengen. Zij 

dienden vooral dynastieke en klerikale belangen. Pas in tweede instantie heeft ook de 

stedelijke burgerij dit soort stichtingsverhalen ‘ontdekt’ als middel tot versterking van positie 

en aanzien, werden zij overgenomen, omgevormd, aangevuld en nagevolgd tot eigen baat.
116

 

 De eerste stad in het Rijk die als Trojaanse stichting gold was Xanten.
117

 Deze traditie 

gaat - direct of indirect - terug op de kroniek van Fredegarius. Hierin werd, zoals we zagen, 

verteld hoe de Trojanen bij hun vestiging aan de Rijn een nieuw Troje begonnen te bouwen. 

De stad werd echter niet voltooid. Deze passage is op twee manieren verklaard: vanuit de 

literaire traditie en vanuit de realiteit. Faral denkt aan een wat slordige, vrije bewerking van 

een passage bij Gregorius van Tours. Hij verwerpt de visie van Heeger, die een toespeling op 

de wordingsgeschiedenis van Rome (gesticht door Aeneas’ nakomelingen Romulus en Remus 

maar pas later voltooid door Tullius Hostilius en Ancus Martius) veronderstelde. Tot een 

dergelijke inventiviteit acht Faral de auteur niet in staat. Dat mag waar zijn, maar in Farals 

visie op de totstandkoming van de passage ontbrak het de schrijver aan iedere intentie.
118

 De 

herinnering aan de Trojanen als stedelingen en stedenbouwers bij uitstek lijkt als factor wel 

degelijk van belang.
119

 

 Een tweede mogelijke verklaring voor Fredegarius’ Troje-aan-de-Rijn ligt in de 

geschiedenis van Xanten. Dit stadje is ontstaan uit een nederzetting bij een Romeinse 

legerplaats, waarvan de resten nog zichtbaar waren. De naam van deze nederzetting, Colonia 

Traiana, werd al in de Romeinse tijd Colonia Troiana en uiteindelijk kortweg Troia, een 

naam die nog lang naast de nieuwe, christelijke naam Xanten - uit sancti, sanctis, ad sanctos, 

om het daar gelegen graf van de heilige Victor en zijn volgelingen - zou worden gebruikt. 

Ook schriftelijke bronnen en, misschien, inscripties kunnen de herinnering aan dit Romeinse 

Troia hebben doorgegeven. De associatie met het Troje in Klein-Azië lag natuurlijk voor de 

hand en vormde een welkome bevestiging van de Frankische (en later meer speciaal de 

Duitse) herkomst uit die stad. De naam Xanten werd daarbij wel verklaard als herinnering aan 

de rivier de Xanthus die volgens Vergilius bij het oude Troje stroomde.
120

 Of er bij gebruik 

van de naam Troia voor Xanten werkelijk een relatie met de Frankische Troje-sage wordt 

gelegd is echter pas aantoonbaar wanneer duidelijk aan het antieke Troje wordt gerefereerd,  

                                                
     116 Ontwikkeling steden: Hoyt 1966, XIII § 35; stichtingsmythes: Keesman 1991.  
     117 Sommige (Duitse) literatuur noemt Kirchheim, in de Elzas, als een nog ouder ‘Nova Troia’; zie echter Faral 

1929 I, 264-267; Alfen e.a. 1993, 17. 
     118 Faral citeert de betreffende passage bij Gregorius (“Hanc nobis notitiam de Francis memorati historici 

reliquere, regibus non nominatis. Tradunt enim multi eosdem de Pannonia fuisse degressus et primum quidem 

litora Rheni omnes incoluisse, dehinc, transacto Rheno, Thoringiam transmeasse, ibique juxta pagus vel civitates 

regis crinitos super se creavisse de prima et, ut ita dicam, nobiliore suorum familia.”) en knoopt daar de volgende 

analyse aan vast: “ Ce texte fournissait au compilateur l’idée de la proximité du Rhin et celle d’une installation 

dans des maisons. Il lui a fourni également sa civitatem ad instar Trogiae nominis, à savoir la Thoringia, dont 

parle Grégoire, et dont il a fait, lui, une ville. Thoringia-Trogia, il était homme à ne pas regarder de si près [in 

noot: enige andere voorbeelden hiervan], et pour n’avoir pas à décider où se trouvait cette prétendue cité, qu’il 

ne connaissait nulle part, il a ajouté que, commencée, elle n’avait jamais été achevée.” (Faral 1929 I, 280-281). 

   119 Vgl. ook Ewig 1998 A, 18. 
     120 Cramer 1897, 258-274; Cohen 1941, 99; Hommel 1956, 323-329; Runde 2003, 135-150. 
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Één van de Trojaanse steden aan de Rijn: “Mayntz [...] hat von Maguncio einem Troyaner iren anfang vnnd 
namen zu der zeit der Troyanischen niderlag gehabt.”  Fol. XXXIX v uit Hartmann Schedels Buch der 

Chroniken (Neurenberg, Anton Koberger, 1493), waarin veel aandacht voor steden en hun oorsprong (uit: 

Nuremberg Chronicle ed. 1979). 
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zoals in benamingen als ‘het Troje van de Franken’ of ‘het nieuwe Troje’. Het oudste mij 

bekende voorbeeld van een dergelijke referentie dateert uit de tiende eeuw.
121

 Komt deze 

koppeling dan pas tot stand, mogelijk in verband met het ontstaan van het Rijk, of is zij 

ouder? Of Fredegarius aan dit echte Troia aan de Rijn dacht blijft in elk geval onduidelijk.
122

 

 Vanaf de elfde eeuw neemt het aantal verwijzingen naar Xanten als het Troje van de 

Franken toe, voornamelijk - en dat is natuurlijk niet toevallig - in bronnen zoals het Annolied 

en het werk van Godfried van Viterbo en Alexander von Roes, waarvan al eerder bleek dat zij 

de Frankische Troje-sage mobiliseerden om het Duitse Rijksbewustzijn te ondersteunen. En 

wanneer in 1047 een oorkonde van keizer Hendrik III - wiens leermeester Wipo hem, zoals 

we zagen, Trojaans bloed had toegeschreven - als plaats van opstellen “Troiae, quod et 

Sanctum dicitur” vermeldt
123

 dan is dit mogelijk eveneens als een teken van de imperiale 

lading van de Trojaanse oorsprong van de stad uit te leggen. Die prestigieuze oorsprong wordt 

bijvoorbeeld ook vermeld in twaalfde- en dertiende-eeuwse Latijnse vitae van de met Xanten 

verbonden heiligen Victor en Norbert, en in de Rechten Ind gewoenten des Bischops Hoffs 

van Xanten, opgetekend in 1463. Met burgerlijke zingeving heeft dit alles weinig van doen: 

de Trojaanse stichting van Xanten was vooral van belang voor de glorie van het Rijk, van de 

bisschopszetel, van het Kleefse hof.
 124

 

 In de latere Middeleeuwen kregen ook verschillende andere Duitse steden een 

Trojaanse stichting toegeschreven. Daarbij ging het vooral om belangrijke steden in het 

Rijngebied, waar de Franken zich volgens de traditie in eerste instantie hadden gevestigd. Zo 

noemen verschillende bronnen de Trojaanse oorsprong van Keulen, Bonn en Mainz. Maar 

ook voor steden die niet in dit gebied lagen kon zonodig wel een constructie worden bedacht 

om ze met het Trojaans-Frankische verleden te verbinden. Een rijmkroniek over das 

herkomen der stat zu Augspurg, tegen het midden van de vijftiende eeuw geschreven door een 

geestelijke met de naam Küchlin, vertelt hoe het de Trojanen - hier niet lang na de val van hun 

stad gearriveerd - na enige tijd te krap werd aan de Rijn. Velen van hen trokken door naar 

andere landen. Één groep vestigde zich in het gebied tussen Wertach en Lech, waar ze de stad 

Zisaris (het latere Augsburg) stichtte.
125

 

 Küchlins Augsburgse kroniek vormt tevens een mooi voorbeeld van burgerlijk gebruik 

van de Troje-sage en, meer in het algemeen, van de toenemende stedelijke belangstelling voor 

het eigen verleden, die onder meer tot uitdrukking kwam in de vele Duitse stadskronieken die 

vanaf het eind van de veertiende eeuw werden geschreven.
126

 Küchlin schreef in opdracht van 

de Augsburgse burgemeester Peter Egen. De stedelijke bovenlaag waartoe deze plaatselijke 

mecenas behoorde was zeer geïnteresseerd in historische literatuur, waaronder naast 

stadskronieken ook meer literaire werken over bijvoorbeeld de geschiedenis van Troje of 

Alexander de Grote vielen. Peter Egen nu vatte, geheel in lijn met deze algemene tendens, het 

                                                
     121 “apud Troiam Francorum, que nunc Xanctis dicitur”: Notae S. Victoris Xantensis, geciteerd door Cohen 

1941, 152. 
     122 Er is geen enkele expliciete identificatie, en de stad blijft onvoltooid. Maar anderzijds: de voor duidelijke 

identificatie benodigde nieuwe naam Xanten was waarschijnlijk nog niet gangbaar, en het onvoltooid-blijven van 

de stad is wel uitgelegd als poging tot verklaring van de ruïnes van het oude Colonia Traiana (Cramer 1897, 
267, 272-4). 
     123 Vert.: “te Troje, dat ook Xanten wordt genoemd” - de klassieke naam krijgt de voorrang. 
     124 Overzicht van bronnen: Cramer 1897, 264, 268-272; Faral 1929 I, 267-268; Cohen 1941, 139-140, 152; 

Borchardt 1971, 66, 261; zie ook Panzer 1953-54, 9, 15-16. Kleef (15e eeuw): Tervooren e.a. 2006, 109, 276. 
     125 Bonn genoemd door Alexander von Roes (eind dertiende eeuw), Keulen en Mainz onder meer in Hartmann 

Schedels wereldkroniek (1493). Zie Grau 1938, 43 n. 186; Borchardt 1971, 78, 85, 261; vgl. ook 99 over 

Straatsburg; Homeyer 1982, 97, 122 n. 84. Augsburg: Schnith 1988, 505-506. 
     126 Duitse stadskronieken: Schmidt 1958, Du Boulay 1981, Eggert 1985; Zahnd 1990; dezelfde belangstelling 

blijkt bijvoorbeeld ook in bepaalde gedrukte historisch-encyclopedische werken van stedelijke oorsprong, zoals 

het Rudimentum Noviciorum (Lübeck, Lukas Brandis, 1475) en Hartmann Schedels Buch der Chroniken 

(Neurenberg, Anton Koberger, 1493): zie Von den Brincken 1983 B, 406.  
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plan op om zijn huis met een reeks schilderingen betreffende de vroegste geschiedenis van 

Augsburg op te sieren. Küchlins kroniek was, behalve als historische verhandeling, tevens 

bedoeld als basis voor deze afbeeldingen. Er waren al wel (Latijnse) geschriften over de ge-

schiedenis van de stad, maar deze voldeden niet aan de bedoelingen van de opdrachtgever. 

Augsburg kreeg er weliswaar een hoge ouderdom in toegeschreven, maar de Germanen die de 

stad bevolkten werden erin voorgesteld als (dappere) barbaren: van verwantschap en 

gelijkwaardigheid aan de Romeinen die hen tenslotte overwonnen was geen sprake. In dit 

manco voorzag Küchlin door van Augsburg een Trojaanse stichting te maken, en de Trojanen 

te presenteren als ridders, die ‘de adel in het land gebracht hadden’. De van hen afstammende 

oudste bewoners van de stad waren dus ook van adel. En dat beeld paste veel beter bij de 

ambities van een patriciër als Peter Egen, die aansluiting bij de adel zocht - en vond: in 1442 

werd hij door keizer Frederik III in de adelstand verheven.
127

 Dat Augsburg een stad was om 

trots op te zijn mocht verder blijken uit het feit dat zij ouder was dan Rome, en nooit door de 

Romeinen werd overwonnen, maar er na overleg in had toegestemd tot het Rijk toe te treden. 

Pas toen had zij haar uiteindelijke naam Augusta gekregen.
128

  

 En Augsburg wás trots op haar verleden. Zo vierde men er nog jaarlijks Varus-dag, ter 

herinnering aan de slag bij het Teutoburgerwoud, de grootse overwinning op de Romeinen die 

bij en door Augsburg zou zijn behaald.
129

 Misschien hangt ook het feit, dat een groot deel van 

de gedrukte Duitse Troje-romans in Augsburg verscheen, samen met de bij dit meest nabije 

koperspubliek aanwezige belangstelling voor de eigen geschiedenis.
130

  

 Een met die van Küchlin vergelijkbare patricische invulling kreeg de oorsprongssage 

van Metz. Metz heette te zijn gesticht door de kleinzoons van Noach, en overtrof daarmee niet 

alleen Rome in ouderdom, maar zelfs Trier, dat een Babylonische stichting claimde.
131

 Pas 

later kwamen er Trojaanse vluchtelingen, aangetrokken door de roem van de stad. Zij stonden 

onder leiding van Serpanus en Arenus. De namen zijn afgeleid van twee stadspoorten die door 

deze aanvoerders zouden zijn gebouwd. Maar niet alleen ontstaan en naam van belangrijke 

bouwwerken werden door het verhaal verklaard. Onder de Trojanen waren vier voorname 

heren: Gornaldus, Baudocius, Reguillonus en Chaversonus. Zij werden de stamvaders van de 

machtige families Gournay, Baudoche, Renguillon en Chaverson, wier vooraanstaande positie 

in de stad op deze wijze in het verleden werd verankerd.
132

 

                                                
     127 Graus 1989 (41-42) ziet Küchlins gebruik van de Troje-sage als bewijs voor zijn opvatting dat de Troje-
sage traditioneel te zeer aan de adel was gebonden om een succesvolle ‘verburgerlijking’ te kunnen ondergaan - 

een manco dat de humanistische kritiek erop zou helpen verklaren. Het is echter juist dat adellijke aspect dat 

voor Egen, en andere patriciërs, aantrekkelijk was. Meer direct burgerlijke zingeving van de stof was, zoals zal 

blijken, wel degelijk mogelijk. De humanistische kritiek - overigens zeker niet algemeen - moet anders worden 

uitgelegd; vgl. hierna, hoofdstuk IV.4.6. 
     128 Schmidt 1958, 24-26; Schnith 1988, vooral 505-507. 
     129 Vermeld bij Veit Arnpeck, eind vijftiende eeuw (Borchardt 1971, 87). Vgl. Schnith 1988, 503-505. 
     130 Koppitz noemt er elf of twaalf, waarvan de eerste vijf (1474-1488) in Augsburg verschenen; de overige vier 

of vijf Hoogduitse drukken verschenen in Straatsburg (1489-1516), waarvoor ook wel een Trojaanse oorsprong 

is gesuggereerd (Koppitz 1980, 153-4, 251-3; vgl. voor anderssoortige, zestiende-eeuwse uitgaven rond Troje 

ook Alfen e.a. 1990: D en E; Straatsburg: zie hierboven). Wel dient daarbij vermeld, dat deze twee steden eind 
vijftiende, begin zestiende eeuw veruit de belangrijkste centra voor de productie van Duitstalige verhalende 

literatuur waren (Koppitz 1980, 65-75; Röll 1987, 163-4). 
     131 Trier was, volgens de anonieme Gesta Treverorum (eind elfde, begin twaalfde eeuw), gesticht door 

Trebetas, zoon van de Assyrische koning Ninus; het werd daardoor verbonden met het eerste van de vier 

wereldrijken. Ook hier een poging tot overtreffen van Rome, geconstrueerd tijdens en in verband met een 

machtsstrijd tussen bisdommen (Keesman 1991, 266). 
     132 Prost 1865, 117-162; Beaune 1985 B, 352-353; vgl. ook hierna, n. 166. De bronnen voor deze 

stichtingslegenden rond Metz dateren volgens Prost van eind veertiende eeuw en later, maar de verhalen zelf nog 

uit de dertiende eeuw. Sommige details kunnen ouder zijn, andere zijn duidelijk jonger. De hoogtijdagen van 

drie van de vier ‘Trojaanse’ families waren pas in de veertiende of zelfs vijftiende eeuw. Hun optreden zou dus 

een interpolatie zijn (Prost 1865, 153). 
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 De meeste Duitse steden kozen echter geen Trojaanse maar een Romeinse (dus 

indirect Trojaanse) oorsprong. Die keuze wordt vooral verklaard door hun positie, en door 

hun visie op het verleden. Voor de bescherming van hun belangen waren de Duitse steden 

afhankelijk van de Rooms-koning of keizer: de Rijkssteden stonden direct onder zijn 

zeggenschap, en ook voor andere steden vormde hij het oppergezag waarop zij bij conflicten 

met lokale machthebbers een beroep konden doen. Steden probeerden, net als de adel, hun 

positie via het verleden te onderbouwen: zij stelden de gewenste relatie met het zo belangrijke 

keizerlijke gezag voor als een sinds de vroegste keizertijd verworven rechtspositie. De stad 

werd daarbij niet gezien als het produkt van een langdurige ontwikkeling waarin verschillende 

factoren een rol hadden gespeeld, maar als het resultaat van een stichting: een eenmalige, 

bewuste daad, waarbij identiteit, recht, eer en eenheid haar in één keer en voor altijd waren 

verleend. Schmidt stelt: 

 
Die Stiftung setzt den Anfang und verhindert zugleich alle weitere Entwicklung, weil sie schon 

alles enthält, was seither dauernd erhalten wird. Sie geschieht durch den jeweils einmaligen 

Gnadenakt möglichst eines Königs, welcher der Stadt Privilegien verleiht und sich in ihrem 

Recht, wohl auch in ihrem Namen gegenwärtig macht. Der Name ist bereits ein Rechtsbegriff 

[...] 

 

Zo was Neurenberg (‘Neronberg’) gesticht door Tiberius Nero, en Konstanz door Constantijn 

de Grote. Illustratief is ook het voorbeeld van Bazel waar, toen keizer Frederik III zich in 

1473 wat al te breed dreigde te maken, de stadsklerk Johannes een verhandeling schreef 

waarin hij de naam van zijn stad terugvoerde op de Romeinse burger Basilio die de stad zou 

hebben gesticht en haar daarmee de Romeinse burgervrijheid had gegeven. Ook andere Duitse 

steden waren, volgens deze verhandeling, op grond van hun stichting door Romeinse burgers 

vrij - vooral ook van belastingplicht aan de keizer.
133

  

 Romeins en Trojaans verleden vielen overigens heel goed te combineren. Ook Küchlin 

heeft de herleiding van de naam Augsburg uit Augustus. De anonieme kroniek van der 

hilliger stat van Coellen (Keulen, Johannes Koelhoff, 1499) verwerpt het verhaal over de 

stichting van Keulen door de Trojaan Colonius: Keulen (het vroegere Agrippina) is gesticht 

door Marcus Agrippa, de schoonzoon van Augustus. Maar de Trojaanse oorsprong van de 

Franken wordt wel geaccepteerd.
134

  

 

 

 4.5. Frankrijk 

 

4.5.1. Het koningshuis 

 

Ook in het Westfrankische Rijk dat in de negende eeuw bij de Karolingische rijksdelingen 

was ontstaan kwam na verloop van tijd een eind aan de Karolingische macht. Na een 

langdurige troonstrijd met de Robertingen werden de Karolingers definitief aan de kant 

geschoven door de Robertinger Hugo Capet (987-996), stichter van de Capetingische dynastie 

die Frankrijk gedurende de volgende eeuwen zou regeren.
135

 

                                                                                                                                                   
Soortgelijke klassieke herleiding voor de belangrijke families van Ulm bij Felix Fabri (1441-1501): Borchardt 

1971, 105. 
     133 Schmidt 1958, met name 81, 111-115 (citaat: 111-112); vgl. ook Schnith 1988, 513. Over de positie van de 

Duitse (Rijks)steden: LexMA 7, 637-639.  
     134 Augsburg: Schnith 1988, 506-507; Keulen: Cronica van Coellen 1499 fol. 30r e.v.; 81r e.v.; Schmidt 1958, 

112; Borchardt 1971, 91-92. 
     135 Hoyt 1966, VIII § 23; de laatste Capetinger in directe lijn was Karel IV (1322-28), het hierna regerende huis 

van Valois (hoofdtak 1328-1498; zijtakken Valois-Orléans 1498-1515, Valois-Orléans Angoulême 1515-1589) 
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  Door de strijd om de macht was het centrale gezag inmiddels ernstig verzwakt. 

Aanvankelijk behelsde het koningschap van de Capetingers dan ook weinig méér dan het 

aanzien en morele gezag dat de kroon verleende: hun werkelijke heerschappij beperkte zich 

tot het gebied rond Parijs en Orléans, de rest van Frankrijk was in handen van heren die even 

machtig of zelfs machtiger waren dan zij, en die alleen in naam hun vazallen waren. Pas in de 

loop van de twaalfde eeuw wisten de Franse koningen hun gezag uit te breiden. Met name 

door de politiek en de veroveringen van Filips II Augustus (1180-1223) werden de Capetin-

gers de belangrijkste heersers in Frankrijk - èn in het Europa van de dertiende eeuw.
136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustratie bij de genealogie van de Franse 

koningen: de dynastie rijst op uit de mond van 

de dode Priamus (hs. Parijs BN, MS français 

10132, fol. 20 v, vroege veertiende eeuw; uit: 

Lewis 1976). Afbeeldingen als deze 

herinneren aan voorstellingen van de Boom 

van Jesse: de stamboom van de koningen van 

Juda en van Maria en Christus, groeiend uit de 

slapende Jesse (vgl. Mâle 1972, 165-168). 

 

 Deze nieuwe positie van het koningshuis ging, behalve met een toenemende 

sacralisering van de monarchie
137

, gepaard met een nieuwe visie op de historische status van 

de Capetingers: vanaf het einde van de twaalfde eeuw golden ook zij als afstammelingen van 

Karel de Grote, en daarmee van de Trojanen
138

. De moeder van Filips II Augustus, Adèle van 

Champagne, had Karolingisch bloed. En dus bezongen geschiedschrijvers en dichters aan zijn 

hof hem als Karolinger. Ook Filips II Augustus zèlf huwde, in 1180, een ‘Karolingische’ 

                                                                                                                                                   
was een jongere lijn van de Capetingers: het stamde af van Karel van Valois († 1325), een jongere broer van 

Filips IV de Schone (WP 23, 279-280). 
     136 Hoyt 1966, VIII § 23, XIV § 37, XXV § 67-69. 
     137 Zie over dit proces Beaune 1985 A, passim. 
     138 Ook de Troje-stof stond aan het hof van Filips II Augustus opnieuw in de belangstelling, zowel in 

geschiedschrijving als in literatuur. Verband met de gelijktijdige interesse voor Karel de Grote ligt voor de hand: 

Karolingisch bloed impliceerde tevens afstamming uit Troje. Baldwin wijst er echter op dat Filips’ ge-

schiedschrijver Rigord van Saint-Denis (Gesta Philippi, passage gedateerd 1186) wèl stelt dat alle Franse 

koningen uit Troje stammen, en relaties legt tussen de daden van de oudste Trojaans-Frankische vorsten en die 

van Filips II Augustus, maar de mogelijkheid van een Karolingische afkomst van de Capetingers negeert 

(Baldwin 1986, 371-374, 576 n.76). Dit argument ex silentio komt mij echter niet erg overtuigend voor. Vgl. ook 

Werner (1952, 223 n. 114), Guenée (1978, 462), en Lewis (1981, 107), die de passage eveneens in Karolingisch 

perspectief zien. Zie tevens de andere voorbeelden genoemd bij Baldwin. 
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prinses: Elisabeth van Henegouwen. De opvolging van hun zoon, Lodewijk VIII (1223-1226) 

zou gaan gelden als het moment waarop de Karolingers terugkeerden op de Franse troon, het 

moment van de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli, zoals Vincent van Beauvais de 

theorie in zijn voor Lodewijk IX geschreven Speculum Historiale (laatste versie voltooid 

1253 of 1254) noemde. Het jaar 1223 markeerde de opkomst van een nieuwe, vierde dynastie 

waarin het bloed van alle voorafgaande geslachten - Merovingers, Karolingers en Capetingers 

- was samengevloeid. Eigenlijk waren er dus helemaal geen breuken in de Franse dynastieke 

geschiedenis: vanaf de allereerste Trojaans-Frankische vorsten had een en hetzelfde geslacht 

er geheerst.
139

 

 Waarom sloeg het idee van een Karolingische afstamming van de Capetingers juist in 

deze periode zo aan? Alle vóórgaande Capetingische koninginnen hadden - op één na - 

eveneens Karolingisch bloed. En Hugo Capet zelf had een Karolingische grootmoeder. Men 

had de prestigieuze bloedlijn dus al veel eerder kunnen benadrukken. Waarom gebeurde dat 

pas nu?
140

 Er is gewezen op het feit dat juist in deze tijd de cultus rond Karel de Grote - als 

grote Franse vorst en als kruisvaarder - in literatuur en geschiedschrijving haar hoogtepunt 

bereikte. Maar de belangrijkste reden voor de overname van de Karolingische afstamming 

(bedacht door auteurs die andere dan Capetingische interesses dienden)
141

 in de officiële 

historiografie lag allereerst in actuele belangen van de Capetingers zelf: in de legitimering van 

hun in de twaalfde eeuw opnieuw ter discussie staande koningschap, en van hun nieuwe 

machtspositie en ambities voor de toekomst.
142

 

 De opvolging van Hugo Capet was niet helemaal in de haak geweest. Volgens een 

oude opvatting had paus Stephanus, in de achtste eeuw, het Frankische rijk uitsluitend aan 

Pippijn III en zijn erfgenamen gegeven: opvolging door anderen was op straffe van excom-

municatie verboden. Weliswaar betekende de dood van Lodewijk V in 987 het uitsterven van 

de Karolingers in de directe lijn, maar er was nog een kandidaat uit het oude geslacht 

voorhanden. Volgens de regels van erfopvolging zou de troon eigenlijk moeten zijn 

toegevallen aan de broer van Lodewijks vader: Karel, hertog van Neder-Lotharingen. Maar 

het was Hugo die tot opvolger werd verkozen.
143

 

 Aanvankelijk had deze gang van zaken weinig gevolgen voor de reputatie van de 

nieuwe dynastie. Contemporaine protesten tegen het passeren van Karel van Lotharingen 

waren snel verklonken, en aan Capetingische zijde werden al gauw visies op het gebeurde 

ontwikkeld die Hugo van elke schuld vrijpleitten.
144

 In later tijd echter zagen politieke 

                                                
     139 Ik volg voor de Karolingische afstamming van de Capetingers allereerst het betoog van Guenée 1978; zie 

verder Zeller 1934, 279-280; Werner 1952; Spiegel 1971; Fawtier 1978, 55-57; Lewis 1981, 104-122; Baldwin 

1986, 369-374; vgl. ook Brown 1990 over de pogingen van Filips IV (1285-1314) om de reditus-theorie te 

vervangen door een Karolingische afstamming via Hauvide, de moeder van Hogo Capet. Zie ook Melville 1987 

A, 426-431 over Troje en het belang van continuïteit in bloed en heerschappij. 
     140 Er is maar één vroeger voorbeeld van Capetingische aanknoping bij de Karolingers en Troje bekend. Filips 

I (1060-1108) noemde zijn oudste zoon Louis: een Karolingische vorstennaam, die een breuk met de 

familietraditie op het gebied van naamgeving betekende. Het grafschrift van Filips I (vroege twaalfde eeuw?) 

vermeldde bovendien zijn afstamming uit het geslacht van Priamus. Van enige verdere verspreiding van deze 

opvatting is echter niets bekend, wat Lewis verklaart uit het feit dat het verhaal van de profetie van Sint Walarik 
(zie hieronder), dat een Karolingische afstamming uitsloot, inmiddels bekend was geraakt (Lewis 1981, 47-49, 

50, 104, 106). 
     141 Zij waren er vooral op uit om de familie van de betreffende bruiden (het huis van Champagne, het 

Henegouwse huis) te verheerlijken. 
     142 Werner 1952, 217-219, 222-225; Spiegel 1971, 158-162; Guenée 1978, 462-465; Lewis 1981, 11, 104-122. 

Werner wijst tevens op het feit dat juist in de twaalfde eeuw het principe van erfopvolging via vrouwen zeer 

belangrijk was (218). 
     143 Werner 1952, 206; Spiegel 1971, 151. Over de feiten: Lewis 1981, 16-18. 
     144 Karel van Lotharingen werd zwartgemaakt of (meestal) eenvoudigweg verzwegen; tegelijkertijd werden 

Hugo Capet en de zijnen als buitengewoon gewetensvol en loyaal ten opzichte van de Karolingers voorgesteld: 

Werner 1952, 206-208; vgl. Spiegel 1979, 151; Guenée 1978, 451; Lewis 1981, 35-36.  
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tegenstanders hier een mooie kans om de Capetingers in discrediet te brengen door hen als 

usurpatoren af te schilderen. In de invloedrijke Historia Francorum Senonensis (1015-1030) 

bijvoorbeeld is Karel van Lotharingen nóg nauwer aan Lodewijk V verwant dan hij in 

werkelijkheid was (hij is niet zijn oom maar zijn broer), en zijn opvolging heeft al 

plaatsgevonden wanneer Hugo Capet tegen hem in opstand komt, hem verraderlijk gevangen 

neemt en zichzelf vervolgens tot koning laat kronen.
145

 

 In het voetspoor van dergelijke beschuldigingen ontstond rond 1040 een nieuwe 

historische fictie, die de Capetingische opvolging van een religieuze lading en legitimering 

voorzag: het verhaal over de voorspelling van Sint Walarik (Frans: Valéry). Hugo Capet had, 

aldus deze legende, de relieken van de stichters van de kloosters Saint Riquier en Saint Valéry 

terugbezorgd, toen deze in vreemde handen waren gekomen. Hij deed dat op verzoek van Sint 

Walarik zelf, die hem in een droom was verschenen en die hem, als beloning voor de te 

verrichten vrome daad, het koningschap ‘usque ad septimam generationem’ - tot de zevende 

generatie - had beloofd.
146

 

 Deze legende werd verzonnen door een monnik die de bovennatuurlijke vermogens 

van de stichter van zijn klooster wilde verheerlijken, zij was niet bedoeld om het dubieuze 

koningschap van de Capetingers te sanctioneren. Voor hen werd het verhaal met het 

verstrijken van de tijd - en de generaties - meer een vloek dan een zegen. Verschillende 

toespelingen op de legende getuigen in de twaalfde eeuw van leedvermaak of onrust - al naar 

gelang de bron - over het naderende einde van de dynastie. Er werden wel pogingen onder-

nomen het septimam uit de profetie als sempiternam (eeuwig) te doen begrijpen, maar de 

gebruikelijke interpretatie was en bleef de letterlijke: het duurde nog hooguit tot de dood van 

Filips II Augustus (de telling van de zeven generaties kon wat verschillen),
 147

 dan zou het 

doek voor de Capetingers vallen. De juist rond deze tijd verkondigde Karolingische afstam-

ming van de dynastie bood een welkome en elegante oplossing voor dit steeds nijpender 

probleem: door de terugkeer van ‘Karolingers’ op de troon ging de voorspelling van Sint 

Walarik op een voor de Capetingers wel heel onschuldige manier in vervulling.
148

 

 Gabriëlle Spiegel wees, ter verklaring van het succes van de reditus-theorie, op een 

andere actuele aanleiding met een veel fundamenteler strekking: de omvangrijke veroveringen 

van Filips II Augustus en de territoriale en ideologische implicaties daarvan.
149

 Het voorbeeld 

van Karel de Grote en zijn wereldrijk stond deze vorst voortdurend voor ogen. Een recht-

streeks genealogisch verband met de bewonderde voorganger vormde niet alleen een legiti-

                                                
     145 Werner 1952, 208-213; Spiegel 1971, 153; Guenée 1978, 451-452, Baldwin 1986, 370. 
     146 Werner 1952, 213-217. 
     147 Zowel Lodewijk VII (1137-1180) als Filips II Augustus werden als zevende koning genoemd: zie de 

voorbeelden bij Werner 1952, 216. Fawtier 1978, 56 noemt Lodewijk VIII “seventh descendant of Hugh Capet 

to wear the crown”: een andere mogelijke interpretatie. De verwarring hangt ook samen met het feit dat sommige 

bronnen niet Hugo Capet maar zijn vader, Hugo de Grote, als held van het Sint Walarik-verhaal kiezen. In de 

uiteindelijk klassieke versie van het verhaal - voor het eerst bij de Henegouwer Andreas van Marchiennes 

(Historia succincta de gestis et successione regum Francorum, uiterlijk 1196), sinds Vincent van Beauvais in de 

officiële Capetingische historiografie (vgl. echter Brown 1990) - is Filips II Augustus de laatste Capetinger, en is 

het diens huwelijk met Elisabeth van Henegouwen dat de voorspelling doet uitkomen (Werner 1952, 203-205; 
Spiegel 1971, 145-150). 
     148 Omgekeerd sloot het verhaal een Karolingisch-Capetingische band vóór de zevende generatie uit, wat het 

late beroep op een dergelijke relatie kan helpen verklaren; bovendien was een Karolingische afstamming alleen 

een gevaarlijke onderbouwing voor het koningschap: andere families zouden dan even goede of zelfs betere 

aanspraken op de troon kunnen doen gelden (Lewis 1981, 34, 50, 105-106, 121; zie verder Werner 1952, 215-

217, 222-225; Spiegel 1971, 163; Fawtier 1978, 56; Guenée 1978, 465; Lewis 1981, 117-121; Baldwin 1986, 

370).  
     149 Spiegel maakt een functioneel onderscheid tussen de afstamming via Adèle van Champagne, die voor 

legitimering (voor zover nog nodig) zorgde, en de latere theorie van de reditus, via Elisabeth van Henegouwen, 

die in eerste instantie vooral een betekenisvolle interpretatie van de veroveringen van Filips II Augustus bood. 

Werners visie op het onderscheid tussen de twee herleidingen is nogal warrig (Werner 1952, 216-217, 222-224). 
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mering van de recente gebiedsuitbreidingen,
150

 maar tevens een programma voor de toekomst: 

het impliceerde aanspraak op de volledige Karolingische erfenis - zowel wat betreft het bezit 

van gebied (ook buiten Frankrijk!) als wat betreft de imperiale status. Het lijkt niet toevallig 

dat Lodewijk VIII de zoon die hem in het voorjaar van 1226 werd geboren Karel noemde: 

vanaf dat moment noemden de Capetingers hun zoons weer naar de hervonden voorvader. 

Ook elders in Europa raakte de nieuwe status van de Capetingers, en de implicaties ervan, 

bekend. Paus Innocentius III zinspeelde erop in 1204, Gregorius IX in een brief aan Lodewijk 

IX uit 1236. En het was deze laatste paus die enkele jaren later, zoals we zagen, de mogelijk-

heid van een Frans keizerschap voor het eerst zou hebben overwogen.
151

  

 Behalve als onderbouwing voor hun van nu af aan regelmatig opflikkerende 

keizerlijke aspiraties had de nieuwe historische identiteit ook directe, praktische betekenis 

voor de status van de Capetingers in Europa. Zij impliceerde soevereiniteit en 

gelijkwaardigheid, allereerst ten opzichte van het Rijk, waar de Hohenstaufers juist aan het 

einde van de twaalfde eeuw hun keizerlijke aanspraken op universele hegemonie met veel 

nadruk en arrogantie uitdroegen. Die gelijkwaardigheid aan het Rijk betekende tevens een 

versteviging van het eigen gezag, dat men nu óók, net als de Duitse keizer, op het Romeinse 

Recht kon grondvesten. In de tweede plaats impliceerde het nieuwe verleden een versterking 

van de positie ten opzichte van de al even universele pretenties van de pausen, die in de der-

tiende eeuw op het hoogtepunt van hun macht waren.
152

 

 In het Capetingische gebruik van de Frankische Troje-sage worden deze politieke 

implicaties op veelzeggende wijze uitgewerkt. Naar aanleiding van Filips II Augustus’ 

overwinning op de Duitse keizer, bij Bouvines (1214), stelt Guillaume le Breton in zijn 

Philippidos (voltooid na Filips’ dood) dat de Franken niet alleen van gelijke afkomst waren 

als het nageslacht van Aeneas, maar zich bovendien met succes tegen de Romeinse 

overheersing hadden verzet: liever dan tribuut te betalen aan keizer Valentinianus waren ze in 

vrijwillige ballingschap gegaan. Hun naam Franken ontleenden ze dan ook allereerst aan het 

feit dat ze vrij waren: vrij van het Romeinse juk. En die vrijheid ten opzichte van het Rijk 

werd bij Bouvines nogeens bevestigd.
153

  

 Eenzelfde redenering werd tachtig jaar later gebruikt in de dramatisch verlopen 

machtsstrijd tussen de Capetingische koning Filips IV (1285-1314) en de vertegenwoordiger 

van het andere ‘Rome’: paus Bonifatius VIII. Aanleiding was het feit dat Filips, in 

voortdurende geldnood, de clerus was gaan belasten. Bonifatius zag dit als aantasting van de 

pauselijke suprematie. Niets mee te maken, luidt het koninklijke standpunt in het traktaat 

                                                
     150 Speciaal de verovering van Normandië op de Engelsen (uiteindelijke inname 1204) vroeg om een 

rechtvaardiging: deze werd niet als een gerechtvaardigde actie tegen een opstandige vazal gezien (Spiegel 1971, 

167-168). 
     151 Werner 1952, 223; Spiegel 1971, 151-170, 172; vgl. hiervóór, 87. Vgl. over de Capetingers en het keizer-

schap Zeller 1934, 285-286 en passim; Goez 1958, 167, 169-170, 177-179; McGinn 1985, 29 (nieuwe Franse 

annexatie van de sibillijnse profetie betreffende de Eindkeizer, ca. 1220); Beaune 1985 A, 50 (late voorbeelden 

van beroep op Trojaans bloed als argument voor wereldmacht). Lewis ziet Rigords benoeming van Filips als 

‘semper Augustus’ als bewuste imitatie van de Karolingische en Staufische keizers (Lewis 1981, 121-122, 275 n. 
79). 

Buitenlandse bekendheid van de nieuwe Capetingische status blijkt ook uit het ontstaan van een alternatieve, 

beledigende theorie (vermoedelijk in het Rijk, in de dertiende eeuw), die van Hugo Capet de kleinzoon van een 

slager maakte. Volgens een latere, al even onvriendelijke variant was Francion zèlf een slager; hij gaf het 

koninkrijk zijn naam, en het slagersgilde zijn privileges (Ribémont en Salvat 1993). Misschien is deze versie, die 

de gezamenlijke voorvader van Fransen en Duitsers betrof, van Engelse makelij? Zij is voor het eerst te vinden 

in handschriften (oudst gedateerde: 1321) van Bartholomaeus Anglicus’ De proprietatibus rerum, geschreven 

tussen 1230 en 1284 (Ribémont en Salvat 259-260). 
     152 Spiegel 1971, 171; Guenée 1978, 464-465. Over de feitelijke verhouding met het Rijk: Zeller 1934, 281 

e.v.; over het pausdom in de dertiende eeuw: Hoyt 1966, XVII § 48, XXVI. 
     153 Baldwin 1986, 383. 



 

 100 

  

Quaestio in utramque partem (1302): de Franken zijn vanouds vrij, zoals hun naam al 

aangeeft, en zij hebben zich na hun vlucht uit Troje gevestigd in gebieden die niet onder de 

heerschappij van Rome vielen. Soortgelijke argumenten hanteert Jean de Paris (De potestate 

regis et papali, 1302). Tijdens de regering van Constantijn de Grote woonden de Franken in 

Sicambria, dus buiten het gebied dat door de Constantijnse schenking onder pauselijk gezag 

werd gesteld; eenmaal in Europa zijn zij nooit werkelijk door de Romeinen onderworpen - en 

bovendien: geweld schept geen recht. In de vijftiende en zestiende eeuw zijn dergelijke gelui-

den tegen de machtsaanspraken van paus en keizer nog steeds te horen.
154

 

 Ook andere politieke relaties in Europa lieten zich met behulp van het Trojaanse 

verleden naar wens definiëren. Daar was om te beginnen de verhouding tot Engeland. De met 

name in de tweede helft van de twaalfde eeuw zeer uitgestrekte Engelse bezittingen in 

Frankrijk vormden een voortdurende bron van conflict. Zij waren ook een belangrijke 

aanleiding tot het uitbreken van de Honderdjarige Oorlog, in 1337. Die oorlog, begonnen als 

een strijd over feodale jurisdictie, kreeg meer en meer het karakter van een dynastiek geschil 

omdat de Engelse koning Edward III (1327-1377) de Franse troon opeiste, op grond van het 

feit dat hij in nauwere verwantschap tot de oude Capetingische koningen stond dan de 

regerende Filips VI (1328-1350) uit het huis van Valois. Dat was waar: Edward was een 

kleinzoon van Filips IV (zoon van zijn dochter Isabella), Filips VI was diens neef (zoon van 

zijn broer Karel). Maar het idee van opvolging door de oude erfvijand was zó onacceptabel, 

dat men Filips van Valois had verkozen. Edwards claim had bovendien een belangrijke 

zwakte: hij liep via de vrouwelijke lijn.
155

 En daar lag een mogelijkheid om de Engelse 

aanspraken onderuit te halen. Ineens herinnerde men zich aan het Franse hof de oude 

Frankische Lex Salica (zesde tot achtste eeuw), die opvolging door of via vrouwen had 

uitgesloten. En ook nu voorzag men deze voor het koningshuis zo belangrijke pijler van 

Trojaanse ouderdom en prestige: de Salische Wet zou in 420 zijn uitgevaardigd door 

Faramundus, sinds het Liber Historiae Francorum (727) bekend als eerste koning en 

wetgever van de Franken. Door de verbinding met deze allervroegste geschiedenis van het 

Frankische rijk kreeg de Salische Wet de status van grondwet.
156

 

 Natuurlijk betekende deze uitsluiting van vrouwen tegelijkertijd een aantasting van de 

eigen Franse troonrechten en van het idee van dynastieke continuïteit, die immers juist op 

doorgave van bloed en erfrecht door vrouwen (Blithildis, Adèle van Champagne en Elisabeth 

van Henegouwen) waren gegrondvest. Slechts een enkeling lijkt zich echter van dit probleem 

bewust - of wíl het zich realiseren. Men blijft óók het bloed van de Franse koningen op Troje 

terugvoeren. Het ging om het belang van de monarchie, niet om het verkrijgen van zoiets als 

een consistent beeld van het verleden.
157

 

 Dat men zich inmiddels ook aan het Engelse hof op een afstamming uit Troje beriep 

was brutale grootspraak, vonden de Fransen. De Britten waren Trojaans, akkoord, maar het 

huidige Engeland werd bewoond door nakomelingen van de Saksen: barbaarse Germaanse 

invallers die de Britse bevolking in de vijfde, zesde eeuw met grof geweld uit haar land 

                                                
     154 Zeller 1934, 295-296; Beaune 1985 B, 339-341. Over de twist: Hoyt 1966, XXVI § 72. 
     155 Hoyt 1966, XIV § 37-38, XXIV § 64-65, XXV § 67-69, XXVIII § 76-78. 
     156 Deze identificatie van de Salische Wet met de wetten van Faramundus werd bevorderd door het feit dat het 

Liber Historiae Francorum de Lex Salica als bron gebruikte: de namen van Faramundus’ veronderstelde 

juridische adviseurs werden eraan ontleend. Over de oorspronkelijke betekenis van de Lex Salica op het punt van 

opvolging door of via vrouwen, en over het hernieuwd teruggrijpen erop vanaf de tweede helft van de veertiende 

eeuw: Scheidgen 1976, 20-59, 171-238; over de rol van Faramundus: 180-184, 221-222, 228-229, 231-232; zie 

ook Beaune 1985 A, 264-290. Beaune (1985 A, 53, 1985 B 353) ziet de Trojaanse herleiding van de Salische 

Wet als uiting van verlangen naar cultureel prestige: zij impliceerde originaliteit en onafhankelijkheid ten 

opzichte van Romeins, keizerlijk en feodaal recht. De politieke achtergrond van de herleiding lijkt mij echter 

duidelijk primair. 
     157 Guenée 1978, 465-466. 
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hadden verdreven. Voor de van oorsprong Normandische dynastie gold hetzelfde: ook al 

hadden de Noormannen zich van een fraaie Trojaanse afstammingsmythe voorzien, in 

werkelijkheid waren ze een Germaans volk - dat bleek al uit hun naam - met een uitgesproken 

neiging tot drank- en moordzucht en seksuele losbandigheid. De Franse herovering van 

Normandië op deze indringers was dan ook legitiem.
158

 

 Eenzelfde argumentatie diende ter rechtvaardiging van het (door de Engelsen betwiste) 

Franse recht op Bretagne, en van de Franse allianties met Schotland, Wales en Ierland: het 

ging immers om gebieden waar de bevolking Brits - en dus verwant, Trojaans - bloed door de 

aderen stroomde. Ook de goede relatie met Hongarije, in de vijftiende en zestiende eeuw 

bekrachtigd door verschillende vorstelijke huwelijken, werd verklaard uit de oude Frankische 

band met Sicambria, dat met Boedapest werd geïdentificeerd.
159

 

 

4.5.2. De adel 

 

In Frankrijk was de Troje-sage allereerst van belang voor het hof. Maar de Capetingers waren 

niet de enige Trojanen in het land. Ook de adel stelde Trojaanse stambomen op. Aanvankelijk 

ging het vooral om de grote vazallen die, soms eerder dan de Capetingers, en in directe 

concurrentie met hen, zo’n afkomst voor zich lieten construeren. Belangrijke voorbeelden zijn 

de huizen van Normandië en Anjou, die elders ter sprake zullen komen. Aan het eind van de 

middeleeuwen had de mode zich ook tot de lagere adel uitgebreid, een ontwikkeling 

vergelijkbaar met die in het Duitse Rijk.
160

 

 

4.5.3. De steden 

 

Al eerder is opgemerkt dat de oudste berichten over de Trojaanse stichting van bepaalde 

Europese steden uit dynastiek en klerikaal belang, niet uit burgerlijk initiatief, zijn ontstaan.
161

 

Ook Frankrijk levert voorbeelden die deze stelling ondersteunen. 

 De eerste Franse stad - misschien wel de eerste Europese
162

 - die in de middeleeuwen 

een Trojaanse oorsprong kreeg toegeschreven is Reims. Al in de negende eeuw maken 

bronnen melding van de stichting van deze stad door Remus, de tweelingbroer van Romulus, 

stichter en eerste koning van Rome, en nazaat van Aeneas. Een van de poorten van de stad, 

een overblijfsel uit de Gallisch-Romeinse tijd, toonde in bas-reliëf een afbeelding van de 

wolvin die de broers zoogde en dit feit werd volgens Flodoard van Reims (tiende eeuw) als 

belangrijk argument voor de waarheid van het verhaal beschouwd. Hier is dus geen sprake 

van inpassing in de Frankische Troje-sage, maar van een afgeleide van de Romeinse 

stichtingssage, die het mogelijk maakte Reims als het tweede Rome voor te stellen. Die opzet 

kan worden verklaard als poging tot ondersteuning van het nog prille Frankische keizerschap. 

De legende is waarschijnlijk ontstaan in de tijd rond of vlak na de tweede keizerskroning van 

Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, in oktober 816, ter rechtvaardiging van de 

keuze voor Reims - en niet Rome, het oude centrum van het Rijk, waar Karel zelf was 

gekroond - als plaats voor deze ceremonie. Welke stad zou hier immers meer geschikt voor 

zijn dan de tweelingstad van Rome? Ook klerikale belangen waren gediend met het verhaal, 

waarmee Reims tot geestelijk ‘Rome’ van het Frankische Rijk kon worden verheven.
163

 

                                                
     158 Joly 1870-71 II, 582; Bossuat 1958, 193-194, 196; Beaune 1985 B, 341-342 (voorbeelden uit de veertiende 

en vijftiende eeuw); zie over de Engelse en Normandische Troje-sagen IV.5. 
     159 Bossuat 1958, 196-197; Beaune 1985 B, 342-343. Zie over Hongarije ook Eckhardt 1928, 187-193. 
     160 Homeyer 1982, 101-102; Beaune 1985 B, 333; Graus 1989, 36-38. Zie voor Normandië en Anjou hoofdstuk 

IV.5.3. 
     161 Vgl. hierboven, p. 91. 
     162 Alleen de traditie met betrekking tot Xanten zou ouder kunnen zijn: zie hierboven. 
     163 Desportes 1979, 530-531; Beaune 1985 B, 352. Flodoard is kritisch: hij wijst erop dat, volgens Livius, 
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 Eind twaalfde, begin dertiende eeuw werd de geschiedenis van Parijs door 

geschiedschrijvers aan het hof van Filips II Augustus met de Frankische Troje-sage 

verbonden. Het waren de Trojanen die de stad Lutetia al in de negende eeuw v. Chr. hadden 

gesticht en die haar later hadden omgedoopt tot Parijs, afgeleid van de naam van Hectors 

broer Paris, of van het Griekse parisia, dat stoutmoedigheid betekende. En het was 

Marcomiris die de stad voor het eerst had ommuurd, net zoals zijn verre nakomeling Filips II 

Augustus dat onlangs opnieuw had gedaan. Toen al was Parijs centrum van het Frankische 

rijk, bakermat van koningen en leermeester van de hele wereld geweest. Dergelijke 

mededelingen vormen een eerbetoon aan de stad die, onder Filips II Augustus, de hoofdstad 

van het rijk aan het worden was - een eerbetoon van het hof.
164

 

 Duidelijke voorbeelden van oorsprongsmythen van burgerlijke makelij zijn veel 

moeilijker te geven. Anders dan in Duitsland was er in middeleeuws Frankrijk nauwelijks 

sprake van stedelijke geschiedschrijving. Dit is vooral verklaard uit de overheersende positie 

van de monarchie, die niet alleen in de politiek, maar ook in de historiografie tot uitdrukking 

kwam. Ruimte voor stedelijke mythevorming lijkt er pas laat te zijn geweest, en dan nog 

vooral aan de grenzen van het koninkrijk, stelt Kümmell.
165

 Haar visie komt aardig overeen 

met de observaties van Colette Beaune. Volgens deze laatste waren het vooral steden met een 

sterke band met de koninklijke dynastie, zoals Reims en Parijs, die een Trojaanse oorsprong 

kregen toegeschreven.
166

 En zij noemt Troyes, Clermont, Toulouse, Narbonne en Nîmes - de 

laatste drie aan de grenzen van het rijk - als minder direct met het koningshuis verbonden 

steden die zich, vanaf de dertiende eeuw, als Trojaans afficheerden. Over ontstaan, aard en 

functie van deze niet-dynastiek georinteerde stichtingsverhalen lijkt echter weinig bekend. Of 

het inderdaad om verhalen van burgerlijke signatuur gaat staat nog te bezien.
167

  

                                                                                                                                                   
Remus door Romulus werd vermoord bij de stichting van Rome. Later werden de stichting van Reims en de 

broedermoord wel gecombineerd: Regnier-Bohler 1986, 127. 
     164 Een overzicht van de legendes rond Parijs geeft Barroux 1955. Zie verder Folz 1983-84, 196; Beaune 1985 

A, 24; Beaune 1985 B, 352; Baldwin 1986, 372-373, 576 n. 76. Ook de middeleeuwse historiografie uit Parijs 

zelf kenmerkt zich door een dynastieke oriëntatie: Kümmell 1984, 238-239. 
     165 Kümmell 1984, m.n. 242 (voorbeelden: Toulouse, Metz); vgl. Chedeville e.a. 1980, 394: “La mythologie 

urbaine, si fertile déjà dans les villes italiennes au XIIIe siècle, ne touche guère les villes de France où la 

monarchie semble avoir cherché à monopoliser, avec la légende des origines troyennes, l’historiographie 

mythique antique.” 
     166 Behalve Reims en Parijs noemt ze ook Metz en Tours (Beaune 1985 B, 352). De Trojaanse oorsprong van 
Metz zou nog teruggaan op de Karolingische tijd. Hiervoor verwijst Beaune naar Paulus Diaconus’ Gesta 

episcoporum Mettensium (MGH SS II, 261-264). Deze passage gaat echter over het Trojaanse bloed van 

bisschop Arnulf (vgl. hiervóór, p. 76), over de oorsprong van Metz - dat al bestaat in de tijd van de apostelen - 

wordt niets gezegd. Hugo van Toul, door Beaune eveneens opgevoerd als vroege bron, vormt een 

problematische referentie. Deze auteur is slechts bekend via het werk van Jacques de Guise (eind veertiende 

eeuw). Heeft hij werkelijk bestaan - er is reden om hieraan te twijfelen - dan schreef hij waarschijnlijk nà 1250 

(Wilmans 1847, 320-323; vgl. echter Keesman 1991, 269-271 en hierna, hoofdstuk VI.3.3.). Ook Prost noemt 

hem, maar niet voor de Trojaanse oorsprong van Metz. Voor de stichtingslegenden rond Metz baseert Prost zich 

uitsluitend op laat-middeleeuwse bronnen. Hij concludeert dat deze verhalen in de dertiende eeuw moeten zijn 

ontstaan, hoewel sommige elementen ouder kunnen zijn (Prost 1865, 71-74, 96-102, 117-162). Vgl. voor de 

Romeinse wortels van Metz Hellmann 1913, 459. Zie verder voor de Trojaanse stichting van Metz, dat sinds de 
Karolingische tijd tot het Oost-frankische rijk behoorde (WP 16, 13), hiervóór p. 94. 

 Wat betreft Tours: de Trojaanse oorsprong van deze stad is overgeleverd in de Britse Troje-sage. Hij is 

eerder vanuit Britse en Anglo-Normandische dan vanuit Capetingische belangen te begrijpen. Vgl. n. 216. 
     167 Beaune noemt geen bronnen of literatuur (Beaune 1985 B, 353). Bossuat geeft een Latijnse vita van Sint 

Cassius als bron voor de stichtingssage van Clermont (Bossuat 1958, 192). Homeyer verwijst naar een Italiaanse 

tekst voor de Trojaanse oorsprong van een reeks steden in en rond Italië, waaronder Narbonne en Toulouse 

(Galvano Fiamma’s Manipulus florum, veertiende eeuw; Homeyer 1982, 97; vgl. Gorra 1887, 91; Borst 1957-

1963, 865-866: de auteur zou veel van deze Trojaanse stichtingen zelf hebben verzonnen, om de hogere 

ouderdom van Milaan, gesticht door een kleinzoon van Jafeth, te onderstrepen). 

 Alleen over Toulouse heb ik nadere gegevens gevonden. Een beknopt overzicht van de verschillende 

sagen rond de oorsprong van deze stad geeft Wolff 1958, 16-17; vgl. ook Histoire de Toulouse 1974, 12. Erg 
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 Stedelijke oorsprongsmythen met een dynastieke of klerikale achtergrond konden 

echter wel een rol spelen in de ontwikkeling van een eigen stedelijk zelfbewustzijn en, in 

tweede instantie, worden overgenomen voor gebruik in meer burgerlijk verband. De burgers 

van Parijs organiseerden in 1330 een toernooi tussen hun eigen zonen en jongeren uit andere 

steden; tijdens het steekspel traden de Parijse deelnemers als ‘koning Priamus en zijn 

vijfendertig zonen’ in het veld.
168

  

 Een tweede voorbeeld is Doornik of Tournay. Deze stad - aanvankelijk en uiteindelijk 

Vlaams, maar van 1187 tot 1521 onder Frankrijk - was volgens het twaalfde-eeuwse Liber de 

antiquitate urbis Tornacensis ontstaan als Altera Roma of Minor Roma (het andere, tweede 

Rome, het kleinere of jongere Rome). Zij was gesticht door de Romeinen, in de tijd van de 

koningen, en het was er zó heerlijk dat deze machthebbers op het punt hadden gestaan om hun 

oude residentie op te geven en Doornik tot nieuwe hoofdstad van het Rijk te maken. In de 

geschiedenis die volgt is ook verder voortdurend sprake van dit soort wedijver met het 

klassieke voorbeeld. Heel het verhaal heet te zijn opgetekend uit de mond van de heilige 

Eleutherius, eerste bisschop van de stad, die in 1141 in een visioen aan een kanunnik van de 

kathedraal zou zijn verschenen. Eleutherius liet deze Henri tevens weten “dat Doornik 

binnenkort een eigen bisschop zal krijgen en op deze wijze haar oude waardigheid zal 

herwinnen”. En daar was het allemaal om begonnen: toen het Liber de antiquitate werd 

geschreven was Doornik in een heftige strijd om een eigen bisschopszetel verwikkeld, en deze 

fraaie historie moest de status van de stad daarom nog eens extra benadrukken.
169

 Later 

blijken deze klerikale, in het Latijn gestelde fantasieën rond oorsprong en geschiedenis van de 

stad ook van betekenis voor de burgerij. In een charter van 1434 wordt gerefereerd aan 

Doorniks vroegere positie als ‘seconde Rome’, waarvan het ceremonieel rond de stedelijke 

magistratuur nog steeds zou getuigen.
170

  

 Er waren in Frankrijk ook andere dan Trojaanse stedenstichters actief geweest. Men 

ontleende er graag status aan historische banden met helden uit de geliefde Karolingische 

epiek. Aan de bouw van Montauban bijvoorbeeld hadden de vier Heemskinderen nog 

eigenhandig meegewerkt. Andere steden golden als voortzetting van Gallische civitates, 

waarvan Caesar er in zijn Commentarii de bello Gallico vele had genoemd. Maar eigenlijk 

ging het ook hier om Trojaanse vestigingen: ook voor de Galliërs was rond 1200 (opnieuw?) 

een band met Troje bedacht.
 171

 Wat betreft de Vier Heemskinderen: zij golden als neven van 

Karel de Grote, en deelden dus diens Trojaanse bloed.
 
Was het toeval dat hun burcht 

Montauban (‘witte berg’) dezelfde naam droeg als de burcht die Aeneas bouwde?
172

  

                                                                                                                                                   
verhelderend over de Trojaanse sage is genoemde literatuur niet. Ook over de interpretatie van deze verhalen 

blijft veel onduidelijk. Zo noemt Kümmell Nicolas Bertrands geschiedenis van Toulouse (Latijnse uitgave 

gedrukt in 1515, Franse vertaling in 1517 en 1555) als “eine der wenigen Darstellungen [in Frankrijk, W.K.], in 

denen die Stadt als konstitutiver ‘Held’ erscheint”, maar het is “eher eine Geschichte der Tholosa sacra als der 

Tholosa civilis, und die städtische Ordnung zeigt sich stets fest eingebettet in die grössere Ordnung des 

französisches Königreichs” (Kümmell 1984, 239-240; vgl. voor de uitgaven van het werk Limouzin-Lamothe 

1932, 79). Schneider benadrukt echter het stedelijke karakter van de auteur en van zijn tekst, waarin de 

Romeinse oorsprong van het stadsbestuur wordt gebruikt als argument voor de onafhankelijkheid van de stad ten 
opzichte van de Franse koningen (Schneider 1989, 70-71). 
     168 Lewis 1981, 149. Naast zijn legitieme zoons had Priamus veel bastaardkinderen. 
     169 Rolland 1947; WP 7, 489. 
     170 “[...] elle fut renommée seconde Rome et encoire à présent en restent les traches car, à l’exemple des 

Romains et selon les anchiens usaiges, sont portées derrière les prevostz de la dite ville deux sceptres et verges 

d’argent en seingne de noblesse et excellence et de prééminence [...]” (Rolland 1934, 301-303, citaat uit n. 27). 

Zie ook Thomas 1968, 202, 205 over Trier. Dergelijke annexatie lijkt niet altijd te zijn opgetreden: vgl. 

Desportes 1979, 530-531 over Reims. 
     171 Beaune 1985 B, 352-353; Chedeville e.a. 1980, 394-395. Zie voor mogelijke antieke verbandlegging tussen 

de Galliërs en Troje hiervóór, p. 69.  

   172 Montauban: vgl. Gerritsen en Van Melle 1993, 112. 
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4.5.4. De natie 

 

Aanvankelijk had de mythe van de Franse herkomst uit Troje alleen betrekking op de 

Franken: een aantal Germaanse stammen die in de vierde en vijfde eeuw vanuit het 

Rijngebied Gallië waren binnengedrongen en hun macht steeds verder naar het Zuiden hadden 

uitgebreid, totdat zij uiteindelijk het hele gebied in hun bezit hadden.
173

 Deze feitelijke gang 

van zaken had twee minder wenselijke implicaties. In de eerste plaats volgde eruit, dat 

Frankrijk een gemengde bevolking had. De oorspronkelijke Gallische bewoners van het land 

hadden immers geen deel aan het Trojaanse bloed. Bovendien leek het erop dat die Galliërs 

min of meer onder de voet waren gelopen. De Frankische macht was dus eigenlijk gebaseerd 

op geweld. 

 Een aanvulling op de oude Troje-sage, bedacht door Rigord van Saint-Denis, bood de 

oplossing voor deze problemen. Volgens Rigords Gesta Philippi (beëindigd ca. 1208) had een 

deel van de Trojanen Sicambria al veel eerder verlaten: een groep onder leiding van Ybor had 

zich al in de negende eeuw voor Christus in het latere Frankrijk gevestigd. Van hen stamden 

de Galliërs af. Veel later, in de vierde eeuw na Christus, voegde een tweede groep Trojanen 

onder Marcomiris zich bij hen: de stamvaders van de Franken. Deze versie werd vervolgens 

overgenomen in en verspreid via grote en invloedrijke geschiedencyclopedieën als het 

Speculum historiale van Vincent van Beauvais (beëindigd 1253 of 1254) en de Grandes 

chroniques de France (1274). Voortaan was de eenheid en solidariteit van het Franse volk - 

van hoog tot laag, van Noord tot Zuid - verankerd in het gemeenschappelijke bloed. Het 

gezamenlijke verleden werd niet gekenmerkt door verovering en overheersing, maar door 

hereniging en harmonie. Niemand kon de Franken het recht op de macht betwisten, want de 

Galliërs zelf hadden hen met de verdediging van het land belast.
174

 

 Het is duidelijk dat dit nieuwe verleden, gecreëerd door een historiograaf verbonden 

aan het hof, ook weer allereerst moet worden begrepen vanuit de belangen en ambities van het 

koningshuis. Juist in deze periode noemde Filips II Augustus zich voor het eerst, en met recht, 

Franciae rex: koning van Frankrijk.
175

 Maar daarnaast betekende het een collectieve 

veredeling van het hele volk, zoals de Frankische mythe dat oorspronkelijk ook was geweest. 

Het nobele bloed, de verwerving van een eigen gebied, de militaire heldendaden (tegen de 

Alanen, tegen de Romeinen) en de door vrijheid van tribuut gesymboliseerde soevereiniteit: 

dat alles verklaarde en wettigde het belang en de vooraanstaande positie van de Fransen.
176

 

 

 

 4.6. Het humanisme: einde van de Frankische Troje-sage? 

 

4.6.1. Geschiedenis van de twijfel 

 

De eerste vraag die de haast algemene middeleeuwse claim op een Trojaanse afstamming 

meestal oproept is: geloofde men dat nou allemaal echt? Het antwoord luidt: ja en een beetje 

nee. De kritiek op al die fraaie historische constructies is al zo oud als de verhalen zelf. Al in 

de Romeinse literatuur zijn hier en daar sceptische kanttekeningen te vinden. Ook middel-

eeuwse auteurs geven weleens uiting aan hun twijfel over de waarheid van de Troje-sagen - 

                                                
     173 Over de feiten: LexMA 4, 693-698. 
     174 Folz 1983-84, 195-197; Beaune 1985 A, 24-25; Beaune 1985 B, 333-335. 
     175 Guenée 1971, 115. Vgl. over de Capetingische machtsuitbreiding onder Filips II Augustus ook hiervóór, p. 

96. Rigord en het hof: LexMA 7, 849-850. 
     176 Beaune 1985 B, 335-336. De Galliërs waren natuurlijk wèl door de Romeinen onderworpen, aan dat 

historische gegeven viel niet te ontkomen. De Franken bleven echter vrij na hun vertrek uit Sicambria (Folz 

1983-84, 195-196).  
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en niet alleen wanneer het erom gaat, een politieke tegenstander te kraken.
177

 Daarbij was er 

‘kwalitatief’ onderscheid tussen de verschillende verhalen die circuleerden: de vele 

laatmiddeleeuwse navolgingen van de Trojaanse mode waren niet altijd even goed 

onderbouwd en konden gemakkelijker als verzinsel worden afgedaan dan bijvoorbeeld de 

Frankische sage, van hoge ouderdom en al zeer vroeg geharmoniseerd met de kennis in 

belangrijke klassieke en vroegmiddeleeuwse bronnen.  

 En er was meer dat het geloof in - of althans het vasthouden aan - de 

afstammingssagen bevorderde: het gezaghebbende klassieke voorbeeld, overgeleverd in, 

onder meer, het werk van de vereerde Vergilius; het universele wereldbeeld (de vier 

wereldrijken, de translatio-gedachte, de concretisering van de Oost-Westbeweging van de 

geschiedenis in de Bijbelse beschrijving van de bevolking van de wereld vanuit Azië); het 

gewicht van herhaling en accumulatie, allereerst in invloedrijke Latijnse bronnen; de waarde 

die aan etymologie als middel van bewijsvoering werd toegekend; en tenslotte, heel 

belangrijk: de grote betekenis voor politiek en zelfbesef die veel van deze verhalen hadden.
178

 

 Met de komst van het humanisme lijkt er een nieuwe wind te gaan waaien. 

Verschillende vooraanstaande auteurs laten zich wat spottend uit over de inmiddels algemene 

zucht naar Trojaans bloed. Erasmus bijvoorbeeld heeft het in de Lof der zotheid (Laus 

stultitiae sive Morae encomium, Parijs 1511, editio princeps Nederlandse vertaling Embden 

1560) over de eigenliefde en inbeelding van hen die 

 
hoewel ze in geen enkel opzicht verschillen van de nederigste handarbeider, niettemin zichzelf 

bijzonder gelukkig achten om een nietszeggende adelstitel. De een voert zijn geslacht terug op 

Aeneas, de ander op Brutus, de derde op Arcturus [Arthur]. Overal stellen ze beelden en 

schilderijen van hun voorouders ten toon. Zij tellen hun overgrootvaders en betovergrootvaders 

en vermelden hun oude namen terwijl ze zelf niet veel verschillen van een stom standbeeld, 

bijna van nog mindere kwaliteit dan de beelden waarmee ze pronken. Maar dank zij die 

heerlijke eigenliefde leiden ze een volkomen gelukkig leven. En het ontbreekt niet aan even 

zotte lui die tot dit soort wezens als tot goden opzien.179 

 

 Niet alleen de persoonlijke ijdelheid achter al die genealogische ijver, ook de 

Trojaanse afstammingssagen zèlf kwamen in de vijftiende en zestiende eeuw, onder invloed 

van het humanisme, ter discussie te staan. Uiteindelijk leidde die (internationale) discussie tot 

ondergraving van de Troje-sagen. Maar aanvankelijk bleek de collectieve nationale ijdelheid 

van de humanisten even verblindend als de door Erasmus gehekelde persoonlijke roemzucht, 

en de overwinning van de historische kritiek was moeizaam, en niet direct en in alle opzichten 

definitief. Dit kan aan de hand van de Frankische sage goed worden toegelicht. 

 

4.6.2. Nieuwe aandacht voor Galliërs en Germanen 

 

Humanistische geschiedschrijvers hielden zich bij voorkeur bezig met de eigen antieke 

                                                
     177 Voorbeelden in Homeyer 1982, 94, 98, 102-103, 107; Keesman 1991, 277-278; zie ook hierna, n. 297. 
Birns 1993 beschouwt de middeleeuwse Troje-sagen zelfs als “selfconsciously fictive” (71) en “ironic” (73). 

Zijn argumenten, vooral ontleend aan de Britse sage (56-71), hebben mij niet kunnen overtuigen. De auteur lijkt 

bovendien slecht gedocumenteerd over de Troje-sagen als geheel; voor de heilshistorische en dus zeer serieuze 

achtergronden ervan heeft hij geen oog. 
     178 Melville 1987 A, 417 wijst erop dat de met deze betekenis samenhangende legitimerende en verklarende 

terugprojectie van het heden op het verleden dat zelf-gecreëerde verleden ook weer vertrouwd en geloofwaardig 

maakte. 
     179 Geciteerd naar de vertaling van Hiensch: Erasmus ed. 1979, 75-76. Zie verder Bebels Facetiae (eerste 

volledige uitgave Strassburg 1512) III, 46 (Bebel ed. 1931, 123) en meer algemeen Sebastian Brants zeer 

succesvolle Narrenschiff (1494; editio princeps Nederlandse vertaling Parijs 1500), waarin het belang van 

persoonlijke deugd boven adellijke en academische titels wordt gesteld (Brant ed. 1981, c. 71). 
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historie, een belangstelling die vooral werd bepaald door nationalisme. De heroriëntatie op de 

Romeinse oudheid had in Italië geleid tot een grote stijging van het zelfbewustzijn. Belang-

stelling voor en trots op het eigen culturele verleden gingen daarbij gepaard met minachting 

ten opzichte van de barbaren, die de ondergang van de hoogstaande klassieke beschaving 

hadden bewerkt. Bij het ‘barbaarse’ nageslacht leidde het Italiaanse superioriteitsgevoel tot 

een reactie van al evenzeer verhevigd nationaal gevoel, en tot een nieuw verlangen naar een 

verleden dat met het Romeinse kon concurreren. Daarbij ging het niet meer zozeer om 

politieke, ‘heilshistorische’ gelijkwaardigheid - het uitgangspunt voor de middeleeuwse 

Troje-sagen - maar vooral om datgene wat de humanisten het meest in de klassieke oudheid 

bewonderden: de cultuur.
180

 Dat wil niet zeggen dat politiek geen rol speelde. In Italië zelf 

werd het nationalisme bevorderd door verzet tegen de Duitse/Habsburgse aanspraken op 

hegemonie die in het oude, universalistische Rome-beeld besloten lagen. Buiten Italië werden 

de nationalistische, anti-Roomse tendensen versterkt door de Reformatie en de Italiaanse 

oorlogen.
181

 

 De geïntensiveerde belangstelling voor het eigen klassieke verleden bracht nieuwe 

aandacht voor de oude middeleeuwse kronieken, met name in niet-geromaniseerde gebieden 

de voornaamste want meest omvangrijke bron voor kennis over de oudheid. Wel werd daarbij 

langzamerhand een meer kritische houding aangenomen. De nieuwe oriëntatie op de 

oorspronkelijke, klassieke bronnen en de daaraan gekoppelde achterdocht ten opzichte van de 

middeleeuwse transmissie van teksten en kennis uit de oudheid hadden tot gevolg dat ook de 

oude Troje-sagen aan een hertaxatie werden onderworpen. De vele, onderling tegenstrijdige 

versies die er in omloop waren nodigden uit tot kritische vergelijking - met elkaar, maar 

vooral met de klassieken zelf.
182

 

 Het klassieke vergelijkingsmateriaal met betrekking tot de eigen geschiedenis was 

bovendien in omvang toegenomen. De intensieve humanistische speurtocht naar handschrif-

ten had veel belangrijke, sinds eeuwen genegeerde of verloren werken aan het licht gebracht. 

Door middel van de drukpers werden ze snel in ruime kring bekend. Sommige van deze 

teksten waren van direct belang voor de studie van het antieke verleden van Noordwest-

Europa. Met name de herontdekking van Tacitus’ Germania, halverwege de vijftiende eeuw, 

had grote waarde. Ook de gefingeerde vondsten van Annius van Viterbo en Johannes 

Trithemius, waarover dadelijk meer, werden met groot enthousiasme ontvangen en bestu-

deerd. Uitbreiding van bronnen was er ook op ander gebied. Er was een sterk verhoogde 

belangstelling voor antieke munten, inscripties en dergelijke. De zoektocht naar dit soort anti-

quaria leverde eveneens nieuwe gegevens voor de historiografie.
183

 

 

Hun nieuwe, grootse verleden zochten de Franse en Duitse humanisten vooral bij die volkeren 

die - in tegenstelling tot de Trojanen - door de klassieke bronnen als inwoners van 

Noordwest-Europa werden genoemd: de Galliërs en de Germanen. In Frankrijk is vanaf het 

eind van de vijftiende eeuw toenemende aandacht voor de Galliërs; in de zestiende eeuw is er 

sprake van een ware mode. Zij worden geprezen als dappere maar bovenal gecultiveerde 

mensen, geleid door wijze druïden. Nadruk wordt ook gelegd op hun natuurlijke vroomheid, 

                                                
     180 Borchardt 1971, 309-312; voor Italië en Duitsland: idem 43-44; Worstbrock 1974, 509-518; voor Frankrijk: 

Richter 1983, 111-112; Beaune 1985 A 26-29, 303-306. Alleen voor Petrarca betekende de wedergeboorte van 

het oude Rome niet alleen een culturele maar ook een politieke wedergeboorte (Worstbrock 1974, 510-511). 
     181 Bodmer 1963, 116; Borchardt 1971, 187; Beaune 1985 A, 304; Garber 1989, 149, 154. 
     182 Burke 1969, 69-76, over Troje 71-74; Borchardt 1971, 11-12, 22, 314; Beaune 1985 A, 26-28. Borchardt 

wijst tevens op de anasceua-mode (de topos van kritische verwerping, om aanvaarding van een andere visie te 

bevorderen) en op de vervanging van de oude, objectiviteit-bevorderende universalistische historiografie door 

een nieuwe, partijgebonden geschiedschrijving als factoren die het ontstaan van historische kritiek bevorderden 

(298-300). 
     183 Burke 1969, 23-32; Borchardt 1971, 25, 161-162; Beaune 1985 A, 26. 
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die hun vroege bekering tot het christendom verklaarde. De Gallische cultuur zou zeer oud 

zijn, en verwant aan - volgens sommigen zelfs ouder dan - de Griekse.
184

 

 In Duitsland was er eenzelfde verheerlijking van de Germanen. Het Italiaanse beeld 

van beschavingsverwoestende barbaren werd drastisch omgevormd, met steun van Tacitus’ 

Germania: Rome werd voorgesteld als een corrupt, gedegenereerd Babel, de Germanen 

daarentegen als zuivere, dappere krijgers.
185

 De tijd van de volksverhuizingen was dan ook 

geen periode van cultuurvernietiging, maar van gerechtvaardigde vrijheidsstrijd die eerder een 

reinigende, herstellende werking had gehad. Ook de Germanen stonden onder leiding van 

wijze druïden. Hun cultuur was eveneens verwant aan de Griekse, een stelling die werd 

onderbouwd met taalspeculaties, en die steun vond in het werk van Caesar en Tacitus, waarin 

sprake was van Gallisch en Germaans gebruik van het Griekse alfabet, onder andere blijkend 

uit Griekse inscripties op Germaanse gedenktekens. Ook de Germaanse cultuur was dus zeer 

oud, ouder dan de Romeinse.
186

  

 De toegenomen belangstelling en voorkeur voor Galliërs en Germanen wordt niet 

alleen verklaard door het feit dat de klassieke bronnen hen behandelden. Zij hangen tevens 

samen met het nieuwe Italiaanse geschiedbeeld, dat voor niet-Italianen onaangename 

implicaties had. Het Renaissance-idee is in wezen een geschiedvisie - een visie van een 

revolutionair àndere aard dan het universeel-eschatologische geschiedbeeld van de middel-

eeuwen, waarin het heidense duister was gevolgd door het licht van het christendom, en 

waarin het Eind der Tijden het enige toekomstperspectief was. Volgens Petrarca en zijn 

Italiaanse geestverwanten daarentegen was het licht van de antieke oudheid gevolgd door het 

duister en het verval van de ‘middeleeuwen’. Voor hen werd de toekomst allereerst bepaald 

door de wedergeboorte van de klassieke Romeinse cultuur - een wedergeboorte waarvan, uit 

de aard der zaak, alleen de Italianen zèlf de dragers konden zijn. In deze vorm kon het Renais-

sance-idee buiten Italië moeilijk aanslaan. Op niet-Italianen was het immers niet van 

toepassing, integendeel: voor hen impliceerde het geringschatting van het eigen verleden. In 

Frankrijk en Duitsland vond men de oplossing voor dit probleem in de verheerlijking van 

Galliërs en Germanen. Zij bewoonden die gebieden láng voordat de Franken, in de derde 

eeuw na Christus, voor het eerst door betrouwbare bronnen werden geboekstaafd - Tacitus 

noemde de Germanen zelfs inheems. Zij boden dus het perspectief van een eigen Renaissance 

van hoogstaande antieke cultuur.
187

 

 Ook de nieuwe voorvaderen waren, indien nodig, bruikbaar voor politieke doeleinden. 

Zo werden ook zij betrokken in de oude Frans-Duitse rivaliteit. In Duitsland circuleerde nog 

steeds de opvatting dat de Galliërs slechts afstammelingen van de Germanen waren.
188

 In 

Frankrijk worstelde men nog altijd met de etnische dualiteit. De Franken werden, mede onder 

                                                
     184 Jouanna 1985, 308-309; Beaune 1985 A, 24-25, 29-38. 
     185 Ook Tacitus stelde, bij wijze van spiegel, de eenvoud, het eergevoel en de dapperheid van de Germanen 

tegenover het verloederde Rome van zijn tijd (Der Kleine Pauly V, 488).  
     186 Borchardt 1971, passim; Garber 1989, 151-152, 154-161. Over het contrast tussen (Gallisch/)Germaans 

heidendom en corrumperend Romeins heidendom: Borchardt 158, 173. 
     187 Worstbrock 1974, 509-519; over Tacitus: Borchardt 1971, 178. Voor Worstbrock is de veronderstelde 
endogeniteit van doorslaggevend belang: “Erst auf dem grundlegenden Kriterium der Ureinwohnerschaft konnte 

sich die Vorstellung eines unabhängigen deutsch-germanischen Altertums erheben, eine deutsche Version der 

Renaissanceutopie des Ursprünglichen” (517-518). Zo geformuleerd is die uitspraak noodzakelijk waar. In de 

praktijk echter bleken allochtone herkomst en Renaissance-idee elkaar niet uit te sluiten. In Italië bleef de 

Romeinse oorsprongs-sage, ruim ‘gedekt’ door gezaghebbende klassieke bronnen, tot het einde van de zestiende 

eeuw gehandhaafd (vgl. Erasmus 1962, 133-137, en over de aanvankelijk tamelijke kritiekloze houding 

tegenover bronnen die eenmaal voor antiek waren verklaard ook Goez 1974, 33-34). Zie ook het werk van 

Annius van Viterbo en zijn navolgers, zoals Johannes Trithemius en Jean Lemaire de Belges. Het voordeel van 

Galliërs en Germanen boven Franken lag daarom eerder in hun hogere, gewaarborgde ouderdom dan in hun lang 

niet algemeen aanvaarde endogeniteit. Vgl. over de vroegste geschiedenis van de Franken LexMA 4, 689-728. 
     188 Garber 1989, 158; vgl. voor de oude Francigene-theoriehiervóór, 87. 
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invloed van het Duitse nationalisme, hoe langer hoe meer als Germaanse import beschouwd. 

Ook daarom werd de rol van de Galliërs in de vorming van de natie sterker naar voren ge-

haald, en positiever gewaardeerd. Meer en meer werd een tegenstelling gecreëerd tussen de 

Franken als krijgers, en de Galliërs als beschavers en bekeerders. Nadruk op de waarde van de 

natie zélf paste bovendien in een tijd waarin door de religieuze crisis twijfel aan de legitimiteit 

van de koninklijke macht was ontstaan.
189

 

 Had Tacitus gelijk, en waren de Germanen, en wellicht ook de Galliërs, autochtone 

volkeren? Die visie strookte niet met de bijbelse berichten over de bevolking van de wereld 

vanuit Azië. Maar hoe vielen de antieke berichten over hun vroege aanwezigheid in Europa 

met het traditionele wereldbeeld te combineren? Het antwoord op die vraag werd gegeven 

door de Commentaria super opera diversorum authorum (Rome, 1498) van Giovanni Nanni 

(gelatiniseerd: Johannes Annius) uit Viterbo, een uitgave die vanaf de eerste druk in heel 

wetenschappelijk Europa voor grote commotie zorgde. In die jaren leverde de jacht op antieke 

bronnen, zo vruchtbaar in de voorafgaande periode, nog maar weinig nieuws op. Men moest 

zich ermee verzoenen dat men van sommige auteurs en werken, hoe belangrijk ook, nooit 

meer dan de naam of de titel, of een enkel citaat of fragment zou bezitten. En daar verscheen 

ineens een bundel vol met juist dergelijke voorgoed verloren gewaande teksten, zorgvuldig 

geëditeerd en van uitvoerig wetenschappelijk commentaar voorzien door genoemde Annius. 

 Zijn belangrijkste vondst was het werk van de Babylonische Berosus, dat de 

wereldgeschiedenis vanaf de Schepping tot de stichting van Troje behandelde.
190

 Het ging 

terug op dezelfde pre-diluviale bronnen als het Oude Testament. Als historische bron voor 

deze allervroegste periode was het daardoor gelijkwaardig aan de Bijbel, waarvoor het een 

onafhankelijke bevestiging vormde. Maar het was bovendien belangrijk uitgebreider dan de 

Bijbel: waar het Oude Testament slechts de oudste geschiedenis van het Joodse volk bevatte, 

beschreef Berosus het begin van de hele wereldgeschiedenis. Hij bood het volledige overzicht 

van de verspreiding van Noachs nakomelingen over de wereld: alle achttien heerschappijen 

die zij zouden hebben gevestigd kwamen aan de orde, met uitgewerkte genealogieën. 

Harmonisatie met de antieke overlevering (zowel de historiografie als de - euhemeristisch 

uitgelegde - mythologie) bleek mogelijk door de aanname dat personen in verschillende 

gebieden onder verschillende namen de geschiedenis in waren gegaan. Zo was de bijbelse 

Noach dezelfde persoon als de klassieke god Janus, en was Jupiter ook wel bekend onder de 

naam Osiris.
191

 

 Annius’ uitgave was één grote vervalsing, maar hoewel de eerste beschuldigingen van 

fraude al enkele jaren na publikatie werden geuit, werd het werk een groot succes in de eerste 

helft van de zestiende eeuw.
192

 Niet alleen bood het een coherent beeld van de geschiedenis, 

waarin antieke én bijbelse overlevering waren opgenomen. Het bood tevens een hoop aanvul-

lende informatie over de allervroegste tijden - ook over de Galliërs en de Germanen. De 

laatsten stamden af van Noachs zoon Tuyscon. Nu wist men eindelijk wie Tacitus had 

bedoeld toen hij de god Tuisto stamvader van de Germanen noemde. Bovendien was daarmee 

een goede verklaring gevonden voor de naam Deutsch (Teutsch, Diutsch, Tiutsch) voor eigen 

taal en volk.
193

 De oudste Gallische koningen waren de directe nakomelingen van Jafeth. 

Maar de naam Gallia was afgeleid van een Gallische prinses, Gallatea. Zij trouwde met de in 

deze streken verkerende Egyptische of Lybische (niet Griekse) Hercules die al door klassieke 

auteurs (Herodotus, Diodorus van Sicilië) werd genoemd en die zo de voorvader van alle 

                                                
     189 Jouanna 1985; Burguière 2003, 55. 

   190 Vgl. over Babylonische wijsheid hierna, hoofdstuk IV.6.3. 
     191 Over Annius en zijn werk: Jung 1966, 41-42; Goez 1974, 35, 39-40; Ligota 1987, 47-55. 
     192 Jung 1966, 41-46, 52 e.v.; Goez 1974, 36 e.v.; het is mogelijk dat hij (deels) andermans vervalsingen 

verspreidde: Jung 1966, 46-47; Ligota 1987, 55-56. 
     193 Grau 1938, 53-56; Kästner 1991, m.n. 69-74, 86-87. 
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verdere Gallische, Spaanse en Italiaanse koningen werd.
194

 En zo hoefde men zich buiten 

Italië niet meer ondergeschikt te voelen aan de cultuur van het oude Rome, zoals men zich in 

Italië niet meer ondergeschikt hoefde te voelen aan de cultuur van het oude Griekenland:
 195

 

men wist zich de rechtstreekse erfgenaam van de allereerste beschavingen die er na de Zond-

vloed op aarde waren ontstaan. 

 

4.6.3. Gevolgen voor de Troje-sage 

 

Wat waren de consequenties van deze nieuwe ontwikkelingen voor het geloof in de Trojaanse 

oorsprongs- en stichtingssagen? In Italië leed men voorlopig geen pijn. De Romeinse afstam-

ming uit Troje was een uitvoerig geboekstaafde klassieke traditie, waarvan de ouderdom niet 

meer viel vast te stellen. Tegenover de antieken zèlf stond men aanvankelijk weinig kritisch. 

Tot fundamentele twijfel aan de Aeneas-sage kwam het pas aan het eind van de zestiende 

eeuw.
196

 Het verlies was niet essentieel: de grootsheid van Romes bloei in de klassieke 

oudheid werd er niet minder om. 

 De middeleeuwse banden met Troje waren veel kwetsbaarder, en stonden eerder ter 

discussie, zowel in Italië als daarbuiten.
197

 Maar zij waren ook dierbaarder. Gedurende 

eeuwen hadden zij de trots van velen betekend. Kon men ze zomaar loslaten? Ten aanzien van 

de confrontatie tussen de oude oorsprongsmythen en het nieuwe gedachtengoed waren 

verschillende houdingen mogelijk. 

 

De vroegste humanistische beschouwingen over de Frankische Troje-sage zijn kritisch van 

aard. De eerste Duitse humanist die bedenkingen uitte was Simon Meisterlin. Hij schreef een 

geschiedenis van Augsburg, de Chronographia Augustensium (1456, kort hierna in het Duits 

vertaald, onvolledige Duitse druk 1522) waarin hij bezwaar maakt tegen de Trojaanse 

stichting die Küchlin enige jaren tevoren aan de stad had toegeschreven. Hoe konden de 

Trojanen, die pas in de vierde eeuw uit Sicambria kwamen, een stad hebben gesticht die al 

lang vóór de geboorte van Christus bestond? Opmerkelijk is de toevoeging, dat het nauwelijks 

een eer mag heten om van overwonnenen, van vluchtelingen af te stammen - een opvatting 

die in deze periode wel vaker bij Duitse en Franse humanisten te vinden is en die vooral een 

sneer in de richting van Rome lijkt.
198

 Meisterlin claimt voor Augsburg een oudere en zijns 

inziens meer roemrijke oorsprong. De stad dateerde van zes eeuwen voor Christus, en was 

daarmee de oudste stad van Duitsland. Zij werd gesticht door de Zwaben - afstammelingen 

van Jafeth, die daar sinds de oudste tijden hadden gewoond - toen de aanvankelijke Gouden 

                                                
     194 Jung 1966, 41, 47-51. 
     195 Wat betreft Annius’ intenties: Ligota typeert hem als een “earnest, patriotic forger bent on edifying the local 

youth and ingratiating himself with the Farnese, the Borgia and through these with Spanish royalty” (p.56). Zo 

organiseerde hij opgravingen in de omgeving van Viterbo, een pauselijke residentie, in tegenwoordigheid van 

paus Alexander VI Borgia. Er werden Etruskische graven gevonden met inscripties die, volgens Annius’ 

uitdrukkelijke verzekering, op relaties met de pauselijke familie duidden. In zijn Commentaria (opgedragen aan 

de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella) beweert hij dat zijn moederstad was gesticht door Noach zèlf, en was 
uitgegroeid tot hoofdstad van Etruskisch Italië. Hij was een van de eersten die de Etrusken herontdekte. Zie Jung 

1966, 42-43; Goez 1974, 38-41; Ligota 1987, 45, 47, 56.  
     196 Erasmus 1962, 133-137; Goez 1974, 33-34. Lokale Italiaanse tradities die niet door klassieke bronnen 

waren onderbouwd werden overigens wel door humanisten bekritiseerd (vgl. Borst 1957-1963, 959-971). 
     197 Over de Italiaanse houding ten opzichte van (o.a.) de Frankische Troje-sage: Beaune 1985 A, 26-27. 

Typerend is het voorbeeld van Enea Silvio Piccolomini, die zich als een van de eersten zeer kritisch over 

verschillende middeleeuwse Troje-sagen uitliet, maar zijn eigen stamboom terugvoerde op Aeneas en Silvius. 

Zie de passages genoemd in Graus 1989, 42 n. 118 en Borchardt 1971, 174 n. 95. 
     198 Meisterlin: Grau 1938, 43-44; Schnith 1988, 508. Verdere voorbeelden bij Grau 1938, 44-45; Garber 1989, 

158; Richter 1983, 126. Impliciet tonen zij het wankelen van het oude wereldbeeld - met Rome als door God 

gewild eindrijk - waarop de Troje-sagen waren gebaseerd. 
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Tijd ten einde liep en de bescherming van een stad noodzakelijk werd. Zij ontwikkelden zich 

tot de beste krijgers ter wereld, en de Romeinen hadden dan ook grote moeite de stad te 

onderwerpen. Meisterlin vormt een vroeg voorbeeld van de hierboven geschetste nieuwe 

omgang met het verleden, zowel inhoudelijk als methodisch. Ten opzichte van Troje is hij 

afstandelijk, maar van verwerping van de Troje-sage is geen sprake.
199

 

 Eenzelfde wat halfslachtige houding wordt ingenomen door Robert Gaguin, een van 

de eerste Franse humanisten die twijfel verwoordden. In zijn De origine et gestis Francorum 

(Parijs 1495, Franse vertaling Parijs 1514) geeft hij de Frankische Troje-sage volgens de 

‘officiële’ versie van de Grandes chroniques de France (1274). Daarbij merkt hij echter op 

dat bepaalde aspecten van het verhaal hem niet in overeenstemming met de klassieke bronnen 

over de betreffende periode lijken. Maar bij die constatering blijft het. De Trojaanse 

afstamming blijft gehandhaafd.
200

 

 Verder gaat het pas aan het begin van de zestiende eeuw, wanneer de Duitse 

Germanen-mythe tot bloei komt. Heinrich Bebel bijvoorbeeld verwerpt de Frankische Troje-

sage. Hij acht de Germanen inheems. Hij volgt Tacitus en - als een van de eersten - Berosus, 

en voegt hieraan eigen speculaties toe, onder meer over de Griekse banden van de Germanen. 

Zijn aanpak is kenmerkend voor veel humanistisch werk in deze tijd: oude sagen worden 

verworpen, maar alleen om plaats te maken voor nieuwe.
201

 

 Tot volledig overboord zetten van alle fabels komt het maar zelden, bij een enkeling. 

De in Frankrijk werkzame Italiaanse humanist Paolo Emilio (De rebus gestis Francorum, 

gedrukt ca. 1517) besluit op basis van een (verkeerd begrepen) passage bij Cicero dat de 

Franken van oorsprong Germanen waren. Over hun vroegste geschiedenis vertelt hij niets, 

omdat hij voor die periode geen betrouwbare bronnen kent. Zijn opvattingen werden later 

nader onderbouwd en uitgewerkt door de Duitse geleerde Beatus Rhenanus (Rerum 

Germanicorum libri tres, Bazel 1531). Dergelijke strengheid vond weinig navolging.
202

  

 Zonder slag of stoot gaf Troje zich ook nu niet gewonnen. Er waren er velen - ook 

onder de humanisten - die wèl aan de Trojaanse afstamming van de Franken vasthielden. Een 

sterk voorbeeld van die houding biedt het werk van Johannes Trithemius (De origine gentis 

Francorum compendium en Compendium sive breviarium primi voluminis chronicarum sive 

annalium, beide voltooid in 1514, het tweede niet veel later gedrukt, ook in Duitse vertaling). 

Trithemius, een van de geschiedschrijvers rond de Habsburgse keizer Maximiliaan I, dacht de 

Troje-sage te kunnen behouden door haar aan te passen aan de eisen van de tijd. Zoals Annius 

van Viterbo verzon ook hij een belangrijke bron: Hunibald, een Frankische geschiedschrijver 

uit de tijd van Clovis, die het werk van een al even fictieve voorganger Wastald zou hebben 

voortgezet. Samen boden deze twee auteurs een overzicht van de Frankische (lees: Ger-

maanse, Duitse) geschiedenis vanaf de val van Troje tot het jaar 514, waaruit bleek dat de 

Franken zich niet in de vierde eeuw na Christus, maar al negen eeuwen eerder aan de Rijn 

hadden gevestigd.
203

 Zij hadden er een rijk gevestigd met een eigen, hoogontwikkelde cultuur, 

verwant aan de Griekse. En zo waren het hier de Trojanen - of zo men wil: de Trojaanse 

Germanen - die de Duitsers een door ‘authentieke’ bronnen ondersteund antwoord op de trots 

van Italianen en Fransen op hun Romeinse en Gallische voorouders leverden. Ondanks het 

                                                
     199 Grau 1938, 43-44; Jouanna 1985, 305; Schnith 1988, 497-498, 507-510. Zie voor Küchlin hierboven, p. 93. 
     200 Klippel 1936, 46-48; Bodmer 1963, 93-95, 111-118; Huppert 1965, 230-231; Homeyer 1982, 103; Richter 

1983, 117; Jouanna 1985, 305-306; Brown 1998, 152-155. Beaune 1985 A, 28-29 noemt enkele vroegere Franse 

voorbeelden van twijfel - tot ontkenning toe - uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Hierbij gaat het echter 

om werk van relatief onbekende auteurs, dat onopgemerkt bleef. Vgl. ook Brown 1998. 
     201 Borchardt 1971, 110-114 en passim; Garber 1989, 154-162. 
     202 Huppert 1965, 231-2; Jouanna 1985, 306-307; Garber 1989, 161-162; Brown 1998, 155-158, 161. 
     203 Trithemius was niet de eerste die de Trojaanse immigratie vervroegde. Eerder genoemde voorbeelden zijn 

Rigord van Saint-Denis en Küchlin. Ook in de Nederlanden waren al verschillende van dergelijke constructies 

bedacht - zie hierna. 
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feit dat ook Trithemius snel als fantast werd ontmaskerd - hij kon het handschrift dat het werk 

van Hunibald zou bevatten niet overleggen - had zijn werk nog eeuwen lang invloed.
204

 

 Zo ver als Trithemius hoefde men echter helemaal niet te gaan. Het herontdekte 

Gallische en Germaanse verleden viel immers ook heel goed met de oude versie van de 

Frankische Troje-sage te combineren. Veel auteurs kozen voor de mogelijkheid beide visies 

eenvoudigweg naast elkaar te zetten: toen de Trojaanse Franken zich in de tijd van de 

volksverhuizingen in Europa vestigden waren de Gallische en Germaanse cultuur al 

eeuwenoud - volgens sommigen zelfs ouder dan de Trojaanse: Annius van Viterbo en zijn 

navolgers laten Troje stichten door nakomelingen van de al genoemde Lybische Hercules, de 

tiende koning van Gallië.
205

 Maar ook die keuze voor combinatie, voor behoud dus, leidde 

uiteindelijk tot de ondergang van de Troje-sage. Op die manier was zij immers nog maar 

hooguit van secundair belang. 

 

Betekende het humanisme het einde van de Frankische Troje-sage? Tot op zekere hoogte en 

uiteindelijk wel. Maar dat einde was dan eerder een indirect gevolg van het humanisme dan 

een overwinning van de nieuwe historische kritiek. Zeker, die kritiek droeg eraan bij, doordat 

zij met name de middeleeuwse bronnen met een andere blik leerde bezien. Het gewicht van 

herhaling en accumulatie in middeleeuwse teksten viel weg, en de overgebleven bronnen 

werden naast de gegevens uit de klassieke oudheid zelf gelegd. Ruimte voor speculatie bleef 

er daarbij echter genoeg. Fundamentele discussie over de sagen zelf was er nauwelijks, de 

kritiek erop was veelal aarzelend, en nog lang neigde men eerder tot een vorm van behoud 

dan tot volledige verwerping. Het gezag van de klassieken werd daarbij al helemaal niet in 

twijfel getrokken. Bovendien is er al vaker op gewezen dat de historische constructies die de 

humanisten voor de oude verhalen in de plaats stelden de toets der kritiek ook niet altijd 

konden doorstaan, en in wezen niet zoveel verschilden van de vroegere oorsprongssagen. Ook 

nu woog het eigenbelang (van de natie, van de opdrachtgever) vaak zwaarder dan de histori-

sche waarheid. En de etymologische speculaties waarmee men een en ander dacht te 

onderbouwen waren even bedenkelijk als de middeleeuwse.
206

 

 Van veel groter belang dan de opkomst van de historische kritiek was het feit dat het 

humanisme nieuwe voorvaderen leverde - voorvaderen, die in sommige opzichten bruik-

baarder waren dan Francion en de zijnen, en die de Trojanen uiteindelijk overbodig maakten 

doordat zij hun functie overnamen. Galliërs en Germanen boden óók de mogelijkheid tot 

concurrerende navolging van het klassieke voorbeeld. Zij waren eveneens van grote waarde 

voor politiek en historisch zelfbesef. Zij hadden bovendien het belangrijke voordeel van een 

door antieke bronnen bevestigde, eerdere aanwezigheid in Europa. En zij bleken zelfs te 

combineren met het traditionele wereldbeeld. Door hen met Noach en zijn directe 

nakomelingen te verbinden kon men ook deze allereerste bewoners van Noordwest-Europa 

inpassen in de bijbelse beschrijving van de bevolking van de wereld vanuit Azië, die ook als 

een translatio kon worden opgevat.  

                                                
     204 Laschitzer 1888, 17-18; Borchardt 1971, 127-135; Arnold 1971, 76-77, 164-176; Staubach 1988, 298-315; 
Keesman 1994, 162-163; over Trithemius als bewust navolger van Annius: Goez 1974, 45-46. Meer over 

Trithemius in hoofdstuk IV.6.6. 
     205 Zestiende-eeuwse voorbeelden van behoud van de oude sage, van combinatie ervan met de nieuwe 

opvattingen (al dan niet ontleend aan Annius) en van volledige verwerping in Joly 1870-71 II, 550-609; Klippel 

1936, 49-71; Grau 1938, 41-46; Huppert 1965, 229-237; Bodmer 1963; Jung 1966, 68; Borchardt 1971, 98-176; 

Homeyer 1982, 103, 114; Richter 1983; Jouanna 1985; Garber 1989, 154-162. Speciaal t.a.v. Parijs, waarvan de 

stichtingssagen zich op parallelle wijze ontwikkelden (in zestiende eeuw Trojanen als stichters meer en meer 

vervangen door Galliërs, maar wel behouden om de latere naam Parijs te verklaren): Barroux 1955, 26-40. Zie 

voor Annius en Troje nog Joly II, 541-550 en het schema bij Jung, 51.  
     206 Grau 1938, 45-46, 56-58; Homeyer 1982, 112-115; Richter 1983, 111; Garber 1989, 154-163. Over 

continuïteit in het gebruik van etymologie ook Kästner 1991, 75-79, 86-88. 
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 Maar wat in deze nieuwe gedachtengang veel minder centraal stond was de 

heilshistorische positie van Rome, het idee van het Romeinse Rijk als het laatste, godgewilde 

wereldrijk - een verandering die, zoals bleek, sterk samenhing met de politieke en religieuze 

omstandigheden van de zestiende eeuw. Ook dit wegvallen van het universele Rome-beeld 

betekende uitholling van het belang van de Troje-sagen, waarvan de waarde immers voor een 

groot deel juist daarop was gebaseerd.
207

 

 Toen de Troje-sage haar functie had verloren, stierf zij langzaam uit. Dat gebeurde 

echter niet overal even snel. Er is gewezen op de geringe invloed van het humanisme op de 

populariteit van Troje bij het grotere, niet-geleerde publiek.
208

 Het humanisme bracht een 

nieuwe ‘verelitisering’ en verwetenschappelijking van de kennis omtrent het eigen verleden. 

Weliswaar kwam een deel van het humanistische werk min of meer snel beschikbaar in de 

volkstaal (zie bijvoorbeeld het werk van Meisterlin en Gaguin), maar de eigenlijke discussie 

werd toch eerst en vooral in het Latijn gevoerd. Bovendien werden lang niet alle bijdragen 

aan die discussie (meteen) verspreid via de drukpers, terwijl diezelfde drukpers commerciële 

successen boekte met historiografische produkties van conventioneler aard. Er lijkt zich zo 

een tweedeling in enerzijds moderne, humanistische en anderzijds populaire, meer traditionele 

geschiedschrijving te hebben voorgedaan. Borchardt stelt: “I hazard to make the conjecture 

that the distinction between ‘history’ and ‘story’ began to evolve precisely in the difference 

between the materials taken up by the humanists and those ignored by them.” 
209

  

 Het was niet alleen het bredere publiek bij wie de oude verhalen bleven leven. Ook 

aan het hof omarmde men hen nog lang. Juist de sterke en eeuwenoude band tussen Troje en 

het hof lijkt het afscheid te hebben vertraagd. Tot ver in de zestiende eeuw zijn er Franse en 

Habsburgse hofauteurs die de Trojaanse afstamming van de Franken bezingen, terwijl 

anderen die allang hebben losgelaten. Pierre Ronsard bijvoorbeeld stelt, in de inleiding tot 

zijn Franciade van 1572, dat hij geen beter onderwerp wist om het Franse koningshuis te eren 

dan de geschiedenis van Francion. Maar de tijden zijn veranderd. Dat blijkt uit de inleiding 

van de editie van 1587. Het epos was koel ontvangen, heel anders dan de gedroomde nieuwe 

Homerus of Vergilius het zich had gewenst. Ronsard zag zich dan ook gedwongen om afstand 

van zijn onderwerp te nemen, door het tot literatuur, tot fictie te verklaren. Hij volgt de oude 

kronieken, zegt hij, “sans me soucier si cela est vray ou non, ou si nos Roys sont Troyens ou 

Germains, Scythes ou Arabes: si Francus est venu en France ou non: car il y pouvoit venir, 

me servant du possible, & non de la verité”.
210

  

 Maar nóg was het niet afgelopen. In de zeventiende eeuw leefde de zucht naar (en 

Frans-Duitse strijd om) het Trojaanse bloed opnieuw op. De zestiende-eeuwse critici werden 

vergeten. Nog in 1714 werd Nicolas Fréret, die het had gewaagd om in een verhandeling voor 

de Académie des Inscriptions aan de waarheid van de legende te twijfelen, veroordeeld tot de 

cel. De scepsis ten aanzien van de Trojaanse afstamming was algemeen, maar het verhaal was 

voor het Franse hof blijkbaar nog te belangrijk om in het openbaar te worden aangevallen.
211

 

                                                
     207 Garber 1989, 145-154; vgl. ook Goez 1958, 281 e.v. over het einde van de translatio-gedachte in de 

protestantse wereld.  
     208 Homeyer 1982, 104 (Frankrijk), 108 (Engeland), 115 (Duitsland), vijftiende - zeventiende eeuw. Zij maakt 
echter geen duidelijk onderscheid tussen Troje-stof en Trojaanse afstammingssagen, noch tussen literatuur en 

geschiedschrijving. 
     209 Borchardt 1971, 149; vgl. verder over de verhouding tussen humanisme en populaire traditie (in volkstaal 

én Latijn) in Duitsland 82, 84, 96, 106, 116. Zie ook hiervóór, p. 112. 
     210 Klippel 1936, 61-68; Richter 1983, 121-123 (citaat 123). Andere relatief late voorbeelden uit de literatuur 

voor het Franse hof geeft Klippel 1936, 56-59. Habsburg: Lhotsky 1971, 61-62. 
     211 Habsburg: Lhotsky 1971, 62-65. Frankrijk: Huppert 1965, 229, 237-241. Huppert verklaart deze terugval 

niet alleen uit de toenemende onderschikking van de cultuur aan de belangen van de (absolutistische) monarchie, 

maar wijst ook op mogelijke invloed van het hernieuwde gezag van geloof en autoriteit in het algemeen, van de 

toenemende wetenschappelijke twijfel aan de mogelijkheid om historische waarheid vast te stellen, en van het 

vermoedelijke feit dat de zeventiende-eeuwse geschiedschrijving - te onderscheiden van het erudiete onderzoek 
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Het zijn de laatste stuiptrekkingen. Ze zijn nog aanwijsbaar - steeds zwakker - tot in de 

achttiende en zelfs negentiende eeuw.
 212

 Maar dan is het toch echt uit. 

 

 

 5. De Britse Troje-sage 

 

 

 5.1. Inleiding 

 

Naast de Romeinse en de Frankische Troje-sagen kende het verhaal van de Britse afstamming 

uit Troje een grote verspreiding. Ook in de Nederlanden is invloed van deze Britse Troje-sage 

aanwijsbaar. Een bespreking ervan is nodig voor begrip van dit gebruik. Vergelijking met 

ontwikkeling en betekenis van de Frankische sage verhoogt tevens het inzicht in de 

middeleeuwse Troje-afstammingen in het algemeen.
213

 

 

 

 5.2. Ontstaan en ontwikkeling 

 

5.2.1. Nennius 

 

De oorsprong van de Britse Troje-sage is al even obscuur als het ontstaan van de Frankische. 

De Trojaanse stamvader van de Britten, Brutus, wordt voor het eerst genoemd in de Historia 

Brittonum, een compilatiewerk over de geschiedenis van de Britten vanaf de vroegste tijd, 

volgens de traditie op naam van de Welshe auteur Nennius (eind achtste, begin negende 

eeuw).
214

 De vraagtekens rond de ontstaansgeschiedenis van deze tekst zijn vergelijkbaar met 

die rond de Franken-kroniek van Fredegarius: het werk heeft nogal wat revisies ondergaan en 

is overgeleverd in een aantal redacties; de onderlinge verhouding en de datering van die 

redacties zijn problematisch. 

 De gegevens over Brutus, voor het merendeel toegevoegd door verschillende 

interpolatoren, zijn verward en gedeeltelijk tegenstrijdig. De verwarring geldt vooral zijn 

afstamming, die in verschillende stadia van ontwikkeling is overgeleverd. De oudste redactie 

geeft geen klassieke maar een bijbelse genealogie, ontleend aan een zesde-eeuwse Frankische 

volkerentafel: onder de nakomelingen van Jafeth zijn vier broers, Francus, Romanus, Britto 

en Albanus (Almannus). Deze Britto werd in tweede instantie geïdentificeerd met Lucius 

Junius Brutus, de half-legendarische eerste consul van Rome, en tot nakomeling van Aeneas 

en broer van Romulus en Remus verklaard. In een groot deel van de handschriften is deze wat 

onbeholpen antiquiserende stamboom vervangen door een derde versie, die meer met de 

klassieke overlevering rond de Romeinse vaderen overeenkomt. Bovendien wordt de 

geschiedenis van Brutus’ jeugd en van zijn komst naar Brittannië verteld. Vóór zijn geboorte, 

aldus dit verhaal, was voorspeld dat hij zijn vader en moeder zou doden. En zo gebeurde het. 

Zijn moeder stierf in het kraambed. Een paar jaar later trof hij zijn vader Silvius - de 

kleinzoon van Aeneas - per ongeluk met een pijl. Hij werd hierom uit Italië verdreven en trok 

naar Griekenland, maar werd ook daar verjaagd. Daarna kwam hij in Gallië, waar hij de stad 

                                                                                                                                                   
op het gebied van de diplomatiek - meer en meer in handen van monniken en hovelingen kwam, waar hun 

zestiende-eeuwse voorgangers meestal intellectuelen van burgerlijke herkomst waren. 
     212 Vgl. het overzicht bij Homeyer 1982, 103, 114. Laatste voorbeeld (1868): Borst 1957-1963, 1637. 
     213 Algemeen over de Britse sage: Matter 1922, 50-119 en passim; Gordon 1924; Parsons 1929; MacDougall 

1982, 7-27; Homeyer 1982, 104-110; Alamichel 2006. Ik heb helaas niet kunnen zien: W.G. Busse, ‘Brutus in 

Albion: Englands Gründungssage’, in: Herkunft und Ursprung. Historische und mythische Formen der 

legitimation. Ed. P. Wunderli. Sigmaringen 1994, 207-233. 
     214 Auteurschap: LexMA VI, 1089-1090; datering: Nennius ed. 1980, 1-2. 
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Tours stichtte. Tenslotte vestigde hij zich op het eiland dat zijn naam zou dragen, en dat door 

zijn nageslacht bevolkt zou worden.
215

 

 Ook bij de Brutus-sage ging het dus in beginsel om herkomst en aanzien van een volk, 

van de Britse natie. De oudste versie verklaarde haar naam uit een eponiem. Vervolgens 

werden ouderdom en eerbiedwaardigheid verhoogd door de band met Troje en de vroegste 

geschiedenis van Rome. En tenslotte werd een en ander, met gebruik van literaire middelen, 

historisch gepreciseerd en uitgewerkt: de tocht van Rome naar Brittannië werd verklaard met 

behulp van de klassieke motieven van onontkoombaar orakel en ongewilde vadermoord. De 

summier behandelde zwerftocht via Griekenland en Gallië herinnert wellicht aan Aeneas’ 

omzwervingen vóór zijn aankomst in Latium.
216

 

 Het zelfbeeld van de Britten kon wel wat ondersteuning gebruiken. Aan het begin van 

de vijfde eeuw hadden de Romeinen het eiland verlaten. De oorspronkelijke Britse bewoners 

hadden zich sindsdien zelf staande moeten zien te houden tegen de Germaanse stammen - 

vooral Angelen en Saksen - die het land in steeds grotere aantallen binnenvielen. Na langdu-

rig maar vergeefs verzet waren de Britten tenslotte in marginale positie gedrukt. Alleen in 

perifere gebieden (Wales, Cornwall) wisten zij hun onafhankelijkheid nog een tijdlang te 

bewaren. Een deel van hen was uitgeweken naar Armorica (vandaar: Bretagne).
217

 Cohen ziet, 

tegen deze achtergrond, heimwee naar een geïdealiseerd Romeins verleden als verklaring 

voor de creatie van een Britse Troje-sage.
218

 Maar ook het voorbeeld van de Frankische sage 

kan van invloed zijn geweest, en tot concurrerende navolging hebben geleid. Die 

afhankelijkheid is weliswaar niet te bewijzen, maar door de dynastieke, commerciële en 

culturele banden met het Frankische Rijk is zo’n relatie heel goed mogelijk.
219

 

 

5.2.2. Geoffrey van Monmouth 

 

                                                
     215 Editie: Nennius ed. 1980, 50-84; Britto / Brutus: § 7, 10, 11, 15, 17, 18; zie over de overleve-

ringsproblematiek ook de inleiding. Editie en/of samenvatting en analyse van speciaal de Brutus-passages: 

Matter 1922, 66-72; Faral 1929 I, 56-220 (met name 170-185, 192-198), III, 7-9; Cohen 1941, 109-117. Vgl. 

over de Frankische volkerentafel: Borst 1957-1963, 461-462; Reynolds 1983 B, 375, 377. 
     216 Wilde de schrijver met Brutus’ komst in Gallië en stichting van Tours misschien de Britse vestiging in 

Armorica (Bretagne) verklaren? Maar waarom dan juist de keuze voor het veel oostelijker gelegen Tours, dat pas 

vanaf 1154 - toen het tot Anjou en dus tot het gebied van de Plantagenets ging behoren (WP 22, 580-581) - met 
de Engelse geschiedenis is verbonden? 

 Faral vraagt zich af of de stichting van Tours uit het voorafgaande Griekse verblijf moet worden 

verklaard: Brutus werd daar verjaagd omdat Aeneas Turnus doodde, en de stichting van Tours zou als 

verzoening voor die daad kunnen zijn bedoeld (Faral 1929 I, 196). Echt bevredigend is deze uitleg niet, maar de 

opeenstapeling van overeenkomstige namen is hier in de tekst wel opvallend: “Et expulsus est ab Italia [...] et 

venit ad insulas maris Tirreni, et expulsus est a Graecis causa occisionis Turni, quem Aeneas occiderat, et 

pervenit ad Gallos usque, et ibi condidit civitatem Turonorum, quae vocatur Turnis.” (“He was driven from Italy, 

and came to the islands of the Tyrrhene Sea, and was driven from Greece, because of the killing of Turnus, 

whom Aeneas had killed, and arrived in Gaul, where he founded the city of Tours, which is called Turnis;” 

Nennius ed. 1980, 19, 60). Geoffrey van Monmouth bouwde later voort op die naamsgelijkenis: bij hem is Tours 

genoemd naar een neef van Brutus die Turnus heette, en die op die plek was begraven (Geoffrey van Monmouth 
ed. 1976, 71). 
     217 Hoyt 1966, III § 9; LexMA II, 701-703; WP 5, 148. 
     218 Cohen 1941, 119-120. 
     219 Vgl. Faral 1929 I, 171-183, 198. Volgens Cohen zijn de twee Troje-sagen onafhankelijk van elkaar ontstaan 

(Cohen 1941, 117; dezelfde visie, zonder duidelijke onderbouwing, bij Matter 1922, 89-92). Cohens argumenten 

(1. de Britse sage gaat, in tegenstelling tot de Frankische, niet op de geschiedenis van Troje zèlf in; 2. er is geen 

enkel punt aan te wijzen dat de Britse sage aan de Frankische zou hebben ontleend; 3. de Britse sage toont 

invloed van een andere, oudere Frankische geschiedvisie: die van de zesde-eeuwse volkerentafel) zijn echter niet 

overtuigend. Het gaat om de afstamming uit Troje, het feit dat die herleiding langs andere weg wordt verkregen 

(1 en 2: gebrek aan inhoudelijke overeenkomst tussen de twee sagen) is van ondergeschikt belang. De invloed 

van de Frankische volkerentafel (3) betreft alleen de oudste, nog niet Trojaanse versie van de Brutus-sage. 
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Grote verspreiding kreeg de Britse Troje-sage pas door het werk van Geoffrey van 

Monmouth, de Historia Regum Britanniae (ca. 1138)
220

, een uitvoerige geschiedenis van de 

Britse koningen, van de eerste, Brutus, tot en met de laatste, de zevende-eeuwse Cadwallader. 

In zijn inleiding noemt Geoffrey zijn bron: een zeer oud boek in de Britse taal, hem gegeven 

door de geleerde Walter van Oxford, met het verzoek het in het Latijn te vertalen. En met die 

vertaling hoopte Geoffrey de geschiedenis van de grote Britse vorsten - waar eerdere 

geschiedschrijvers als Beda en Gildas weinig of niets over wisten te vertellen, en waar 

Geoffreys collega-historici, zónder Walters boek, maar beter over konden zwijgen - eindelijk 

de algemene bekendheid te geven die zij verdiende. Veel is geschreven over de vraag of dit 

Britse ‘liber vetustissimus’ werkelijk heeft bestaan. Wellicht heeft hij het verzonnen als 

onderbouwing voor zijn geschiedenis, die hij, behalve aan schriftelijke bronnen (waaronder 

Nennius) en orale traditie, grotendeels aan zijn eigen fantasie ontleende.
221

 

 In Geoffreys Historia is de geschiedenis van Brutus aanzienlijk uitgebreid.
222

 Het 

voorbeeld, Nennius’ derde versie, was uiterst beknopt. Bij Geoffrey hebben verhaal en held 

Vergiliaanse, soms zelfs bijbelse allure gekregen. Aanvankelijk volgt de Historia het relaas 

van Nennius, al eindigt de sombere voorspelling over de oudermoord positiever, met het 

vooruitzicht dat “pluribus quoque terris in exilium peragratis ad summum tandem culmen 

honoris perueniret”.
223

 Pas na Brutus’ aankomst in Griekenland gaat het verhaal afwijken. 

Van verjaging uit dat land is geen sprake meer. Hij vindt er een groep Trojanen, de 

afstammelingen van Helenus. Na de val van Troje had Pyrrhus deze zoon van Priamus 

meegevoerd naar Griekenland, en nog steeds leefde daar zijn nageslacht, onvrij, onder het 

gezag van koning Pandrasus. Brutus verwerft door zijn dapperheid en wijsheid zoveel aanzien 

dat deze Trojanen hem vragen om hen, als leider, uit hun slavernij te verlossen - de held krijgt 

hier de trekken van Mozes.
224

 Hij verzoekt Pandrasus in een brief om hun vrijheid: de vrijheid 

die bij hun edele bloed past. Maar Pandrasus, verontwaardigd, trekt tegen hen op. Brutus 

slaagt waar zijn voorvaderen faalden: hij weet de Grieken uiteindelijk te overwinnen. 

Pandrasus is nu gedwongen de Trojaanse eisen in te willigen: hun goud en zilver, schepen en 

reisbenodigdheden te verschaffen en hen te laten gaan. Zijn dochter Ignoge moet hij aan 

Brutus tot vrouw geven - een verplichting die, zegt hij, voor hem wordt verzacht door Brutus’ 

grote verdienste en adel, die tonen dat hij van het bloed van Priamus en Anchises is.  

 Twee dagen na hun vertrek bereiken de Trojanen een eiland, Leogetia, dat na een 

aanval door piraten onbewoond is gebleven. In een verlaten stad vinden verkenners een 

tempel van Diana. Er staat een beeld van de godin, dat antwoord geeft op vragen die het krijgt 

voorgelegd. Brutus gaat erheen, met zijn augur en twaalf oudere mannen. Hij brengt een offer 

van wijn, gemengd met het bloed van een witte hinde, en vraagt het beeld van de godin waar 

zij hen wil laten wonen, op welke plek ze veilig zullen zijn en haar zullen kunnen vereren. Na 

het volbrengen van de riten valt hij in slaap, en dan verschijnt hem de godin. Zij wijst hem 

een eiland in het Westen, verder nog dan Gallië, waar hij met zijn volk kan wonen. Daar, in 

                                                
     220 Datering: Geoffrey van Monmouth ed. 1984, xii-xvi. 
     221 Tatlock 1950, 422 e.v.; zie verder Matter 1922, 1-36; Gordon 1924, 11-25; Gransden 1974, 201-209; 

Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 9-47; MacDougall 1982, 7-13; Geoffrey van Monmouth ed. 1984, xvii-xviii; 
Arturus Rex 1987, 35-36; LexMA 4, 1263-4. 
     222 Voor de inhoud van de Historia baseer ik mij voornamelijk op de tekst zelf (Latijn: Geoffrey van 

Monmouth ed. 1929; vert.: idem ed. 1976) en op de samenvatting van Matter (Matter 1922, 4-11). Editie en/of 

samenvatting en analyse van speciaal de Brutus-passages: Matter 1922, 50-65, 72-85; Gordon 1924, 15-19; Faral 

1929 II, 69-92; in III, 64-303 een editie van de hele tekst; Cohen 1941, 145-148; MacDougall 1982, 8-11; 

Homeyer 1982, 105-106. 
     223 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 223; vert.: “after he had wandered in exile through many lands this boy 

would eventually rise to the highest honour” (idem ed. 1976, 54). Vgl. de voorspelling bij Nennius: “[...] quod 

masculum haberet in utero mulier et filius mortis erit, quia occidet patrem suum et matrem suam et erit exosus 

omnibus hominibus.” (Nennius ed. 1980, 60).  
     224 Ingledew 1994, 679 n. 60. 
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een nieuw Troje, wacht hen een grote toekomst:  

 
  Hec erit & natis altera troia tuis. 

  Hic de prole tua reges nascentur. & ipsis. 

  Totius terrae subditus orbis erit.225 

 De verdere reis brengt hen langs vreemde kusten, en ze beleven verschillende 

avonturen, waaronder ontmoetingen met piraten, en met de gevaarlijke Sirenen. Onderweg 

stuiten ze op een tweede groep Trojanen, nakomelingen van degenen die met Antenor waren 

gevlucht. Zij sluiten zich bij Brutus aan. Hun leider Corineus zal Brutus voortaan ter zijde 

staan. Dat doet hij onder meer tijdens een turbulent verblijf in Gallië (Aquitanië), waar ze 

moeten strijden tegen de vijandige koning Goffar en zijn bondgenoten. De Trojanen houden 

de overhand, maar om het steeds groeiende aantal tegenstanders lijkt het Brutus beter te 

vertrekken.  

 Tenslotte bereiken ze het beloofde land: een prachtig eiland, slechts bewoond door een 

paar reuzen. De Trojanen verjagen de reuzen naar holen in de bergen, verdelen en cultiveren 

het land, en bouwen huizen. Brutus sticht een hoofdstad aan de rivier de Theems, en geeft het 

volk wetten. Hij noemt het eiland naar zichzelf: Brittannia. Ook de bewoners en hun taal, het 

Trojaans of Krom Grieks
226

, heten voortaan naar hem: Britten, Brits. Corineus gaf zijn naam 

aan Cornwall. De stad aan de Theems heette Troia Nova, wat later verbasterde tot 

Trinovantum. Nog weer later werd zij omgedoopt tot Kaerlud (stad van Lud), door de Britse 

vorst Lud, tot ergernis van diens broer, die het verlies van de naam Troje betreurde.
227

 Uit 

Kaerlud ontstond tenslotte, via Kaerlundein, Londen. Brutus regeerde drientwintig jaar. Na 

zijn dood werd hij begraven in Troia Nova. Het land werd verdeeld onder zijn drie zoons, die 

elk hun naam aan het hun toegevallen gebied gaven: Locrinus heerste over Loegria, het 

centrale deel van Brittannia, Kamber regeerde in Kambria (Wales), en Albanactus kreeg 

Albania (Schotland).    

 Dan volgt de verdere geschiedenis van het Britse rijk, een bijna twee millennia 

durende opeenvolging van goede en slechte tijden.
228

 Onder Brutus’ opvolgers zijn sterke 

vorsten zoals Belinus en zijn broer Brennius, die niet alleen veel goeds in het land zelf doen, 

maar ook de Franken overwinnen en zelfs, in 390 voor Chr., Rome weten in te nemen. Er zijn 

heel beroemde vorsten, zoals Constantijn, de eerste christelijke keizer van Rome.
229

 En er zijn 

tirannen en verraders, zoals de vijfde-eeuwse Vortigern, die uit eigenbelang met de barbaarse 

Saksische indringers heult. 

 Het hoogtepunt in de Britse historie is de regering van koning Arthur, in de eerste helft 

van de zesde eeuw. De hoofsheid waartoe hij zijn ridders inspireert wordt tot in de verste 

uithoeken van de wereld nagevolgd, en zijn dapperheid en kracht worden overal gevreesd. In 

Brittannië zelf boekt hij belangrijke overwinningen op de Saksen. Hij verovert grote delen 

van Noord-Europa, onderwerpt heel Gallië, en staat op het punt om Rome te bezetten, 

wanneer verraad in eigen land hem dwingt terug te keren. Na zijn dood gaat het snel bergaf-

waarts, en de Britten belanden uiteindelijk in ondergeschikte positie, waaruit zij zich 

                                                
     225 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 239; vert.: “for your descendants it will be a second Troy. A race of 

kings will be born there from your stock and the round circle of the whole earth will be subject to them” (idem 

ed. 1976, 65). 
     226 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 249: “quae prius troiana siue curuum grecum nuncupabatur”; vert.: 

“which had up to then been known as Trojan or Crooked Greek” (idem ed. 1976, 72). 
     227 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 252: “qui graviter ferebat illum uelle nomen troie in patria sua delere”; 

vert.: “who was annoyed that he should want to do away with the name of Troy in his own country” (idem ed. 

1976, 74). 
     228 De meeste aandacht krijgen Brutus, Belinus en Arthur; aan de laatste is meer dan een vijfde van de Historia 

gewijd (Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 19-20). 

   229 De eerste christelijke vorst op de Britse troon was Lucius, die al in de tweede eeuw werd bekeerd. 



 

 117 

  

sindsdien - verdeeld, krachteloos, “uelut bona uinea degenerata in amaritudinem uersa”
230

 - 

niet meer wisten te bevrijden. De weinige Britten die het eiland nog bewoonden raakten zelfs 

hun naam kwijt, en heten nu Welsh. Maar ooit, is voorspeld, zal het Britse volk weer over het 

eiland heersen.
231

 

 Geoffrey, zelf waarschijnlijk van Britse afkomst,
232

 werd voor een belangrijk deel 

gedreven door hetzelfde patriottisme dat de Brutus-sage ruim driehonderd jaar eerder had 

doen ontstaan.
233

 De Britten, waarover zo weinig was geschreven, hadden nu ook hun 

nationale geschiedenis. En wat voor een! Zij konden zich meten met de edelste volkeren, óók 

met de uitverkoren Romeinen en hun opvolgers, de Franken. Ook de Britten hadden Trojaans 

bloed, en veel nadruk wordt gelegd op de waarde daarvan. Ook hun stamvader was, net als 

Aeneas, door goddelijke hand naar het nieuwe vaderland geleid. Ook hun werd daarbij, net als 

Aeneas, een reeks van koningen en wereldmacht voorspeld. En inderdaad: ook uit hun volk 

waren grote koningen en keizers voortgekomen. Zij hadden Europa, Rome, de wereld 

beheerst. Zij hadden zich heldhaftig en aanvankelijk met succes verzet tegen hun vijanden, de 

Romeinen en de Saksen. Slechts met de hulp van verraders
234

 hadden die hen tenslotte weten 

te verslaan. Nu ging het de Britten slecht, maar de toekomst beloofde nieuwe macht. 

 Geloofwaardigheid werd nagestreefd door het vertelde te laten aansluiten bij de 

bestaande historische kennis: klassieke en vroegmiddeleeuwse geschreven bronnen, oude 

namen, overleveringen rond materiële resten uit het verleden. Zo is het Brutus-verhaal gedeel-

telijk ingeweven in Vergilius’ Aeneis, een werk dat ook in ruimere zin als model diende. 

Denk aan Brutus’ genealogie, aan het aanknopen bij de wederwaardigheden van Helenus en 

Antenor, aan de avontuurlijke zwerftocht langs onder meer de Sirenen, en aan de genoemde 

goddelijke hand die Brutus in een visioen zijn bestemming wijst.
235

 Een goed voorbeeld van 

een inventief benutte historische naam is Trinovantum. De Trinovantes waren een stam, die in 

de Romeinse tijd het zuidoosten van Brittannia bewoonden. Caesar noemt hen. Hij beschouwt 

hen als de sterkste civitas in het gebied. Caesar bedoelde met civitas Trinovantum: de stam 

van de Trinovantes. Later werd echter begrepen: de stad Trinovantum. Geoffrey identificeer-

de die stad met het latere Londen. Zijn verklaring van de naam Trinovantum als verbastering 

uit Troia Nova vormde een etymologische onderbouwing van de Trojaanse oorsprong van de 

Britten. En dat er ooit reuzen op het eiland hadden gewoond bleek bijvoorbeeld uit de ‘Ring 

der Reuzen’, die in de volkstaal Stonehenge werd genoemd.
236

  

                                                
     230 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 506; vert.: “like some fruitful vineyard which has gone sour” (idem ed. 

1976, 264). 
     231 Zie voor deze voorspelling (door Merlijn, en later door een hemelse stem): Geoffrey van Monmouth ed. 

1929, 533; idem ed. 1976, 282-3. 
     232 Gransden 1974, 201; Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 13, 38 n. 2; idem ed. 1984, ix-x; Ingledew 1994, 

691 n. 127.  
     233 Over Geoffreys intenties - “een curieuze mengeling [...] van Keltisch patriottisme en handig inspelen op de 

Normandische politieke ambities” (Arturus Rex 1987, 30) -: Matter 1922, 87-97; Gordon 1924, 19; Parsons 

1929, 256 e.v.; Tatlock 1950, 422-432; Gransden 1974, 204-208; Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 9-10; 

MacDougall 1982, 7; Geoffrey van Monmouth ed. 1984, xviii-xix; Johanek 1987, 351-352; Arturus Rex 1987, 

30; Ingledew 1994, 681-688. 
     234 Caesar weet Brittannia uiteindelijk, bij zijn derde poging, in te nemen met de hulp van de Britse Androgeus. 

Vortigern haalt de Saksen opnieuw binnen wanneer ze door Vortimer zijn verslagen. Mordred doet hetzelfde, na 

Arthurs overwinningen op de Saksen. 
     235 De goddelijke hand is bij Vergilius steeds aanwezig (zie hiervóór, IV.2 en IV.4.3., maar het voorbeeld voor 

Geoffreys Leogetia-episode is speciaal Aen. III, 69-171: op het eiland Delos verschijnt de god Apollo (de broer 

van Diana) in een visioen aan Aeneas, om hem het doel van zijn reis en de wereldmacht van zijn nageslacht te 

voorspellen. Vgl. over deze passage en de relatie met Vergilius in het algemeen: Faral 1929 II, 69-92; Tatlock 

1950, 112-113 en passim; Ingledew 1994, 677-679. 
     236 Over Geoffreys bronnen, speciaal voor de Brutus-sage: Matter 1922, 72-84; Gransden 1974, 202-204; 

Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 14-19. Trinovantum: Clark 1981. Stonehenge: Geoffrey van Monmouth ed. 

1929, 410 e.v., 503; idem ed. 1976, 196 e.v., 262; verder over herinneringen aan de reuzen: Arturus Rex 1987, 
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 De Historia was onmiddelijk een groot succes, zowel in Engeland zelf als daarbuiten. 

De tekst is overgeleverd in zeer veel handschriften. Al snel verschenen er vertalingen in het 

Frans, het Engels, het Welsh. Het werk werd aangehaald, geparafraseerd, geïncorporeerd en 

nagevolgd door vele geschiedschrijvers, zowel in het Latijn als in de verschillende volkstalen. 

Ook in de Nederlanden was het vanaf de twaalfde eeuw bekend, en raakte de inhoud 

verspreid. Een uitvoerige samenvatting van de Brutus-sage is bijvoorbeeld te vinden in 

Maerlants wereldgeschiedenis, de Spiegel Historiael.
237

 Geoffreys invloed op de meer 

fictionele literatuur was eveneens aanzienlijk: hij inspireerde belangrijke auteurs als Marie de 

France en Chrétien de Troyes, en was op die manier van grote betekenis voor de ontwikkeling 

van de Arthurepiek. Het geloof in de historiciteit van de inhoud van zijn werk was daarbij 

vrijwel algemeen: het zou eeuwenlang dè bron voor de Britse geschiedenis blijven. De 

weinige kritiek die er gedurende de middeleeuwen werd geuit betrof vooral de figuur van 

Arthur, aan de Brutus-sage werd niet getwijfeld.
238

  

 De Britten zelf waren natuurlijk ingenomen met het imposante verleden dat Geoffrey 

hun toeschreef. Het versterkte hun gevoel van eigenwaarde. De afkomst uit Troje was een 

belangrijke factor in dat nieuwe zelfbewustzijn. In Wales bijvoorbeeld sprak men er graag 

over. Zonodig werd het Trojaanse bloed politiek in stelling gebracht. In 1282 werd de strijd 

van de Welshe vorst Llewellyn tegen de Engelsen ermee verdedigd, waarbij de onafhankelijk-

heid van Wales op Brutus’ zoon Kamber werd teruggevoerd.
239

 Ook in de geschiedschrijving 

over Bretagne en zijn vorstenhuis werd aan de Brutus-sage herinnerd.
240

  

 De Historia is opgedragen aan leden van het nieuwe, Normandische koningshuis dat 

Engeland sinds 1066 regeerde, en van de adel die het omringde.
241

 Misschien wilde Geoffrey  

                                                                                                                                                   
10. Vgl. over het mogelijke belang van archeologische resten nog Clark 1981, n.2 
     237 Over handschriften van de Latijnse Historia in de Nederlanden: Arturus Rex 1987, 150 e.v. Ook de grote 

Latijnse wereldkronieken speelden een rol in de verspreiding van de stof in Europa. Langs beide wegen kwam 

materiaal uit de Historia in Nederlandstalige werken terecht. Vgl. idem, 160 e.v.; Janssens 1985 A, 18.  

 Voorbeelden van het optreden van Brutus in Middelnederlandse teksten: Maerlant, Spiegel Historiael 

(1288), eerste partie, bk. 1, kap. 30 r. 11-13; bk. 2, kap. 22 r. 23-44; en vooral derde partie, bk. 1, kap. 9 t/m 13 

(ed. 1863-1879); Maerlant, Historie van den Grale en Merlijns boec (ca. 1261) en Velthems continuatie hiervan 

(1326): ed. 1880, r. 4505, r. 13475-13492; ed. 1980, r. 4186 (vgl. voor tekstgeschiedenis Kienhorst 1988 I, 66-

67, 140-143); Van neghen den besten (vóór juni-juli 1337; ed.: Middelnederlandsche gedichten 1893-1914, 613; 
vgl. over dit gedicht hoofdstuk V.4.2.); in Atrecht werd in 1469 voor Karel de Stoute, pas gehuwd met de 

Engelse Margaretha van York, een pantomime over de aankomst van Brutus in Engeland opgevoerd (Lemaire 

1982, 38); ook in laatmiddeleeuwse gedrukte wereldkronieken was de Engelse stamvader een vast programma-

punt; veel aandacht krijgt hij bijvoorbeeld in de Nederlandse vertaling van Werner Rolevinks Fasciculus 

temporum (Utrecht, Jan Veldener, 1480, aldaar fol. 21 v, fol. 218 r e.v.). Vgl. verder over navolging de 

hoofdstukken over de Brabantse, Henegouwse en Hollandse Troje-sagen. 
     238 Matter 1922, 37-42, 98-115, 535-546; Gordon 1924, 19-21; Gransden 1974, 201-202; Geoffrey van 

Monmouth ed. 1976, 28-31; MacDougall 1982, 11-12; Homeyer 1982, 105-107; Johanek 1987, 352-356; 

Ingledew 1994, 694-703, over geloof 701 n. 188. 
     239 Het Welshe standpunt is af te leiden uit een brief die de aartsbisschop van Canterbury, John Peckham, aan 

Llewellyn schreef. Brits bloed is niets om trots op te zijn, stelt Peckham, want de Britten waren usurpatoren die 
de oorspronkelijke bewoners van het eiland, de reuzen, met geweld hadden verdreven. De Saksen stamden uit 

het geslacht van die reuzen, en hadden daarom meer recht op Brittannia (Matter 1922, 114, 467-474). Andere 

auteurs rechtvaardigden de heerschappij van de Saksen door hen tot verwanten van de Britten te maken (vgl. 

Matter 1922, 528-533; Gordon 1924, 27). De oudere afleiding van de Saksen uit Troje, via Macedonië (zie 88), 

werd hier dus niet meer genoemd. 
     240 Matter 1922, 114, 460-461. Vgl. hiervóór, 101. 
     241 In de meeste handschriften is het werk opgedragen aan Robert van Gloucester, natuurlijke zoon van koning 

Hendrik I (1100-1135). Andere noemen tevens Waleran van Beaumont, of koning Steven (1135-1154). Zie 

Gransden 1974, 204; Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 11, 39-40 n.7, 52; Arturus Rex 1987, 29-30. 

Vermoedelijk weerspiegelen deze wisselende opdrachten de kerende kansen in de machtsstrijd die na de dood 

van Hendrik I was ontstaan. Geoffreys inspelen op Normandische ambities: zie de literatuur genoemd in n. 232.  
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Geoffrey van Monmouth’s Brutus-sage in de laatmiddeleeuwse Nederlanden: bladzijde uit een kroniek van 

Engeland, toegevoegd aan de Nederlandse vertaling van Werner Rolevinks Fasciculus temporum: Dat boeck dat 

men hiet fasciculus temporum, Utrecht, Jan Veldener, 1480 (ex. UB Amsterdam Ned. Inc. 24), fol. 220 r. 
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het respect van de nieuwe machthebbers voor hun Britse onderdanen verhogen. Maar zijn 

werk had ook belang voor de Normandische vorsten zelf, en voor hun opvolgers. Voortdurend 

zou men, in de volgende eeuwen, ook aan het hof terugverwijzen naar de Britse geschiedenis 

zoals die door Geoffrey was gecreëerd. Daarvoor bestonden verschillende redenen. 

 

 

 5.3. Het hof 

 

In 1066 overleed Edward de Belijder, de laatste koning uit het (Angelsaksische) huis van 

Alfred de Grote, dat tijdens en na de Deense invallen in Engeland had geheerst. Edward stierf 

kinderloos. Tevoren had hij de opvolging beloofd aan zijn achterneef Willem, de hertog van 

Normandië. Maar het was Harold, zoon van de machtige graaf van Wessex, die na Edwards 

dood - mogelijk met zijn instemming - de kroon overnam. Willem stak het Kanaal over, ver-

sloeg Harold bij Hastings, en besteeg de Engelse troon. Het Angelsaksische verzet werd in de 

jaren daarna krachtdadig onderdrukt.
242

 

 Willems opvolging in Engeland werd dus wel door genealogische banden 

ondersteund, maar had toch het karakter van een gewelddadige verovering. Dat vroeg om een 

nadere rechtvaardiging. Geoffreys Historia hielp daarbij. De Normandische verovering van 

Engeland kreeg er impliciet - in overeenstemming met de Britse visie op het gebeuren - het 

aanzien van een bevrijding, door de negatieve wijze waarop de vorige machthebbers, de 

Saksen, werden afgeschilderd.
243

 Ook de zo uitvoerig behandelde Trojaanse herkomst van de 

oorspronkelijke Britse bevolking kon als legitimering van de machtsovername worden ge-

bruikt. De Normandiërs stamden namelijk eveneens uit Troje, wist men sinds Dudo van Saint-

Quentin (begin elfde eeuw).
244

 En hetzelfde gold voor de Angevijnse Plantagenets, de 

dynastie die in 1154 de Engelse kroon in handen kreeg, en waaruit de verdere middeleeuwse 

koningshuizen van Engeland zouden voortkomen. De Plantagenets konden zich, behalve 

langs de stamboom van de Normandische hertogen, ook via de graven van Anjou op Troje 

terugvoeren.
245

 Door die afkomst waren zij niet alleen geboren heersers, maar tevens bij 

uitstek geschikt om te regeren over het Trojaans-Britse broedervolk dat zo treurig in het slop 

                                                
     242 Hoyt 1966, VI § 18, IX § 25, XIV § 37; LexMA 3, 1583-1584. De moeder van Edward de Belijder, Emma, 
was een zuster van de Normandische hertog Richard II, Willems grootvader. 
     243 Gransden 1974, 205; Ingledew 1994, 687. 
     244 Dudo van Saint-Quentin schreef zijn De moribus et actis primorum Normanniae ducum in opdracht van de 

derde hertog van Normandië, Richard I (942-996). De in dit werk geïntroduceerde Troje-sage was bedoeld om 

de Normandiërs hetzelfde edele bloed als de Fransen te bezorgen. Zij werd geënt op Vergilius’ Aeneis en op de 

Frankische legende: de Noormannen stammen af van Antenor, die volgens Vergilius en het Liber Historiae 

Francorum naar Europa was gevlucht. Later werd de sage verder uitgewerkt door Willem van Jumièges (Gesta 

Normannorum Ducum, ca. 1070, opgedragen aan Willem de Veroveraar). Behalve in de Frans-Normandische 

literatuur kwam de Normandische Troje-sage ook in de Scandinavische literatuur terecht. Normandische Troje-

sage: Faral 1929 I, 289-293; Cohen 1941, 17, 149-150; Luiselli 1978, 116-121; Homeyer 1982, 102; Ingledew 

1994, 682-685. Scandinavië: Luiselli 1978, 116-119; Piebenga 1990, 131-136. Antenor als stamvader: Beaune 
1985 A, 21-22. Over de genoemde auteurs ook: Gransden 1974, 94-95; Davis 1976, 49-69, 124-126. Zie voor 

een mogelijk met de Normandische sage verbonden wandtapijt hoofdstuk II, n.21. 
     245 De Trojaanse oosprong van het huis van Anjou wordt genoemd in de Gesta consulum Andegavorum (begin 

twaalfde eeuw) (Homeyer 1982, 101-102).  

 De eerste Plantagenet op de Engelse troon was Hendrik II (1154-1189), zoon van de graaf van Anjou, 

Geoffroi Plantagenet, en Mathilde, dochter van de Anglo-Normandische koning Hendrik I (1100-1135). De 

laatste Plantagenet in directe lijn was Richard II (1377-1399). De hierna regerende huizen van Lancaster (1399-

1461) en York (1461-1485) stamden af van jongere broers van Richard II. De Tudors (1485-1603) zetten deze 

genealogische lijn voort: zij verenigden het bloed van Lancaster en York (Hoyt 1966, 642; WP 16, 64). 

 Overigens werd Hendrik II ter legitimering ook wel genealogisch verbonden met zijn Angelsaksische 

voorgangers op de troon: Matter 1922, 533. 
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was geraakt.
246

 Latere Engelse koningen lieten zich ook wel directe genealogische banden met 

Geoffreys Britse vorsten aanmeten. Vooral de eerste vertegenwoordigers van een nieuwe 

dynastie - de Yorks, de Tudors, de Stuarts - kozen, niet toevallig, voor deze extra onder-

bouwing van hun gezag.
247

 

 De Brutus-sage toonde hoe het eiland oorspronkelijk was bestuurd, en hoe het daarom 

ook nu nog zou moeten zijn: een eenheid, geregeerd door één vorst. Weliswaar was het land 

na Brutus’ dood verdeeld onder zijn zoons, maar de oudste, Locrin, had daarbij - volgens 

Trojaanse wet! - het oppergezag gekregen. Dat was althans de visie van het Engelse hof. In 

Schotland en Wales dacht men er anders over. Daar werd de eigen onafhankelijkheid juist 

teruggevoerd op het verleden. Voor die opvatting wees men eveneens, en met meer recht, op 

de Historia: daarin was alleen sprake van driedeling, niet van het oppergezag van Locrinus.
248

 

Schotland kende bovendien andere, eigen oorsprongsmythes. De meeste daarvan stonden - 

met opzet - los van de Britse. Één tekst geeft echter een Schots-gezinde variant van de Brutus-

sage: Albania is hierin genoemd naar de broer van Brutus, Albanus, in plaats van naar zijn 

zoon. Daarmee werd een gelijkwaardige verhouding tussen de twee landen geïmpliceerd.
249

 

Ook op Ierland hadden de Engelsen overigens een begerig oog, en ook dat werd verdedigd 

met de vroegere Britse heerschappij over dat eiland.
250

  

 De Historia was tevens van waarde omdat zij status en glans verleende aan de Britse 

kroon. Daarmee bood zij steun aan de Normandische rivaliteit ten opzichte van de vroegere 

leenheren op de Franse troon. Niet als hoogmoedige vazallen, als omhooggevallen hertogen 

wilden de Anglo-Normandische vorsten worden gezien, maar als soevereine en - op zijn minst 

- gelijkwaardige koningen. Uit de Historia bleek dat de Britse kroon was gedragen door zeer 

belangrijke vorsten, van het edelste Trojaanse bloed - net als de Franse, maar daarover zwijgt 

Geoffrey in alle talen.
251

 Aan hen was de wereldmacht voorzegd. En inderdaad: onder hen 

was een van de grootste keizers van Rome, Constantijn - ouder dan de Franse keizer Karel, en 

eerder tot het christendom bekeerd dan hun Clovis. En dan was er natuurlijk koning Arthur: 

                                                
     246 Gordon 1924, 28; Tyson 1979, 185; Eley 1991, 28-29. 
     247 Voor de eerste York (Edward IV, 1461-1483), de eerste Tudor (Hendrik VII, 1485-1509) en de eerste Stuart 

(Jacobus I, 1603-1625) werden lijnen getrokken naar Cadwallader. De Yorks en de Tudors hadden banden met 

de Welshe vorsten. Hetzelfde gold voor de Stuarts, die Engeland van 1603 tot 1707 regeerden en die zich 

aanvankelijk nog steeds met trots op Brutus terugvoerden. Zie Matter 1922, 484-485; Gordon 1924, 23 n. 2, 29; 

Parsons 1929, 397-407; Allan 1979, 176-177; MacDougall 1982, 13-22; Johanek 1987, 361.  
     248 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 253; idem ed. 1976, 75.  
     249 Vgl. Matter 1922, 519; Reynolds 1983 B, 377; vgl. voor Albanus hiervóór, p. 113. Parsons noemt de 

Schotse opvatting dat niet de illegitieme Arthur maar zijn neef Mordred (zoon van Arthurs zuster en de koning 

van Pictland), en daarmee het Schotse koningshuis, rechtmatig erfgenaam van de Britse kroon was (Parsons 

1929, 404-405). 
     250 Matter 1922, 461-465 (Ierland), 465-521 (Wales en Schotland); Gordon 1924, 28-29; Parsons 1929, 397-

407; Gransden 1974, 206. 
     251 Bij Tatlock vinden we het volgende, wat merkwaardige verhaal: “We learn from Henry of Huntingdon (p. 

248-9), where Geoffrey would have read it, that during Henry I’s brief invasion of France in 1128 the King 

inquired about the origin and early history of that realm, and was told by a well-informed man (says Henry) that 

like most of the peoples of Europe the French derived from the Trojans; [er volgt een korte samenvatting van de 
Frankische sage] The facts that the King listened to a more prolonged account, his entourage (presumably) 

repeated it, and the historian recorded it show that, within a very few years before Geoffrey’s writing, the Trojan 

origin of their cross-channel neighbors interested the English court. I am showing better reasons for Geoffrey’s 

writing than insular competition with the French as to ancestry; but these facts at least would help to prepare an 

audience for him among all islanders” (Tatlock 1950, 427-428 n. 22).  De passage kan er inderdaad toe hebben 

bijgedragen dat Geoffrey de oude Britse Troje-sage nieuw leven inblies. Maar het verhaal zelf en de optekening 

ervan zijn vreemd. De Normandische Troje-sage was nog niet zo oud, en was nog onder Hendriks vader Willem 

I opnieuw beschreven. Zou men aan het Normandische hof het Frankische voorbeeld, inmiddels ruim verspreid, 

al helemaal zijn vergeten? Of gaat het om voorgewende onwetendheid ten aanzien van het trotse verleden van de 

concurrent? Juist rond deze tijd had de Franse koning Filips I, als eerste Capetinger, zijn Trojaanse bloed gepro-

clameerd (vgl. hiervóór n. 140 en n. 244). 
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ook in hem hadden de Normandiërs een voorganger die zich ruimschoots kon meten met de 

trots van de Franse monarchie, Karel de Grote. Door zijn hogere anciënniteit en door de 

hoofse beschaving van zijn hof stond Arthur zelfs boven Karel, in de chansons de geste 

omringd door onbehouwen ijzervreters met nimmer eindigende onderlinge vetes.
252

  

 Superioriteit bleek ook uit de belangrijke continentale veroveringen van de vroegere 

Britse vorsten. Met name de overwinningen in Gallië - van Brutus, van Belinus en Brennius, 

van de grote Arthur - vormden een welkom precedent voor de ambities van de Engelse 

koningen. Hun bezit in Frankrijk bleef niet beperkt tot het land van herkomst, Normandië, 

maar breidde zich door overerving, huwelijk en verovering enorm uit. Onder Hendrik II was 

meer dan de helft van Frankrijk in Engelse hand. Om die positie te rechtvaardigen wees men 

op de vroegere Britse successen in Gallië. Hendriks opvolgers moesten al weer snel grote 

delen van het bezit aan de Fransen prijsgeven. Maar zij bleven streven naar herstel en uitbrei-

ding van hun macht. Uiteindelijk culmineerde dat, zoals gezegd, in de Honderdjarige Oorlog 

en de Engelse opeising van de Franse kroon. In die eeuwenlang gespannen verhouding 

werden de afstammingssagen wel vaker gebruikt om de vijand te treffen. Het Britse rijk is 

veel ouder dan het Franse, stelden bijvoorbeeld de Engelsen, onder verwijzing naar de Brutus-

sage. Onzin, antwoordden de Fransen, eveneens met de Historia in de hand: in Gallië waren 

al koningen om Brutus te verjagen toen er in Engeland alleen nog maar reuzen woonden. 

Brutus was een moordenaar - geen stamvader om trots op te zijn. De huidige Engelsen waren 

trouwens geen nazaten van de Trojanen, maar van de Saksen. Maar de Saksen waren óók 

Trojaans, luidde de Engelse reactie. Juist de Fransen, van oorsprong Hongaren, deden zich ten 

onrechte als Trojanen voor. Ook in het ten eigen bate kraken van andermans afstammingssage 

was men, kortom, zeer inventief.
253

  

 Eigenlijk zou Engeland een keizerrijk in plaats van een koninkrijk moeten heten, stelt 

een Engelse auteur aan het begin van de dertiende eeuw. En ook voor die aspiratie kon de 

Historia argumenten bieden, en een belangrijk precedent in Constantijn de Grote. Maar de 

Engelse koningen - met uitzondering misschien van Hendrik II - lijken de keizerskroon niet 

echt op hun politieke verlanglijst te hebben gehad. De Frankisch-Duitse traditie ten aanzien 

van het keizerschap was inmiddels ook al sterk.
254

 Alleen tijdens het Interregnum gooide 

Engeland zich in de strijd om de titel. Met succes. Richard van Cornwall, een zoon van de 

Engelse koning Jan zonder Land (1199-1216), was Roomskoning van 1257 tot zijn dood in 

1272. Die waardigheid werd tegelijkertijd bekleed door een tegenkandidaat, Alfons van Casti-

lië. Alfons was zoon van een Staufische moeder, en had dus Trojaans bloed. Dat Duits-

Trojaanse bloed was al in 1243 - in een Spaanse kroniek, geschreven voor Alfons’ vader 

Frederik III - geprezen om de toekomstperspectieven van de jonge kroonprins te ondersteu-

nen.
255

 Of Richard zijn kandidatuur met zijn Trojaanse afkomst onderbouwde is mij niet 

bekend. Maar de Engelse geschiedschrijver Matthew Paris († 1259) zag in Richards 

bloedverwantschap met de Duitsers, en speciaal met de Welfen, een belangrijke reden voor 

het feit dat de keurvorsten hem tot Roomskoning hadden verkozen.
256

 

                                                
     252 Gerritsen 1974, 255-261; Gransden 1974, 204-205; MacDougall 1982, 13 en passim; Johanek 1987, 351, 
361-367, 373-389. Op verschillende wijze hebben de Engelse koningen zich als opvolger of nakomeling van 

Arthur, of als de nieuwe of teruggekeerde Arthur geafficheerd: zij voerden bijvoorbeeld zijn wapen, gaven zijn 

naam aan hun zoons, en hielden grootse Arthur-feesten. Daarbij konden verschillende van de hier genoemde 

politieke motieven meespelen. Voorbeelden in de genoemde literatuur; zie ook Arturus Rex 1987, 30-31 en 

passim. 
     253 Frans-Engelse relatie vanaf 1066: Hoyt 1966, XIV § 37-38, XXIV § 64-65, XXV § 67-69, XXVIII § 76-78. 

Gebruik sagen: Matter 1922, 448-461; Bossuat 1958, 193-196; Gransden 1974, 206; Beaune 1985 B, 341-342. 

Vgl. ook hiervóór, 100 en n. 151 over Francion als slager. 
     254 Vgl. Matter 1922, 446-8. Over Hendrik II: Hoyt 1966, XIV § 38. 
     255 Alfons’ Trojaanse bloed: Borst 1957-1963, 763. 
     256 Richards verkiezing volgens Matthew Paris (ik citeer de Duitse vertaling van Grandaur en Wattenbach) 
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Ook het Engelse hof droeg het Trojaanse verleden op allerlei wijzen uit. Vooral het mecenaat 

van Hendrik II (1154-1189) en zijn vrouw Eleonora van Aquitanië was van grote betekenis. 

Aan hun hof ontstond belangrijke literatuur, geschreven vanuit de nieuwe, hoofse ideologie, 

in het nieuwe medium, de volkstaal. Daaronder waren verschillende invloedrijke werken rond 

de Trojaanse origines. In 1155 voltooide de Normandische hofdichter Wace er zijn Fransta-

lige bewerking van Geoffreys Historia, de Roman de Brut. Ook de anonieme Roman d’Énéas, 

ongeveer uit dezelfde tijd, werd mogelijk voor dit hof vervaardigd. Tussen 1160 en 1165 

schreef Benoît de Sainte-Maure de zeer belangrijke Roman de Troie, vermoedelijk voor 

Eleonora.
257

 Deze twee romans antiques vormden de voorgeschiedenis bij de Britse historie 

zoals beschreven door Geoffrey van Monmouth en zijn navolger Wace. Zo’n tien jaar later, in 

1174, kreeg Benoît van Hendrik opdracht tot het schrijven van een kroniek over de 

Normandische hertogen.
258

 In deze Chronique des ducs de Normandie werd onder meer de 

Trojaanse afkomst van de Normandiërs behandeld.
259

  

 Er zijn verschillende redenen te geven voor de grote literaire produktiviteit aan en 

rond dit hof. Actief mecenaat was een uitvloeisel van het nieuwe, hoofse ideaal. Het onder-

streepte de beschaving van de opdrachtgever, en droeg bij aan diens culturele prestige.
260

 

Onder de hogere adel bestond een groeiend verlangen naar educatie. Hendriks belangstelling 

voor historiografie kan daarbij zijn gestimuleerd aan het hof van Robert van Gloucester (aan 

wie Geoffrey zijn Historia opdroeg), waar hij opgroeide.
261

 Maar de voornaamste reden voor 

zijn belangstelling voor speciaal deze teksten lag in de genoemde implicaties van hun 

thematiek. Consolidatie van zijn positie als opvolger in Engeland was juist voor Hendrik 

opnieuw urgent: hij was de eerste Plantagenet op de Engelse troon, de eerste vertegenwoor-

diger dus van een nieuwe dynastie. “The son of a mere count and a foreigner to boot, he could 

profitably use any literary work, accessible to a wide audience because it was written in 

French, which showed his hereditary right to his throne and painted the glory of his lineage”, 

                                                                                                                                                   
onder meer “wegen [...] des gemeinsamen Ursprungs in alter und in neuer Zeit - die alte kann man in Chroniken 

finden, die neue läßt sich in unseren Tagen nachweisen, nämlich von dem Herzog von Braunschweig und von 

Sachsen, dem Kaiser Otto, welcher aus England, nämlich von einer Tochter Heinrichs II, des Königs von Eng-

land, entsprossen ist” (Matthew Paris ed. z.j., 284-285). Of Paris met die oude gemeenschappelijke oorsprong op 

Richards Trojaanse of Saksische wortels duidt is niet duidelijk. Wellicht doelt hij op beide herleidingen, die hij 

alletwee aanhangt (vgl. Borst 1957-1963, 781). Ook de Saksen konden overigens als uiteindelijk Trojaans 
worden beschouwd (vgl. hierboven, 88); zie voor het Trojaanse bloed van de Welfen en van Hendrik II 

hierboven, 90, 120. Over Richards ‘verkiezingscampagne’: Denholm-Young 1947, 86-97; Trautz 1961, 113-116; 

Hilpert 1980. 
     257 In een passage over de onbestendigheid van vrouwen (naar aanleiding van Briseida) maakt Benoît uitvoerig 

uitzondering voor een “riche dame de riche rei” (v. 13468) die juist alle mogelijke deugden bezit. Algemeen 

wordt aangenomen dat hij hiermee Eleonora bedoelde. Ook om andere redenen plaatst men de auteur aan het hof 

van Hendrik en Eleonora, en gaat men ervan uit dat de auteur van de Chronique des Ducs de Normandie 

dezelfde is. Zie Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 VI, 188-191; idem ed. 1987, 12, 25-26; Grundriss 1968-

...., 87. vgl. eerder hoofdstuk II.4.1. 
     258 Ook Wace had, waarschijnlijk eveneens in Hendriks opdracht, vanaf 1160 aan een kroniek over de 

Normandische hertogen gewerkt. De uiteindelijke versie van deze Roman de Rou behandelt de Trojaanse 
oorsprong niet - het werk gaat over de latere Normandische geschiedenis. Maar in een tekstje met dezelfde titel, 

dat misschien als eerste opzet mag worden beschouwd, werd het Trojaanse bloed wel genoemd. Wace stopte met 

schrijven toen Benoît in 1174 opdracht kreeg tot het vervaardigen van een soortgelijke kroniek. Benoît besteedde 

in zijn Chronique des ducs de Normandie wèl aandacht aan Troje, en legde sterke nadruk op de glorie van het 

Normandische voorgeslacht, op de continuïteit in hun erfopvolging en de legitimiteit van hun gezag. Het feit dat 

Wace op dit punt in gebreke bleef heeft waarschijnlijk bijgedragen aan Hendriks - veel bediscussieerde - nieuwe 

opdracht. Zie Tyson 1979, 196-199; Van Houts 1984, 118-119, 121.  
     259 Over de genoemde teksten: Tyson 1979, 185-186, 193-199; Van Houts 1984; Eley 1991, 28-29; Ingledew 

1994, 694-696. Zie ook Grundriss 1968-.... II, 86-88 (Troie), 114-116 (Énéas), 214-216 (Brut). 
     260 Gerritsen 1983, 39. Meer algemeen over de sociale betekenis van het hoofse ideaal: idem, 37-39. 
     261 Tyson 1979, 181-183, 191. 
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stelt Tyson.
262

 Ook de noodzaak tot legitimering van zijn positie in Frankrijk gold sterk voor 

juist deze koning, die, zoals bleek, de meest uitgestrekte bezittingen en wellicht ook de meest 

verstrekkende ambities op het continent had.  

 Vooral de Roman d’Énéas en de Roman de Troie waren van grote betekenis voor de 

verspreiding en invulling van de Troje-stof in de middeleeuwen. Doordat ze in de volkstaal 

waren geschreven maakten ze de geschiedenis van Troje voor het eerst toegankeljk voor een - 

voorlopig adellijk - publiek van leken. En niet alleen bepaalden zij de kennis van de Troje-

stof bij de Europese adel, maar door hun actualiserende bewerking van het materiaal 

bepaalden zij ook de hoofse opvatting ervan.
263

  

 

 

 5.4. Adel, clerus, steden 

 

Niet alleen het koningshuis greep terug op het door Geoffrey van Monmouth geschetste Britse 

verleden. Anderen gebruikten het eveneens om hun aanzien te verhogen en hun belangen te 

ondersteunen. Zo benadrukten veel adellijke geslachten hun Trojaanse bloed door Brutus in 

hun wapen te voeren.
264

 Ook in de concurrentiestrijd tussen bisdommen en kerken werd een 

beroep op de Historia gedaan om ouderdom, machtsbereik en recht op bepaalde bezittingen te 

bewijzen.
265

 

 De Britse vorsten hadden, volgens Geoffrey, in de loop der eeuwen verschillende 

steden op het eiland gesticht. Voor deze Britse stedenstichtingen geldt wat al eerder ten 

aanzien van de oudste ‘Trojaanse’ steden op het continent werd vastgesteld: de creatie van 

deze verhalen was geen uiting van stedelijk zelfbewustzijn, maar ze konden in tweede instan-

tie wel zo fungeren. Sommige stadspoorten en stadhuizen bijvoorbeeld droegen beelden die 

aan die grondvesting herinnerden. En bij festiviteiten reden de ‘stichters’ door de straten van 

de stad. Daarbij kon het ook gaan om steden die helemaal niet door Geoffrey werden 

genoemd maar die later, in navolging, eveneens een Britse oosprong kregen toegeschreven.
266

 

 Van alle steden kreeg Londen de meest prominente plaats in de Historia. Het was de 

eerste stad en de hoofdstad van het rijk, gesticht door Brutus zelf en genoemd naar de 

moederstad, Troje. In de eeuwen die volgden bleef het de voornaamste koninklijke residentie, 

de voornaamste locatie voor kroningen en koninklijke begrafenissen. Ook als religieus 

centrum was het van groot belang. Sommige bouwwerken herinnerden er nog aan het verre 

Britse verleden. Een van de stadspoorten heette naar koning Belinus: Billingsgate. Een ander 

heette Ludgate, naar koning Lud, die de stad van muren voorzag en er torens en mooie huizen 

liet bouwen. Geoffreys aandacht voor Londen weerspiegelt het toenemend belang van deze 

stad, die zich in de twaalfde eeuw inderdaad tot hoofdstad aan het ontwikkelen was en die een 

speciale band met het koningshuis had.
267

 

  In Londen zelf was men bijzonder trots op de stichting door de vader des vaderlands, 

en op de hoge ouderdom - Londen was ouder dan Rome! - en uitzonderlijke positie die die 

stichting impliceerde. Beelden van Corineus en de inheemse reus Gogmagog, die hij na een 

geweldige strijd had overwonnen, sierden Guildhall. Dezelfde figuren werden opgesteld en 

                                                
     262 Tyson 1979, 195, met de volgende toelichting: “in an age so addicted to pedigree-worship it was a calamity 

for a ruler of the world from the Cheviots to the Pyrenees to be ‘only the son of a Count’ and to require 

description in terms of his mother’s first husband” - Hendriks moeder, Mathilde, was weduwe van de Duitse 

keizer Hendrik V; zijn vader was haar tweede echtgenoot.  
     263 Over de hoofse invulling van de stof en de politieke betekenis daarvan: hierna hoofdstuk IV.6.4. 
     264 Homeyer 1982, 109. 
     265 Matter 1922, 526-527; Clark 1981, 148. 
     266 Matter 1922, 41-42, 115-119, 348-442, 654 (helaas meestal zonder datering). 
     267 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 251-252, 291-292, 301-302; idem ed. 1976, 73-74, 100, 106; Matter 

1922, 348-359; Tatlock 1950, 30-31; Clark 1981, 146. 
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rondgedragen bij inkomsten en andere stedelijke evenementen.
268

 Zo nodig werd het 

Trojaanse verleden ook gebruikt om specifieke belangen te steunen: de vrijheden en 

privileges van de stad, haar controle over de Theems, haar positie als hoofdstad van het land 

werden allemaal teruggevoerd op de wetten van Troje en de handelingen en beslissingen van 

Brutus.
269

 

 Nieuw is de - niet speciaal burgerlijke - ‘democratische’ lading die de Troje-sage in 

sommige teksten krijgt. In een overigens zeer getrouwe Franstalige bewerking van Geoffreys 

Historia uit de twaalfde eeuw raadpleegt Brutus - anders dan in het voorbeeld - eerst zijn 

edelen voor hij het nieuwe vaderland zijn naam geeft. Dezelfde gedachte werd, op een veel 

fundamenteler en theoretischer niveau, verwoord door de vijftiende-eeuwse Sir John 

Fortescue. In een verhandeling over het natuurrecht, De natura legis naturae, maakt hij bij de 

bespreking van verschillende staatsvormen onderscheid tussen twee vormen van monarchie: 

de absolute, gebaseerd op verovering, en de beperkte, gebaseerd op volkskeuze. Engeland en 

Schotland hebben volgens Fortescue een beperkte monarchie, een staatsinrichting die hij op 

Brutus terugvoert. Het is niet toevallig dat juist in Engeland, waar de parlementaire traditie 

sneller en dieper wortelde dan elders, dergelijke denkbeelden over de grenzen van de 

koninklijke macht werden geformuleerd.
270

 

 

 

 5.5. Het einde van de Britse Troje-sage 

 

Humanisten buiten Engeland hadden al snel hun twijfels ten aanzien van de Britse Troje-

sage.
271

 Over de geschiedenis van Brittannia en over haar bewoners was in de klassieke litera-

tuur van alles te vinden. De oude geografen noemden het eiland. Caesar beschreef zijn 

pogingen om het onder Romeins gezag te brengen. En vanaf de geslaagde verovering door 

zijn opvolger Claudius in 43 na Chr. was het, tot de vijfde eeuw, deel van het Romeinse Rijk 

geweest. Maar over een Trojaanse stamvader Brutus zwegen de antieke auteurs. En dat was 

een belangrijk argument tegen de historiciteit van het verhaal.
272

 

 In Engeland zelf was John Whethamstede (Granarium de viris illustribus, 1435) de 

eerste die de Brutus-sage kortweg onzin noemde. Veel stof deed hij niet opwaaien.
273

 

Commotie was er pas toen, veel later, de eerste uitvoerige bedenkingen tegen de sage werden 

ingebracht, door de Italiaanse humanist en geschiedschrijver Polydorus Vergilius. Hij was in 

1502 als pauselijk belastingontvanger naar Engeland gekomen. Al snel na zijn aankomst 

                                                
     268 De beelden in Guildhall dateren van 1708, maar volgens Matter werden deze houten exemplaren 

voorafgegaan door twee figuren uit vlechtwerk. Misschien bestonden ze al in de vijftiende eeuw: Hendrik VI zou 

bij zijn intocht in 1432 door reuzen zijn ontvangen. Bij de intocht van Filips II, in 1554, is voor het eerst 

expliciet sprake van Corineus en Gogmagog: Matter 1922, 116-118; Clark 1981, 148. De keuze voor juist deze 

twee figuren hangt wellicht samen met de overgang van wildernis en chaos naar (stedelijke) beschaving die zij 

symboliseren: vgl. hierna, hoofdstuk IV.6.2. 
     269 Matter 1922, 522-523 (vgl. ook 352-359); Gordon 1924, 16-17; Clark 1981, 146-148. 
     270 Matter 1922, 108, 523-524. Franse bewerking Historia: Münchener Brut, ed. 1877; betreffende passage r. 

1897-1901; datering volgens de editeurs (XVIII): na Geoffreys Historia (1138), voor Wace’s Roman de Brut 
(1155). Het is interessant dat korte tijd later ook Benoît de Sainte-Maures portret van Priamus democratische 

trekjes vertoont: vgl. hierna hoofdstuk IV.6.4. Over de ontwikkeling, vanaf de dertiende eeuw, van de curia regis 

tot parliament waarin behalve lords (hoge adel en clerus) ook commons (lagere adel, burgerij) waren vertegen-

woordigd: Hoyt 1966, XXIV § 66. 
     271 Humanistische kritiek op de Brutus-sage buiten Engeland: Matter 1922, 563-564.  
     272 Vgl. over Brittannia in de oudheid: Der Kleine Pauly I, 946-8. Van de vroegste middeleeuwse bronnen gold 

vooral Geoffrey van Monmouth als onbetrouwbaar; Nennius en de zesde-eeuwse Frankische volkerentafel 

waarin voor het eerst sprake was van ‘Britto’ genoten meer aanzien. Vandaar dat aan de historiciteit van de 

Brutus-sage (de afstamming uit Troje, het verhaal van zijn komst naar en inbezitname van het eiland) werd 

getwijfeld, maar aan de existentie van de Brutus-figuur veel minder (Matter 1922, 601 e.v.). 
     273 Gordon 1924, 21; MacDougall 1982, 15; Homeyer 1982, 107. 
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kreeg hij van Hendrik VII opdracht tot het schrijven van een nationale geschiedenis. Hij 

voltooide deze Anglica Historia in 1513, onder Hendrik VIII. De opdrachtgever had met een 

moderne, op humanistische leest geschoeide historie de internationale erkenning en het 

aanzien van zijn nieuwe dynastie, de Tudors, willen vergroten. Maar het uiteindelijke 

resultaat was niet wat hij zich ervan moeten hebben voorgesteld, en ook zijn opvolger was 

niet tevreden - misschien dat het werk daarom pas in 1534 werd gepubliceerd.
274

 Het 

Trojaans-Britse verleden, waar de Tudors hun pasverworven macht juist zo nadrukkelijk op 

grondvestten, werd er nogal kritisch in behandeld. Vergilius wees op het zwijgen van de 

antieke bronnen, op de neiging van vroegere geschiedschrijvers om de eigen historie zo 

gunstig mogelijk voor te stellen, en op de algemene liefde voor heldendom en mooie 

verhalen, die de liefde voor de waarheid meestal te boven gaat. Zijn formulering was 

voorzichtig, hij ging niet zover de Brutus-sage te verwerpen. Toch riep zijn werk algemene 

verontwaardiging op. Vergilius was een ‘bloody foreigner’, een Italiaanse paap, alleen 

geïnteresseerd in de belangen van Rome en van zijn eigen land, en jaloers op het 

indrukwekkende Britse verleden. Hij werd er zelfs van beschuldigd moedwillig bronnen te 

hebben vernietigd - ook in zestiende-eeuws Engeland was de weerzin tegen Italië en speciaal 

tegen pauselijk Rome groot. Uiteindelijk had zijn werk echter veel invloed. Het stimuleerde 

discussie en onderzoek, en vond langzamerhand steeds meer bijval.
275

  

 Gedurende de zestiende eeuw waren de meeste geleerden nog op de hand van Brutus, 

pas in de zeventiende eeuw sloeg de balans om. Invloedrijk was William Camdens Brittannia 

(editio princeps 1586). Camden achtte Geoffreys Historia van geen belang, want “of little 

authority among learned men”.
276

 Maar ook hij formuleerde zijn kritiek met de nodige 

voorzichtigheid, om de nog steeds grote populariteit van de Brutus-sage. In Camdens werk 

blijkt ook op andere wijze invloed van het internationale humanisme, met name van Duitse 

auteurs. Hij was de eerste Engelse geschiedschrijver die de Angelsaksische periode uit het 

eigen verleden naar voren haalde en verheerlijkte. De Angelen en Saksen waren immers 

Germanen, al door Tacitus bewonderd, en volgens Camden nog steeds het meest hoogstaande 

en roemrijke volk van Europa.
277

 Zulke voorouders moesten het wel winnen van minder 

glorieus geëindigde voorgangers als de Britten. 

 Ook in Engeland waren er verschillende factoren die de Britse traditie juist in stand 

hielpen houden. Er waren nationale belangen - status, soevereiniteit - mee gemoeid. De 

Schotten liepen voorop in het bekritiseren van de nog steeds tegen hen gebruikte Brutus-sage. 

Maar in Wales vond Brutus, om vergelijkbare redenen, juist zijn meest gepassioneerde verde-

digers.
278

 

 Van grote betekenis voor het voortbestaan van de Troje-sage was verder, ook in Enge-

land, het dynastieke belang. Dat bleek al ten aanzien van de Tudors, uit de negatieve reactie 

op het werk van Polydorus Vergilius. Hetzelfde gold voor hun opvolgers, de Stuarts, die hun 

genealogie eveneens tot Brutus lieten opklimmen. In literatuur en geschiedschrijving rond het 

hof zijn gedurende de hele zestiende en zeventiende eeuw toespelingen op het Trojaanse 

verleden te vinden.
279

 Het einde van de Britse Troje-sage is zelfs verklaard uit het einde van 

                                                
     274 Dat het werk in 1534 toch werd gedrukt kan samenhangen met Hendriks nieuwe situatie: Vergilius’ nadruk 

op de koninklijke soevereiniteit kwam hem na zijn breuk met Rome goed van pas (MacDougall 1982, 18-19).  
     275 Matter 1922, 546-609; Gordon 1924, 21-24; Burke 1969, 71-73; MacDougall 1982, 17-20; Homeyer 1982, 

107-108. In de discussie werd ook het werk van Annius van Viterbo gebruikt om de Britse zaak te steunen. Zie 

bijvoorbeeld het werk van de Welshe Arthur Kelton, A Chronycle with a Genealogie declaryng that the Brittans 

and Welshmen are linealye dyscended from Brute (Londen 1547), besproken in Matter 1922, 491-494. 
     276 Aangehaald door MacDougall 1982, 46. 
     277 Over de nieuwe waardering voor het Angelsaksische verleden: MacDougal 1982, 31-50 (Camden: 45-47). 

Zie verder over Camden de literatuur genoemd in n. 265. 
     278 Matter 1922, 490-494, 562, 588 e.v., 629 e.v.; Gordon 1924, 21. Vgl. ook hiervóór, p. 121 en n. 271. 
     279 Voorbeelden bij Matter 1922, 626-685; Gordon 1924, 22-23; Parsons 1929,  397-408; MacDougall 16-22. 
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het absolutisme, waarbij de kort tevoren herontdekte Saksische voorouders juist een nieuwe 

functie als grondleggers van de Engelse vrijheid - speciaal van het parlement - kregen:  

 
The seventeenth century had seen England moving from a monarchically based society with a 

Crown claiming an absolute authority derived from ancient prerogatives to a self-conscious 

nation dominated by landed and rising commercial interests with parliament seen as the princi-

pal center of political power. Old myths of origin stressing achievements of kings no longer 

served the interests of dominant groups and were pushed more and more into the realm of 
poetic fancy. [...] The freedoms of Englishmen and past achievements in which they all might 

glory came more and more to be seen as proceeding along a path that led back not to Brutus, 

Troy, and the British kings, but rather to Saxon England and the forests of Germany.280  

 

 Het langst bleef de Brutus-sage voortleven bij het grotere publiek: de bevolking van 

stad en land, die vertrouwd was met het Trojaans-Britse verleden, en die vasthield aan de 

lokale tradities die er met betrekking tot dat verleden waren ontstaan. Zo wist men in 

Devonshire de steen nog aan te wijzen waarop Brutus bij zijn aankomst had uitgerust. Tot in 

de achttiende eeuw wordt de sage genoemd of behandeld in berichten van reizigers, in voor-

drachten, vertoningen en liederen, en in populaire kronieken. Vanwaar die blijvende 

belangstelling? Hoewel in de kronieken nog wel iets van de humanistische kritiek is terug te 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Laatste bladzijde en titelpagina van twee Engelse volksboeken over Troje, gedrukt in Londen, 1728-

1769. Op de linker bladzijde wordt beschreven hoe Brutus Londen stichtte. Rechts een verre 

nakomeling van Caxtons Engelse vertaling van Raoul Lefèvres Recueil des histoires de Troyes (want: 

drie destructies). New York, Pierpont Morgan Library; overgenomen uit Scherer 1963, xvi afb. 4. 

                                                
     280 MacDougall 1982, 26; zie ook Parsons 1929, 407-408. Over de terugvoering van de Engelse vrijheden en 

van het parlement op de Saksen, in de zeventiende eeuw: MacDougall 1982, 51-70. Eerder bleek overigens ook 

de Brutus-sage bruikbaar in het kader van meer democratische opvattingen - zie hiervóór, p. 125.  



 

 128 

  

vinden
281

 zal het wetenschappelijke debat, ook in Engeland, maar in beperkte mate tot dit 

publiek zijn doorgedrongen. Matter wijst op de koningsgezindheid van burgerij en volk.
282

  

 Maar de blijvende interesse voor Brutus moet toch vooral uit trots op de eigen antieke 

wortels zijn voortgekomen. Een volksboekje uit 1680, A hundred notable things for a penny,
 

283
 noemt als opmerkelijk feit dat “London was built 356 years before Rome in the time of Eli 

the High Priest”. En in een toneelstuk uit 1679, The Destruction of Troy, worden de Londense 

toeschouwers aangesproken als ‘London Trojans’. De auteur gaat er vanuit dat zijn publiek 

zich met de gebeurtenissen rond de ondergang van Troje zal identificeren en herinnert er in de 

proloog nogeens aan dat, toen Troje was gevallen, “its Remnant here did plant. And built this 

Place call’d it Troy-novant.”
284

 

 

 

 5.6. Naast elkaar: Frankische en Britse Troje-sage 

 

In ontwikkeling en betekenis blijken de Frankische en de Britse Troje-sage veel overeenkomst 

te vertonen. Beiden ontstonden om herkomst en naam, soevereiniteit, aanzien en bestemming 

van het eigen volk te verklaren, en het eigen verleden op één hoogte met het Romeinse te 

brengen: steun voor de Franken in opkomst, steun voor de Britten in verdrukking. Beide 

verhalen  bouwden voort op gegevens uit oudere geschriften, eerst nog onhandig antiquise-

rend. Maar al snel werden ze met grotere kennis en kunde, zo nodig onder beroep op 

archeologische resten of verzonnen bronnen, uitgewerkt tot een volgens contemporain begrip 

historisch verantwoorde ontstaansgeschiedenis naar het model van de Romeinse Troje-sage. 

De hoofdlijnen van het verhaal lagen daarmee vast. Brutus’ reis, zijn overwinning op de 

reuzen, de stichting van Londen en de verdere geschiedenis van het Britse rijk: het was al snel 

net zo’n vast onderdeel van de Europese Troje-traditie als de Frankische historie over de reis 

naar de Meotische moerassen, de stichting van Sicambria, de overkomst naar het Rijngebied 

en de eerste vorsten daar. 

 Beide afstammingssagen bezaten een in principe oneindig aanpassingsvermogen aan 

de actualiteit, en waren daardoor ook bruikbaar voor andere doelen dan de oorspronkelijke. 

De introductie van Brutus’ broer Albanus is een even goed voorbeeld van die rekbaarheid als 

de eerdere uitvinding van Francus’ broer Vassus. Met een kleine aanpassing vormden de 

Merovingers met hun prestigieuze Trojaanse stamboom geen bedreiging meer voor de 

Karolingische macht, maar juist een ondersteuning ervan. En met een kleine aanpassing bleek 

de verdeling van Brittannia onder Brutus’ zonen een even goed bruikbaar argument tégen als 

vóór de onafhankelijkheid van Wales.
285

 Dergelijke voorbeelden zijn er legio. 

 Ook de Britse Troje-sage was van grote betekenis voor het hof, om dynastieke en 

politieke redenen. Maar andere belangrijke maatschappelijke groeperingen - de adel, de 

clerus, de burgerij - gebruikten het Trojaans-Britse verleden eveneens tot eigen profijt. In 

                                                
     281 Matter noemt onder meer het voorbeeld van Holinshed, de belangrijkste zestiende-eeuwse kroniek. De 

Brutus-sage wordt er weliswaar met kritische noten, maar uiteindelijk positief en uitvoerig in behandeld. De 
kritiek gaat niet verder dan het naast elkaar zetten van verschillende visies, zonder afwegen (Matter 1922, 640 

e.v.). 
     282 Matter 1922, 640. 
     283 Druk: notabe. Aangehaald in Clark 1981, 148. 
     284 Aangehaald door MacDougall 1982, 24; Verdere voorbeelden van populariteit bij een groter publiek in 

Matter 1922, 626-685; Gordon 1924, 22-23; Parsons 1929, 403 e.v,; MacDougall 1982, 15 e.v.; Homeyer 1982, 

108-109 (Brutus’ steen: 109). Het jongste voorbeeld geeft Homeyer 1982, 110: een kroniek uit 1719. Zie echter 

de bijgevoegde illustratie uit 1728-1769 en vgl. Scherer 1963, 228, ook over een prent van Hogarth uit 1735, die 

de repetitie van een in die tijd zeer populair toneelstuk over de val van Troje zou weergeven. 
     285 Albanus: zie p. 121; Vassus: zie 75; Karolingische annexatie van het Merovingische bloed via Blithildis: zie 

77; Wales: zie 121. 
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principe onderscheidde de zingeving van dat verleden zich niet van de invulling die, in de 

loop van de tijd, vanuit dezelfde geledingen aan de Frankische sage is gegeven. Steeds ging 

het om herleiding van identiteit, en om de fundering van macht, recht en aanzien. Speciaal 

vanuit kwetsbare positie werd een dergelijke extra ondersteuning gezocht: in geval van onder-

drukking, van maatschappelijk klimmen, in concurrentie en conflict met een sterk(er) geachte 

partij, of bij aanvechtbare of omstreden opvolging en machtsuitbreiding. 

 In concreto zijn er wel verschillen in het gebruik van de Britse en de Frankische sage. 

Op de ook in de Brutus-sage geïmpliceerde en in Constantijn verwerkelijkte aanspraken op 

het keizerschap, zo belangrijk in de Duitse en Franse omgang met het Trojaanse bloed, werd 

geen duidelijk beroep gedaan. Nieuw lijkt daarentegen de democratiserende uitleg van het 

Brutus-verhaal. Dit onderscheid in gebruik hangt samen met verschillen in de politieke situa-

tie en ontwikkeling van de betrokken landen. Weer blijkt de Troje-sage de geschiedenis te 

volgen. 

 In haar verspreiding ging de Britse Troje-sage dezelfde weg als de Frankische. 

Aanvankelijk circuleerde het verhaal uitsluitend in het Latijn, bij een beperkt publiek van 

geïnteresseerden en belanghebbenden uit de wereld van wetenschap en politiek. Vanaf de 

twaalfde eeuw werd het verspreid in de volkstaal, eerst onder de adel, later ook onder de 

burgerij. In eerste instantie ging het daarbij om de stedelijke elite, die over voldoende kennis 

beschikte om de Troje-sage voor eigen doeleinden aan te wenden. Maar enige kennis van de 

afstammingssagen moet via mondelinge overdracht, vertoningen bij inkomsten, festiviteiten 

en dergelijke bij bredere, minder ontwikkelde lagen van de bevolking zijn doorgedrongen. 

Ook de uiterlijke aankleding van de stad kan aan de verbreiding van de Troje-sagen hebben 

bijgedragen. Speciaal Londen levert voorbeelden waaruit blijkt dat mettertijd het bredere 

publiek, in meer passieve rol, de trots op de Trojaanse oorsprong deelde.  

 Ook in Engeland waren het de geleerden die - wat later dan op het vasteland - de sage 

als eersten loslieten. En weer bleven politiek en publiek langer trouw aan Troje. Het publiek 

kon maar in beperkte mate kennis nemen van het werk en de gedachtenwisseling van de 

geleerden: de humanistische schriftcultuur, in het Latijn, was het domein van een kleine elite. 

Voor de politiek, voor het hof gold die beperking echter niet. Juist uit het feit dat men daar 

desondanks aan Brutus vasthield blijkt weer het belang van de Troje-sage, die ook in 

Engeland pas kon uitsterven toen ze haar functie verloren had. 

 

 

   6. Trojanen als brengers van beschaving 

 

 

 6.1. Inleiding 

 

De erfenis die de Trojanen aan hun afstammelingen hadden nagelaten bestond niet alleen uit 

een oude naam en edel, tot macht verkoren bloed. Ook de Trojaanse cultuur was door hen 

meegebracht en overgeplant naar het Westen. Daarbij ging het om cultuur in ruime zin. 

Behalve kunsten en wetenschappen konden er ook elementaire zaken als de relatie tot de 

natuur, de inrichting van de samenleving, zeden en gewoonten, normen en waarden, of 

materiële en technische vaardigheden en verworvenheden onder vallen. 

 Dit cultuurhistorische aspect van de afstammingssagen heeft, zoals zal blijken, het 

middeleeuwse beeld van Troje en haar bewoners sterk beïnvloed. Maar het belang ervan ligt 

vooral in het zicht dat die gedroomde Trojaanse cultuur biedt op de aannames en 

vanzelfsprekendheden, idealen en ambities die er ten aanzien van de eigen beschaving 

leefden. In het middeleeuwse denken over oorsprong en wording speelden groei en 

ontwikkeling immers geen rol. De essentiële kenmerken van een geslacht, een volk, een stad 
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stonden van aanvang af vast.
286

 De beschaving die de Trojaanse voorouders ooit hadden 

gevestigd was dus, althans in potentieel, de beschaving waarin men nu nog leefde. Over de 

vraag hoe die beschaving er dan precies uitzag (of eruit zou moeten zien) werd verschillend 

gedacht. Ook hier geldt weer dat de invulling van het Trojaanse verleden afhankelijk was van 

de beschouwer. 

 De bronnen voor de middeleeuwse opvattingen over de culturele erfenis uit Troje 

vallen niet altijd samen met de bronnen voor de Trojaanse afstammingssagen. Dit valt voor 

een deel te verklaren uit het genre en, daarmee, uit de intenties van een tekst. Een genealogie 

bijvoorbeeld wil allereerst een bloedlijn traceren, en kan alle verdere aspecten van de 

afstammingsgeschiedenis als bijzaak beschouwen en negeren. In andere, meer literaire teksten 

ligt de nadruk juist vaak op de Trojaanse beschaving - de stad werd vooral bekend als model 

van hoofsheid - en kan de afstamming uit Troje, hoe belangrijk ook als historisch kader, 

buiten behandeling blijven. 

 Maar de ontwikkeling van het idee had ook - evenals de ontwikkeling van cultureel 

zelfbesef 
287

 - zijn tijd nodig. Wel was het beschavingselement steeds op de achtergrond 

aanwezig. Het was al van belang in het voorbeeld, in de Romeinse Troje-sage en in Vergilius. 

Ook de oudste bronnen voor de Frankische sage deden al uitspraken over de aard van de 

Trojaanse voorvaderen (dapperheid, vrijheidsdrang) en van hun samenleving (stedenstichting, 

leven onder het gezag van een vorst, en onder wetten). Maar het ging daarbij nog niet om de 

overdracht van een exclusief Trojaanse cultuur. Het Liber Historiae Francorum bijvoorbeeld 

vertelt hoe de Trojanen zich vestigen bij de Germaanse steden aan de Rijn en zich daar, naar 

het voorbeeld van andere volkeren, hun eerste koning kozen. Pas veel later werden zij 

voorgesteld als degenen die het leven in steden en het leven onder het gezag van een vorst zelf 

zouden hebben geïntroduceerd. De bloeitijd van Troje als cultuurmodel begon in de twaalfde 

eeuw, vooral door Benoît de Sainte-Maures Roman de Troie en de hoofse opvatting van de 

stof die daarmee in de mode kwam.
288

 

 

 

 6.2. Door God gezonden hoveniers 

 

Ook in hun functie als beschavingsbrengers konden de Trojanen worden beschouwd als de 

(onbewuste) uitvoerders van Gods wil. Het land waar zij zich vestigen wordt in de loop der 

tijd steeds vaker beschreven als een land dat zich nog in oerstaat bevindt. Het is er woest en 

ledig.
289

 Veelzeggend is bijvoorbeeld de naam van het ‘Woud zonder genade’, dat volgens 

laatmiddeleeuwse Nederlandse kronieken oorspronkelijk de kuststreken (Vlaanderen, 

Holland) zou hebben overdekt. Het is een ongeordende chaos, een locus terribilis. De enige 

bewoners van een dergelijk gebied zijn wilde beesten, gewelddadige reuzen, of rovers en 

moordenaars. Soms wonen er al menselijke wezens, maar zij worden vaak beschreven als 

halve of hele wilden. Zij krijgen de trekken van de wildeman, de middeleeuwse antipode van 

de beschaafde mens. Ze leven verspreid over het land, in staat van anarchie. 

 De Trojanen onderwerpen de woeste natuur door de gevaarlijke en kwaadaardige  

wezens te verjagen of te verslaan, en het land te bebouwen. Graanteelt en wijnbouw zouden 

door hen zijn geïntroduceerd. Ze vestigen een geregelde samenleving waarin de mensen 

                                                
     286 Vgl. hiervóór, 65. 
     287 Het natie-begrip werd eerst vooral bepaald door bloed en gezamenlijke wetten (Reynolds 1983 B, 382 e.v.). 
     288 Romeinse sage: zie hoofdstuk IV.2. Vergilius: Waswo 1988, 550-553. Frankische sage: zie hoofdstuk 

IV.4.1. Passage Liber Historiae Francorum: “Illi quoque egressi a Sicambria, venerunt in extremis partibus Reni 

fluminis in Germaniarum oppidis [...]. Sunnone autem defuncto, acciperunt consilium, ut regem sibi unum 

constituerunt, sicut ceterae gentes” (Quellen 1982, 344). Vgl. verder over de ontwikkeling van het idee Beaune 

1985 B, 351-352; Waswo 1995. 

   289 Vgl. Genesis 1, 2. 
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wonen binnen de muren van huizen, kastelen en steden, onder het gezag van een vorst en 

onder de bescherming van wetten.
290

 Op die manier vervullen zij, als uitverkoren voorhoede,  

Gods opdracht aan de mens om de Schepping te vervolmaken, om, als Zijn afspiegeling, de 

door Hem gecreëerde wildernis te ordenen en om te vormen tot een locus amoenus. De 

toestand van orde en vrede die zij scheppen krijgt de trekken van een Gouden Tijd.
291

 

 Speciale aandacht gaat uit naar de vorst als cultivator. Hij verslaat boeven en reuzen 

met eigen hand, laat steden bouwen, vaardigt wetten uit, leert zijn onderdanen het land te 

bebouwen. Als eerste van zijn volk laat hij zich bekeren (hoe eerder hoe beter, en dus 

beconcurreren de verschillende afstammingssagen elkaar op dit punt) en vervolgens zet hij 

zich in voor de verspreiding van het christendom en de bestrijding van heidendom en ketterij. 

Hij is, kortom, degene die voorgaat in de strijd tegen de wildernis, en die aan het hoofd staat 

van de nieuwe orde. Georges Chastellain bijvoorbeeld ziet, aan het begin van de vijftiende 

eeuw, de vroege Trojaans-Frankische vorsten als hoveniers - de vergelijking is typerend - in 

dienst van God: 

 
Le peuple tout à l’environ estoit de sauvage condition et féroce à réduire, et que Dieu vouloit 

en ses parties cy-bas faire florir et fructifier le jardin de sa foi, il besoignoit bien d’avoir 

cultiveurs qui, en labeur et vertu de corps, sartissent et jetassent les espines et donnassent aux 

plantes eslevées lieu et aisance de verdoyer. Certes ainsi firent jadis les princes françois, qui 
armoyés et enoints par divin mystère et eslus pour estre professeurs du divin nom, en diligence 

et aigreur tousjours icy et là, labouroient à mettre en point leur jardin292 

 

                                                
     290 Niet altijd wordt er iets gezegd over de toestand in het nieuwe land. Nog niet op cultuur gerichte vroege 

teksten als Fredegarius en Nennius geven bijvoorbeeld geen informatie. Trojanen als onderwerpers van een 

woeste natuur bij Geoffrey van Monmouth (zie hoofdstuk IV.5.3), en in de Franse Roman d’Énéas - in tegen-

stelling tot het voorbeeld, Vergilius (Marchello-Nizia 1985, 259-60). Vgl. ook Cornelis van Ghisteles Aeneas en 

Dido (1552), waarin Italië nog “rouw ende verweerdt” heet vóór de komst van Aeneas (Van Ghistele ed. 1982-

1983, r. 1576). Ook de nog te bespreken Nederlandse sagen leveren voorbeelden. Over het Woud zonder genade 

en zijn betekenis Carasso-Kok 1992. Over de middeleeuwse wildeman: Bernheimer 1952. Trojaanse introductie 

van graan- en wijnbouw: Maerlant, Historie van Troyen ed. 1889-1892, r. 32400, 40879, naar een versie van de 

Frankische Troje-sage. 

 Trojaanse civilisatie van Galliërs in Parthonopeus de Blois (1182-1185): “Troie fut moult de grand 

noblesse, de grand honneur, de grande richesse, plantée de chevaliers... France avait lors nom Galles, n’y avait 
châteaux ne tours, ne nobles cités, ne beaux bourgs. Ainsi demeurait toute la gent éparsement... Le pays de 

France était gastine, de bois plaine. N’y avait roi ne duc ne comte. Marcomir leur fit fermer riches châteaux et 

fortes cités et leur enseigna à vivre ensemble” (geciteerd naar Beaune 1985 B, 351; datering: Grundriss 1968-.... 

IV, 2, 173. De Middelnederlandse vertaling van ca. 1250 is, voorzover overgeleverd, gelijkluidend. Zie 

Parthonopeus ed. z.j. 4, 9-11; datering: Kienhorst 1988 I, 153). Volgens de Grandes Chroniques de France 

(1274) hadden de Galliërs Marcomiris tot hun leider gekozen uit dankbaarheid voor het feit dat hij hun de 

wapenkunst had bijgebracht en steden, burchten en vestingen had gebouwd om hen te beschermen tegen 

zeerovers (Klippel 1936, 38). 

Dit beeld van de Galliërs is enigszins strijdig met dat van Rigord van Saint-Denis en zijn navolgers, die 

van de Galliërs Trojanen maakten die, gearriveerd in een leeg land, o.a. Parijs stichtten. Maar ook in die visie 

zijn het dus Trojanen die, nu in twee fasen, beschaving brengen (vgl. Beaune 1985 A, 24-25, 338; Beaune 1985 
B, 351-352, en hiervóór 102, 104. En ook in die visie worden de later gearriveerde Trojaanse Franken in hun 

bijdrage aan de cultuur (gezag, wetten, krijgskunst) geassocieerd met de vorsten die zich op hen terugvoerden. 

Hier ligt de kern van de latere herleiding van adel uit Franken en burgers uit Galliërs (vgl. hierna, n. 347).  
     291 Over de op Genesis 2, 15-16 gebaseerde opvatting van de menselijke taak de Schepping te vervolmaken 

Pleij 1990 A, 53. Een beknopt overzicht van het motief van de Gouden Tijd in de klassieke oudheid en de 

receptie ervan in de christelijke traditie biedt Brinkkemper en Soepnel 1989. Ook de invulling van dit motief 

blijkt, hoewel sterk bepaald door de klassieke traditie, afhankelijk van de beschouwer. Speciaal over de 

middeleeuwse invulling ervan: Graus 1988, 203-219 (over toepassing op de eigen voorvaderen 206, 215). 

Trojaans-Gallische periode als Gouden Tijd: Bossuat 1958, 192; Beaune 1985 A, 25. 
     292 Chastellain ed. 1863-1866, I, 7 (Chronique 1419-1422, proloog); vgl. Klippel 1936, 42; vgl. ook de 

Parthonopeus en de Grandes Chroniques in n. 290. 
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 Het stichten van een stad was, in deze context, bij uitstek de vervulling van de door 

God gegeven taak om de natuur te herscheppen. Een stad was het meest omvangrijke, 

geconcentreerde en veelvormige produkt van menselijke arbeid dat men zich kon denken. Een 

stad was, kortweg, centrum en symbool van beschaving.
293

 Stedenstichting vormde dus een 

essentieel element in cultivering van wildernis, kerstening de definitieve overwinning ervan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De wording van Frankrijk, in een veelzeggende selectie van kernscènes: de Trojaanse Oorlog, de vlucht 

uit Troje, de stichting van Parijs, de doop van Clovis. 

Les Grandes Chroniques de France, Brussel Ms B.R. 2, fol. 2 (uit: Tanner 1993, afb. 42). 

 

 

 6.3. Troje als wieg van wetenschap 

 

Al eerder werd vermeld dat de translatio imperii-gedachte een cultuurhistorische pendant 

kreeg in een translatio sapientiae of studii.
294

 Ook is wel sprake van een translatio artium. 

Wijsheid, wetenschap en kunsten bewogen zich, net als de universele macht, volgens 

goddelijk plan van Oost naar West. In essentie - de overname van cultuur uit het Oosten - is 

deze gedachte al aanwijsbaar in de klassieke oudheid. Er bestond echter verschil in invulling. 

De Grieken zagen Egypte als bakermat van alle wijsheid. In Rome keek men vooral naar het 

oude Athene. En de vroeg-christelijke apologeten wezen op de Babylonische Chaldeeërs en 

                                                
     293 Kugler 1986, 8-11, 131; Croizy-Naquet 1994, 366; over stedenbouw als deel van de westerse definitie van 

beschaving Waswo 1988, 547-548. 
     294 Zie hoofdstuk III.2.2.. 
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op de Hebreeërs. Sporen van al deze tradities zijn in de middeleeuwen terug te vinden. Pas in 

de twaalfde eeuw vormde zich een meer systematisch model, naar het voorbeeld van de 

translatio imperii-gedachte.
295

 Volgens Otto van Freising had de cultuur zich vanuit Egypte 

via Griekenland en Rome naar het eindpunt, het Avondland (Frankrijk en Spanje) verplaatst. 

Het was vooral het trotse, zelfbewuste Frankrijk van de twaalfde eeuw - en dan speciaal Parijs 

- dat de gedachte annexeerde en dat zich als het glorieuze eindpunt van ook deze translatio 

wenste te beschouwen. En weer kreeg Karel de Grote daarbij een centrale rol toebedeeld. Hij 

gold, sinds de dertiende eeuw, als de stichter van de Parijse universiteit. Met die stichting had 

hij de translatio studii van Rome naar Parijs persoonlijk volbracht.
296

 

 In de hierboven beschreven ‘klassieke’ vorm van de translatio studii speelde Troje 

geen rol. Het was echter te verwachten dat de stad, die zo nauw verweven was geraakt met de 

translatio imperii-gedachte, ook met deze cultuurhistorische translatio zou worden 

geassocieerd.
297

 Eerder zagen we dat Parijs, volgens de geschiedschrijving aan het hof van 

Filips II Augustus, al tijdens Marcomiris de leermeester van de hele wereld zou zijn 

geweest.
298

 Ook in Oxford verbond men de translatio studii met de eigen afstamming uit 

Troje. De stichting van deze universiteit werd in verband gebracht met Griekse wijzen die met 

Brutus naar Albion waren gekomen. Deze sage ontstond waarschijnlijk in de veertiende eeuw, 

maar werd pas echt belangrijk in later tijd, toen de rivaliteit met Cambridge fel werd.
299

  

 

 

 6.4. Troje als wieg van ridderschap en hoofsheid 

 

De middeleeuwse invulling van Trojes rol in de translatio van cultuur betrof niet alleen 

studium of clergie. Nog veel belangrijker was de militia of chevalerie die men daar in de 

twaalfde eeuw mee ging verbinden. Ook deze werd wel, volgens het gebruikelijke model, op 

de Grieken teruggevoerd. “Ce nos ont nostre livre apris / Que Grèce est de chevalerie / Le 

premier los et de clergie” stelt bijvoorbeeld Chrétien de Troyes (!) rond 1175 in de proloog 

van zijn Cligès.
300

 Maar, stelt de Duitse versvertelling Moriz von Craûn (eind twaalfde, begin 

dertiende eeuw),
 301

 de Grieken leerden ridderschap kennen voor de muren van Troje,
 302

 in de 

                                                
     295 “Die translatio imperii scheint als weltgeschichtliches Modell analogisch auf den in der Sache, im Ursprung 

und in der Überlieferung eigenen Gedanken der translatio artium übergegriffen und ihn zum 
universalhistorischen Formbegriff für die Geschichte der menschlichen Kultur erweitert zu haben” (Worstbrock 

1965, 14). 
     296 Over de ontwikkeling van deze translatio-gedachte Jongkees 1990 C, en vooral Worstbrock 1965. Over 

Parijs: Gabriel 1988, 605-612. Ook de universiteiten van Bologna en Oxford werden beschouwd als eindpunt 

van de translatio studii (uit Rome, uit Griekenland): Gabriel 1988, 617, 618-619; vgl. voor Oxford hieronder.  
     297 Opmerkelijk is, in dit kader, de inleidende brief bij Dares, die een gang van Troje naar Athene en 

vervolgens naar Rome beschrijft (vgl. Croizy-Naquet 1994, 385). De gedachte aan een translatio studii uit Troje 

lijkt ook al aanwezig in het werk van Vergilius Maro grammaticus, vermoedelijk levend in de zevende eeuw, in 

Zuid-Frankrijk, en auteur van twee grammaticale geschriften. Hij bedacht een genealogie van grammatici, met 

als geestelijk stamvader een uit Troje afkomstige Donatus. Serieus lijkt dat alles echter niet bedoeld. Brunhölzl 

vermoedt in de schrijver een geleerde pias, of een satiricus die de spot dreef met allerlei verschijnselen uit zijn 
eigen tijd. Hij ziet kritiek op de nog jonge Frankische Troje-sage als het waarschijnlijke doel (Brunhölzl 1975, 

150-152). 
     298 Vgl. hierboven, 102; het betreft passages bij Guillaume le Breton (Baldwin 1986, 576 n. 76). Vgl. ook 

Beaune 1985 A, 302. 
     299 Matter 1922, 394-409; Homeyer 1982, 105; Gabriel 1988, 618-619, 622-626. Voorbeelden tot in de 

achttiende eeuw. 
     300 Verbinding studium-militia: Worstbrock 1965, 19-20. Citaat Cligès: Folz 1977, 123 (vert. Chrétien de 

Troyes ed. 1991, 123: “Our books have taught us that chivalry and learning first flourished in Greece”). 

Suggestie dat Chrétiens naam een bewuste toespeling op het hoofse Troje zou zijn: Dragonetti 1980, 20-22. 
     301 De datering is lastig. Gewoonlijk denkt men aan het tweede decennium van de dertiende eeuw (Folz 1977, 

121; Lienert 1990, 201). Thomas echter vermoedt een veel vroeger ontstaan, en een mogelijk verband met de 
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strijd om een vrouw, en dan vooral door het contact met Hector. Ridderlijkheid is in deze 

tekst niet verbonden met clergie, maar met macht. Na de val van Troje namen de Grieken de 

ridderschap mee naar hun eigen land, waar zij leefde tot het rijk van Alexander de Grote 

verloren ging. Een nieuw vaderland vond zij in het Rome van Julius Caesar. Maar opnieuw 

raakte ze ontheemd, door de monsterlijkheid van Nero. Lang dwaalde de ridderlijkheid 

uitgeput rond, tot zij in Kerlingen (het Frankische rijk) kwam, waar ze uiteindelijk weer 

herstelde door de veroveringen van Karel de Grote, en de inspirerende heldendaden van 

Roeland en Olivier. Sindsdien heeft ze zich verder kunnen verspreiden. 

 Nergens werd de ‘translatio militiae’ uit Troje zó uitvoerig geformuleerd als in deze 

tekst. Nergens ook is het verband met de translatio imperii - in de verbondenheid met de 

wereldmacht van achtereenvolgens Grieken, Romeinen en Franken - zó duidelijk.
303

 Maar 

Moriz von Craûn was niet de eerste tekst waarin Troje als geboortegrond van ridderschap 

werd voorgesteld, en het was ook niet de laatste.
304

  

 

De opkomst van hoofsheid als adellijk cultuurideaal is op verschillende manieren verbonden 

met de ‘renaissance van de twaalfde eeuw’. Dat is de gebruikelijke benaming voor de 

ingrijpende periode van culturele opbloei en vernieuwing die het Westen tussen ca. 1050 en 

ca. 1250 doormaakte. Zij was het gevolg van de sinds de tiende eeuw toegenomen politieke 

en sociale stabiliteit, en van de welvaartsstijging en expansiedrift die deze onder meer met 

zich meebracht.
305

 Aan de vorstenhoven ontstond een nieuwe, exclusieve levensstijl van luxe 

en verfijning, een nieuw ideaal van schoonheid en harmonie. Behalve de toename van 

materiële welstand en, daardoor, van vrije tijd kan ook het contact met Byzantium en met de 

Arabische cultuur, door de kruistochten, daarbij een rol hebben gespeeld. Ook psychologische 

en sociale factoren (de nieuwe aandacht voor de mens als individu, de sociale spanningen 

binnen de hofgemeenschap) kunnen het ontstaan van het verschijnsel hoofsheid helpen 

verklaren.
306

 

 “Kernpunt van de hoofse ideologie is de stelling dat het leven, het leven aan het hof 

welteverstaan, schoon behoort te zijn, en dat deze schoonheid bereikt kan worden door zelfbe-

                                                                                                                                                   
Mainzer hofdagen van 1184 en 1188 (Thomas 1984, 325-352, 362-365; Thomas 1987, 348-9, 353). Vgl. 

hiervóór, 89. 
     302 Thomas wijst op de geringe aandacht voor de Grieken in vergelijking tot de Trojanen, die hier het eigenlijke 

begin van de translatio-reeks vormen (Thomas 1984, 360, 365). 
 Elders worden Trojaanse en Griekse herkomst van de ridderlijkheid verzoend door, net als in de 

oorsprongsmythe van de universiteit van Oxford, verband te leggen met Griekse omzwervingen van Trojaanse 

vluchtelingen. De in Griekenland gevestigde Trojaan Helenus stond daarbij centraal (vgl. Klippel 1936, 28-29, 

33-39, 52-53). Bij Jean Lemaire de Belges (Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes, 1511-1513) bij-

voorbeeld is het Helenus die zijn neefje Laodamas - de latere Francus, stamvader van de Franken - instrueert in 

de ridderlijke deugden: “tant en science, literature, et bonnes moeurs, comme aux armes, à la chasse et autres 

exercices”. Helenus stond echter voornamelijk als wijze ziener bekend, niet als vechtersbaas. Ten onrechte, stelt 

Lemaire. En “pour garder l’honneur d’un si noble et vertueux Prince” voert hij vervolgens plaatsen uit 

betrouwbare bronnen (Dictys, Homerus) aan die moeten bewijzen dat Helenus wel degelijk vaardig met wapens 

was (Lemaire ed. 1882-1891, II 272-282; citaten 279, 280). 
     303 Thomas verklaart dit uit het feit dat de tekst wilde aansluiten bij het streven van de Duitse keizer Frederik I 
Barbarossa om de nieuwe idealen van ridderlijkheid en hoofsheid ook in het Duitse rijk te laten wortelen. 

Daarbij werd ridderlijkheid echter vooral opgevat als een aan het keizerschap verbonden en verplicht fenomeen - 

aspecten als toernooivechten en vrouwendienst waren van secundair belang. De gevaren van de minne (en het 

verval van de Franse ridders: weer blijkt de Frans-Duitse rivaliteit) werden gedemonstreerd aan het treurige 

voorbeeld van de niet zo heel voorbeeldige (Franse) ridder Moriz von Craûn (Thomas 1984, 358-363; vgl. ook 

Folz 1977, 122; Thomas 1987, 341-342). 
     304 Over Moriz von Craûn en de translatio militiae: Worstbrock 1965, 20-22; Knapp 1974, 130-132; Folz 

1977; Thomas 1984; Thomas 1987; Lienert 1990, 201-202 (editie van de passages over Troje: 234-236). Zie 

voor verdere voorbeelden ook Klippel 1936, 34-35. 
     305 Over deze ontwikkelingen Hoyt 1966, deel 3. 
     306 Gerritsen 1983, 34-40. Vgl. ook Arturus Rex 1987, 57-74. 
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heersing en oefening” schrijft Gerritsen in zijn artikel ‘Wat is hoofsheid?’. Dat nieuwe 

verlangen naar schoonheid - van mensen, van menselijke gedragingen, van dingen - 

doordringt het hofleven in vrijwel al zijn onderdelen. De hofdag bijvoorbeeld, traditioneel 

gewijd aan bestuur en rechtspraak, groeit zowel in de literatuur als in werkelijkheid uit tot 

hoffeest, tot gelegenheid voor het tentoonspreiden van pracht en praal, en van hoofs gedrag. 

Kostbare tapijten, stoffen en siervoorwerpen bepalen het interieur. De tafel is rijk gedekt, de 

maaltijd is overvloedig, en wordt begeleid door muziek en voordracht. De aanwezigen wedij-

veren in de verzorging van hun uiterlijk, hun conversatie, de verfijning van hun omgangsvor-

men. De onderlinge rivaliteit uit zich alleen nog in de gesublimeerde vorm van sport en spel, 

in toernooien bijvoorbeeld, onder de bewonderende en inspirerende blikken van de dames, of 

in een daarmee vergelijkbaar gezelschapsspel als schaken. Zo kon men zijn dapperheid en 

behendigheid op beschaafde wijze tonen.
307

 

 Heel nieuw is de visie op de liefde. Tevoren overheerste de traditionele christelijke 

opvatting, die alleen de caritas, de liefde die zich op God richtte of uit Hem voortkwam, 

waardeerde. Aardse liefde, cupiditas, gold als destructieve kracht, als dwaasheid of noodza-

kelijk kwaad. In de hoofse ideologie is de liefde juist de positieve kracht bij uitstek. Het is 

immers de liefde voor een vrouw die een man inspireert en beschaaft. Hoofse liefde is de 

hoogste vorm van mannelijke zelfbeheersing en zelfveredeling, en bron van alle deugd. Zij 

wordt het voornaamste onderwerp van de literatuur.
308

 

 De middeleeuwers zelf zagen de hoofse beschaving liever niet als een recent ideaal. 

Ook dit verschijnsel uit de eigen tijd werd gelegitimeerd en van een aura van eerbied-

waardigheid voorzien door het terug te projecteren op een geïdealiseerd verleden.
309

 En al 

snel vormde Troje daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een van de vroegste hoofse scènes in 

de literatuur van Noordwest-Europais de hofdag van koning Arthur in de Stad der Legioenen, 

in Geoffrey van Monmouths Historia Regum Britanniae (ca. 1138).
 310

  Arthur is op het 

hoogtepunt van zijn macht. Voor de hele wereld is zijn hof het toonbeeld van rijkdom, 

schoonheid en hoofsheid. De hofdag die hij houdt vormt van dat alles de ultieme expressie. 

Vele groten komen hem eer bewijzen. De entourage, de ceremonie, de feestelijkheden die 

volgen: het is allemaal even schitterend en indrukwekkend. Midden in zijn beschrijving 

plaatst Geoffrey een en ander, haast terloops, in Trojaans perspectief. Na processie en mis 

zetten de koning en de koningin het feest ieder in hun eigen paleis voort, want - aldus 

Geoffrey - dat was een Trojaanse traditie waar de Britten nog steeds aan vasthielden.
311

  

 De definitieve grondvesting van de hoofse ideologie in de klassieke heldentijd vond 

plaats halverwege de twaalfde eeuw, in de ‘romans antiques’, vooral in de anonieme Roman 

d’Éneas en de Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure. Deze twee teksten hebben de  

                                                
     307 Gerritsen 1983, 39-40; Arturus Rex 1987, 57-74. 
     308 Gerritsen 1983, 39; Arturus Rex 1987, 67-68; zie voor een inleiding op de hoofse liefde ook Zemel 1988. 
     309 Meer algemeen over deze methode Gerritsen 1974, 244-247. Over de historische zelflegitimering van de 

ridderschap als stand en cultuur: Grundriss 1968-...., 86 e.v. 
     310 Lang gold het als de vroegste hoofse episode in de literatuur ten Noorden van de Loire. Van Oostrom ziet 

echter een vroeger voorbeeld in de Ruodlieb (Zuidduitsland, ca.1060). Zie Gerritsen 1974, 258; Van Oostrom 
1983, 129-132. 
     311 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 446, 451-459 (Troje: 456); idem ed. 1976, 222, 225-230 (Troje: 229); 

Johanek 1987, 353. Faral denkt hier aan invloed van het Franse gebruik om koning en koningin op verschillende 

plaatsen te kronen (Faral 1929 II, 278). Tatlock suggereert dat deze passage misschien contemporaine Welshe of 

Byzantijnse gewoontes weerspiegelt, en zoekt de functie ervan in de toevoeging van wat Oosterse glamour 

(Tatlock 1950, 111-112, 273-274). Beide interpretaties doen geen recht aan de lading van de Trojaanse achter-

grond in het algemeen en in Geoffreys Historia in het bijzonder. Dat de scène verder weinig navolging vond 

hangt wellicht samen met het feit dat zij zo slecht past bij de nieuwe, hoofse opvattingen over de rol van 

vrouwen en van liefde. Vgl. Janssens over een enigszins vergelijkbare situatie in de Walewein (Janssens 1985 A, 

31). Ook Winkelman interpreteert de afzondering van de vrouwen in deze passage, op andere gronden, als 

verstoring van het hoofse ideaal (Winkelman 1986, 13-15). 
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Priamus herbouwt Troje. De overdaad aan torens en versiering, de aard van die decoraties (nadruk op 

ridderschap en strijd), en het paleis dat tot in de wolken lijkt op te klimmen typeren de hoofse droomstad zoals 

Benoît de Sainte-Maure die beschreef. Miniatuur (50,9 x 32,9 cm.!) van Jean Colombe, op los(gesneden) blad. 

Tweede helft 15e eeuw. Berlijn, Kupferstichkabinett, Inc. Nr. 4645 (uit: Wescher 1945, afb. 57).
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reputatie van speciaal Troje als geboortegrond van de ridderlijkheid voorgoed gevestigd. 

Beiden benadrukken Troje’s culturele superioriteit - in architectuur, in kunst, in de 

veraangenaming van het leven.
312

 

 Met name Benoît de Sainte-Maure maakte Troje tot hoofs model, tot visioen van 

materiële en sociale perfectie.
313

 De paar korte, zakelijke regels die Dares wijdde aan Pria-

mus’ herbouw van Troje
314

 werden door hem uitgebreid tot een omvattende beschrijving van 

de mooiste, grootste en rijkste stad die er ooit had bestaan: 

 
  Ço truevent bien li cler lisant, 

  E ancore est aparissant, 

  C’onques en terre n’ot cité 

  Qui la resemblast de beauté 

  Ne de grandor ne de largece 

  Ne de plenté ne de richece.315 

 

 Schoonheid en weelde bepaalden Trojes uiterlijk. De verdedigingswerken waren niet 

alleen imposant - hoge, dikke muren, met talrijke torens en versterkingen, en diepe grachten - 

maar ook oogverblindend mooi: veel marmer, veel kleuren, veel sculptuur. De stad zelf was 

dichtbevolkt en dichtbebouwd, maar zelfs de meest bescheiden huizen waren er van marmer. 

Meer dan duizend paleizen voor koningen, hertogen en graven stonden er. Niemand werd er 

nat of vuil, want de straten waren geplaveid en overdekt met prachtige bogen vol mozaïek. 

Maar het mooist van alles was Ilion, Priamus’ paleis, gelegen op het hoogste punt van de stad 

en zó groot dat het tot in de wolken leek op te klimmen. Muren van veelkleurig marmer, 

vensters van kristal, vloeren vol goud en zilver, wanden ingelegd met edelstenen, overal 

bijzondere, kostbare decoraties, miraculeuze siervoorwerpen: nooit werd er sindsdien nog 

zoiets prachtigs gebouwd. 

 Geluk en vreugde heersten in deze wonderbare stad. En die vreugde vond onder meer 

haar uitdrukking en bevestiging in de uitvinding van allerlei vormen van aangenaam - en door 

Benoîts adellijke publiek geliefd - tijdverdrijf, zoals schaken, dobbelen en triktrak. Alle 

soorten van chic vertier vonden hun oorsprong in Troje: 

  Onques ne fu riche maistrie 

  N’ afaitemenz ne corteisie, 

  Dont l’om eüst delit ne joie, 

  Que ne trovassent cil de Troie316        
 

 Ook elders in de tekst blijkt de oriëntatie op de belangstelling en de nieuwe, hoofse 

waarden van het twaalfde-eeuwse publiek.
317

 Hoofse idealisering kenmerkt bijvoorbeeld de 

                                                
     312 Over de romans antiques: Grundriss 1968-.... I, 84, 145-182; Ebenbauer 1984, 249-250 en passim; over het 

Troje-beeld erin: Eley 1991, 36-38. 
     313 Benoîts beschrijving van Troje: ed. 1904-1912, I r. 2977-3186; ed. 1987, 68-73. Vgl. over deze passage 

Baumgartner 1989, 49-51; Eley 1991, 37. 
     314 “Arriving at Troy, he saw to the maximum fortification of the city, built stronger walls, and stationed a 
greater number of soldiers nearby. [...] He also constructed a palace, in which he consecrated an altar and statue 

to Jupiter; [...] and built the gates of Troy - the Antenorean, the Dardanian, the Ilian, the Scaean, the 

Thymbraean, and the Trojan.” (Frazer 1966, 136). 
     315 Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 2993-2998; vertaling: “Les clercs lettrés lisent dans leurs livres - 

et c’est un fait encore bien connu - qu’il n’y eut jamais sur terre de cité comparable à Troie pour la beauté, les 

dimensions, l’abondance des ressources et l’opulence.” (Benoît de Sainte-Maure ed. 1987, 69). 
     316 Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 3179-3182. Vert.: “On peut bien dire que les Troyens inventèrent 

tout ce qui, sur le plan de l’ingéniosité, du divertissement ou des distractions courtoises, est capable de procurer à 

l’homme plaisir et joie” (Benoît de Sainte-Maure ed. 1987, 73).  
     317 Over Benoîts bewerkingstechniek en zijn opvatting van de Troje-stof: ed. 1904-1912, VI 234-263; ed. 1987, 

13-25; Sullivan 1985; Baumgartner 1989. 
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portretten van met name de Trojaanse protagonisten van het verhaal. Priamus is wijs en 

dapper, knap van uiterlijk, rechtvaardig, oprecht, wars van vleierij, vrijgevig, en een 

liefhebber van literatuur en muziek. Bij hem berust de hoogste macht, maar in de beschrijving 

van zijn uitoefening van die macht krijgt hij de trekken van een ideale, constitutionele vorst 

die in harmonie en overleg met zijn volk regeert. De uiteindelijke beslissing over het al dan 

niet aangaan van de oorlog tegen de Grieken legt hij bij een parlement, bij (de bovenlaag van) 

de Trojaanse bevolking.
318

 Ook in de beschrijving van zijn kinderen zijn schoonheid, dapper-

heid en wijsheid de voornaamste trefwoorden. Vooral Hector wordt geprezen, als toonbeeld 

van deugd en als beste en meest hoofse ridder aller tijden.
319

 De oorlogvoering voor Troje 

moet voor twaalfde-eeuwse ridders heel interessant zijn geweest. Benoît beschrijft de 

gevechten dan ook heel uitvoerig, met nadruk op de grote krijgskunst van de Trojanen, en 

probeert alle genoemde helden een rol in de strijd te geven. En door het verhaal heen krijgt de 

liefde - vooral die tussen Jason en Medea, Paris en Helena, Troylus en Briseida, en Achilles 

en Polyxena - veel aandacht.  

 Dat alles betekent overigens niet dat de Roman de Troie een kritiekloze demonstratie 

van het hoofse ideaal is. Iedere held, zelfs Hector, heeft zijn zwakke kanten en maakt fouten. 

En de liefde speelt hier geen fraaie rol, maar gaat gepaard met verraad, ontrouw en dood. De 

attractie lijkt juist in de problematisering, in de mogelijkheid tot verschillende interpretatie 

van gedrag en gebeurtenissen te hebben gelegen.
320

  

 

Al snel raakte Troje in heel Europa befaamd als toonbeeld van hoofse beschaving. De Roman 

de Troie had veel succes.
321

 Bij dat succes lijkt, naast historische interesse, de functie of in elk 

geval reputatie van het werk als spiegel van hoofsheid een belangrijke rol te hebben gespeeld. 

Van die reputatie getuigt bijvoorbeeld de Franse Roman de Galeran de Bretagne (1205-

1208). Daarin wordt de lectuur van de Roman de Troie (en van de Roman de Thèbes) 

genoemd onder de bezigheden die een jong meisje van adel passen.
322

 Vertalers en bewerkers 

van de tekst namen de hoofse invulling van het verhaal over en droegen op hun beurt bij aan 

de verspreiding ervan. Talloos waren vervolgens de verwijzingen - vooral in de literatuur, 

maar ook wel in de historiografie - naar juist de hoofse aspecten van het verhaal. De stof 

                                                
     318 Portret Priamus: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 2863-5, 5295-5312]; ed. 1987, 66, 104-105. De 

raadpleging van het parlement (samengesteld uit: “cil de s’onor [honneur], / E li plus riche e li meillor”): ed. 
1904-1912 I r. 4039 e.v.; ed. 1987, 81-83. Bij Dares roept Priamus het volk samen, en vraagt hij om reacties op 

zijn plannen. Maar er is geen sprake van dat de uiteindelijke beslissing bij het volk wordt gelegd. Zie over deze 

passage Raynaud de Lage 1976, 259-261; Petit 1985, 304-305; Eley 1991, 35. Over Priamus als ideale vorst ook 

Baumgartner 1989, 50. Dezelfde ‘democratische’ tendens zagen we eerder in de Münchener Brut: zie hiervóór, 

125. 
     319 Portret Hector: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 5313-5380; idem ed. 1987, 105-106.  
     320 Vgl. over dit ‘discussie-karakter’ van de tekst, en de hele nieuwe visie op literator en literatuur die eruit 

blijkt: Eley 1990, 183-187. Zie voor de zwaktes van Hector en andere Trojanen bijvoorbeeld Croizy-Naquet 

1994, 376 e.v. 
     321 Zie hiervóór, hoofdstuk II.4.1. 
     322 Andere voorbeelden: in de Chevalier as deus espees (eerste helft 13e eeuw) ziet een ridder in een kasteel 
een meisje van zeventien een ‘romans de Troie’ lezen. En in de Duitse Wigalois (ca. 1210?) laat een Perzische 

koningsdochter zich de geschiedenis van Troje en Aeneas voorlezen (Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912, VI 

359, 360; Lienert 1990, 209; datering Franse teksten: Grundriss 1968-.... IV / 2, 93, 194). Ook de dertiende-

eeuwse Italiaanse geestelijke Thomasin von Zerclaere, auteur van een hoofs leerdicht, zag romans zoals die rond 

Troje als een belangrijke bron van hoofse vorming, en dan speciaal voor de jeugd: “Jonkvrouwen moeten met 

graagte horen over Andromache, wier voorbeeld tot goede lessen strekt; ze moeten horen over Enide, en die 

navolgen zonder afgunst, en ook vrouwe Penelope [...] en Blanchefleur... Ook al zullen zij niet allen koningin 

zijn, ze kunnen het zijn in nobele gezindheid.” Jongens herinnert hij aan de deugd van Walewein, Cliges, Erec en 

Iwein, aan de edele koningen Arthur en Karel, aan Alexander. Dat ridderromans speciaal als jeugdliteratuur 

waren bedoeld is daarmee niet gezegd - men vergelijke het commentaar van Van Oostrom bij het citaat uit Zer-

claere, dat ik aan hem ontleen (Van Oostrom 1989, 36-37).  
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wordt daarbij gewoonlijk bekend verondersteld. Telkens weer wordt Troje genoemd als de 

mooiste en rijkste stad aller tijden - het wordt zelfs vergeleken met het aards paradijs. Telkens 

weer verschijnen de voornaamste personages van het verhaal als historische voorbeelden van 

grote ridderlijkheid (speciaal Hector natuurlijk), adembenemende schoonheid, en exemplari-

sche liefde. En dan zijn er nog de literaire ‘beeldcitaten’: beschrijvingen van bijvoorbeeld 

wandtapijten of kostbare gebruiksvoorwerpen waarop scènes uit de Troje-stof staan 

afgebeeld. Het zijn retorische kunststukjes die de auteur in staat stellen zijn literaire 

vermogens te tonen. Maar tevens boden ze het publiek de gelegenheid om zich in de 

herkenning als ingewijden en connaisseurs van de hoofse materie te voelen en te presenteren. 

Als zodanig typeren ze de functie van Troje als programmatisch ideaal: zó een ruimte, zúlke 

voorwerpen omringen hoofse helden en heldinnen.
323

 

 Voorbeelden ter illustratie van deze hoofse invulling van de Troje-stof zijn ook in de 

Middelnederlandse literatuur ruimschoots voorhanden. Veldekes Eneide, naar de Roman d’É-

néas, kwam al in ander verband ter sprake. Veldeke heeft het hoofse karakter van zijn bron 

overgenomen, en soms zelfs versterkt. Als wegbereider van de nieuwe hoofse roman was zijn 

werk van grote betekenis voor de Duitse literatuur. Weerklank in de Nederlanden is echter 

niet of nauwelijks aanwijsbaar.
324

  

 Een ander zeer vroeg voorbeeld van hoofse literatuur in de Nederlanden, met meer 

invloed op de ‘eigen’ letteren, is het werk van Segher Diengotgaf.
325

 Deze auteur bewerkte 

delen uit de Roman de Troie, en voegde er een hoofse episode van hoofdzakelijk eigen 

maaksel aan toe, die bekend staat als tPrieel van Troyen. Dit Prieel-deel speelt zich af tijdens 

een periode van wapenstilstand, in het derde jaar van de oorlog. Priamus heeft zijn raad bijeen 

geroepen voor overleg: binnenkort eindigt het bestand. Na afloop van het beraad gaat men aan 

tafel. Uit de beschrijving van deze maaltijd en het verdere verloop van de avond - volgens 

Segher naar Dares, “diet al sach ende hoerde” (v. 262) - blijkt de hoofse verfijning van 

Priamus’ hof. Rijk en van hoge afkomst en rang is het gezelschap dat aanzit. De gasten 

worden bediend door Hector en zijn broers: “Beter noch van hogher ghesclacht / en dienden 

nie in herberch [in gezelschap] eer, / noch synt, noch nu, noch nummermeer” (v. 274-276). Er 

zijn vele uitgelezen gerechten. Na het eten wast men de handen
326

, en luistert men naar de 

talrijke minstreels met hun verhalen, liederen en muziek. Daarna gaan de ridders en vrouwen 

zich verpozen in een ‘prieel’, een tuin bij het paleis. Deze locus amoenus vormt, samen met 

de mei-avond, het perfecte decor voor de amoureuze gesprekken die volgen. Aan het eind van  

de avond bereiden de ridders zich voor op de nacht, en op de hervatting van de strijd. 

Sommigen gaan vast slapen, anderen eten nog iets, weer anderen spelen nog een spelletje 

triktrak of schaak ter ontspanning. Alleen Hector - de mooiste en dapperste van al die 

voortreffelijke ridders in deze vreselijkste oorlog aller tijden - brengt de nacht wakend en vol 

zorgen door.
327

 

                                                
     323 Opsomming van verwijzingen in de Franse en Provençaalse literatuur: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-

1912, VI 346-403. Voor Duitsland: Lienert 1990, 201-12.; vgl. ook Müller 2006. Aards paradijs bij Konrad von 

Würzburg: vgl. Pastré 1982, 146, 153 n. 54. Veelzeggend voor het belang van Troje is Lienerts uitspraak op 211-

212: “mir sind keine Bildzitate in der höfischen Dichtung bekannt, die Troja nicht abbilden”. Het is mede in dit 
licht dat de vele tapijten en luxe-voorwerpen met afbeeldingen van de Troje-stof die uit de middeleeuwen zijn 

overgeleverd moeten worden gezien. Zie voor een opsomming Scherer 1963 app. B en passim. 
     324 Zie hiervóór, 89. Zie verder Willaert 1993; over de Veldeke-receptie ook, samenvattend, LexMA 4, 2109-

2110. 
     325 Introductie en editie: Segher Diengotgaf ed. 2001. De datering van het werk is onduidelijk. De terminus 

post quem wordt in elk geval bepaald door het voorbeeld, de Roman de Troie van ca. 1165, de terminus ante 

quem door Jacob van Maerlants Historie van Troyen (ca. 1264), waarin het werd overgeleverd. Maerlant zegt dat 

het ‘lang tevoren’ werd geschreven. Volgens de meest recente literatuur was dat mogelijk rond 1240. Zie over 

deze kwestie verder hierna, hoofdstuk V.3.2.2. 
     326 Over handenwassen als hoofs besluit van de maaltijd: Arturus Rex 1987, 61. 
     327 Citaten: Segher Diengotgaf ed. 2001. 
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 Veel in deze beschrijving is terug te voeren op Benoît. Maar Segher geeft een veel 

hoofser, positiever beeld van de liefde dan zijn voorbeeld, en gaat daarmee nog verder in zijn 

verhoofsing van de stof. Het is de schoonheid van de vrouwen - vooral van Helena en 

Polyxena - die de ridders tot hun heldendaden inspireert. Vrouwvijandige opmerkingen van 

Benoît worden weggelaten. Het portret van Helena is ronduit positief. Ze is mooi en wijs, en 

gebruikt haar charmes om bewonderende ridders tot groter dapperheid te brengen - maar “sy 

en mynde engheen / dan haren man” (v. 83-84). Haar rol in het ontstaan van het conflict 

wordt nauwelijks genoemd: “Helena daers veel om quam” (v. 40) is al wat Segher erover 

zegt.
 328

 Nieuw is de scène in het prieel, waar de minnaars volgens de regels van Ovidius 

zuchten en verbleken bij de verklaring van hun liefde en nederige verering voor de - 

onbereikbare - dames van hun keuze.
329

 

 Seghers werk is ons overgeleverd door Jacob van Maerlant, die het zo goed als 

ongewijzigd opnam in zijn Historie van Troyen (ca. 1264).
330

 Die opname lijkt er op te wijzen 

dat Maerlant zich, ondanks zijn allereerst historisch gerichte aanpak van de stof, ook voor de 

hoofse aspecten ervan interesseerde - al was het maar omdat zijn adellijke publiek er 

belangstelling voor had.
331

 Nog een aanwijzing daarvoor vormt de grotendeels door Maerlant 

zelf gecreëerde geschiedenis van Pollites, de jongste zoon van Priamus, die door zijn liefde 

voor Penthasileia tot grootse daden werd gedreven. Daarmee werd een nieuwe minnaar aan de 

reeks van Benoît en Segher toegevoegd.
332

 Maerlants Troje-roman was een van de meest 

succesvolle Middelnederlandse literaire teksten.
333

 Hij moet een belangrijke verdere bijdrage 

aan de verbreiding van het hoofse Troje-beeld in de Nederlanden hebben geleverd. 

 Het Troje van Segher Diengotgaf en Jacob van Maerlant lijkt de inspiratiebron te zijn 

geweest voor de auteur(s?) van twee wensdichten uit het handschrift-Van Hulthem: De vijf 

vrouwen wenschen en De vijf heren wenschen.
334

 Beide behandelen een minnevraag. Het 

discussiëren over dergelijke (ook persoonlijke en pikante) vragen betreffende de minne was 

een geliefd hoofs gezelschapsspel - een opwindend spel, waarbij men ook nog zijn of haar 

kennis van de hoofse code kon demonstreren. Naast literaire beschrijvingen van discussies 

zijn ook (verzamelingen van) losse minnevragen overgeleverd, die als materiaal voor werke-

lijke debatten kunnen hebben gediend.
335

 Dat was zeker het doel van de twee genoemde 

wensdichten. In De vijf vrouwen wenschen gaat het om de vraag “Hoe elc beest [best] woude 

lonen / Haer lief mocht sijt ghewinnen / Ende [...] / Weelc beest loent van minnen” (v. 26-29). 

Vrouw Venus, scheidsrechter bij het debat, laat het aanwezige publiek tenslotte kiezen wie 

                                                
     328 Over Helena: v. 40-49, 54-59, 78-84, 339-443.  
     329 Over de verhouding tot Benoît: Knuttel 1938, 94 e.v.; Gerritsen en Van Gestel 1964, 104; Janssens 1979, 

138-148; Janssens 1986, 45; Segher Diengotgaf ed. 2001, 11 e.v. Over het hoofse karakter van de tekst ook 

Janssens 1987 B, 102-103. 
     330 Overlevering Segher: Janssens 1987 A; Kienhorst 1988 I, 194-195, 196-210. Hoewel Maerlant wel kleine 

wijzigingen en toevoegingen aanbracht om Seghers tekst in zijn eigen werk te integreren greep hij er niet 

wezenlijk in in (Janssens 1986). 
     331 Knuttel 1938, 92. Hage wijst op de mogelijkheid dat Maerlant Seghers herhaaldelijke beroep op de 

autoriteit van Dares serieus nam, en dus ook hier historie dacht te geven (Hage 1989, 69). 
     332 Over Maerlants uitwerking van de uit Vergilius overgenomen figuur van Pollites: Gerritsen 1975. 
Overigens is Maerlants visie op de liefde veel negatiever dan die van Segher, en meer vergelijkbaar met die van 

Benoît (vgl. Van Oostrom 1996, 272-273). 
     333 Zie hoofdstuk II.4.1. 
     334 Editie: Het handschrift-Van Hulthem ed. 1999, nrs.76 (I, 412-415) en 84 (I, 426-431); zie over de (vier) 

wensdichten in het Hulthemse handschrift ook Kuiper, Pleij en Resoort 1992, 23-24. De grote overeenkomst 

tussen de twee gedichten lijkt op één auteur te wijzen. Op inspiratie door Segher en Maerlant duidt, behalve de 

minne-context, het optreden van Polidamas, die pas in Seghers Prieel een uitvoeriger rol als minnaar kreeg 

toebedeeld (zie Gerritsen en Van Gestel 1964, 104). Interessant is, dat zowel Seghers werk als de twee Trojaanse 

wensdichten in het Hulthemse handschrift zijn te vinden. Mogelijk bestaat er verband tussen overlevering en 

ontstaan. Vgl. ook hierna, n. 358. 
     335 Over minnevragen in literatuur en werkelijkheid: Van der Poel 1992. 
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van de vijf vrouwen het beste antwoord heeft gegeven. En de auteur volgt haar voorbeeld, 

door die keuze aan zijn eigen lezers of toehoorders door te spelen. Veelzeggend is de locatie 

van het gesprek, en de samenstelling van de groep: het zijn Hecuba, Helena, Polyxena, 

Andromache en ‘Ysaude’
336

 die in Troje over de minne discussiëren. De vijf heren wenschen 

behandelt een zelfde soort vraag, heeft een zelfde, uitnodigend open einde, en een 

vergelijkbare situering en rolbezetting. Deelnemers aan het debat zijn Menelaus, Hector, 

Paris, Troylus en Polidamas, en zij bevinden zich in het gezelschap van vrouw Venus, “in der 

Gryeken lant / Daer Parijs uut haelde / Des conincs liefste pant” (v. 13-15).
337

 Veel uitleg 

wordt bij dat alles niet gegeven. De personages zijn bekend, en wel in zodanige context dat zij 

als typen in een hoofse minnekwestie figureren. 

 Ook van verwijzingen naar exemplarische Trojaanse rijkdom, schoonheid en 

ridderlijkheid bevat de Middelnederlandse literatuur veel voorbeelden. Meestal gaat het er 

daarbij om, de rijkdom, schoonheid en ridderlijkheid van iets of iemand anders als nóg 

voortreffelijker voor te stellen. Zo’n schitterend paleis bijvoorbeeld als dat van de emir in 

Floris ende Blancefloer (ca. 1250, naar een Frans voorbeeld van een kleine eeuw eerder) had 

zelfs Troje niet binnen zijn muren.
338

 En de schone Ysabele heet in de Walewein (ca. 1250?) 

mooier dan, onder anderen, Helena.
339

 Ook in de geschiedschrijving was deze methode van 

verheerlijking populair. Zo vecht de Brabantse hertog Jan I in Jan van Heelu’s Rijmkroniek 

van Woeringen (kort na 1288) even goed als Hector, Achilles, Roeland en Olivier. En volgens 

Melis Stoke (Rijmkroniek van Holland, voltooid 1305) overtrof de tocht die zijn opdracht-

gever graaf Floris V in 1282 tegen de Friezen ondernam zelfs alles wat Alexander de Grote en 

Priamus van Troje hadden gepresteerd.
340

 

 Een voorbeeld van literaire Hector-verering levert het Middelnederlandse gedicht Van 

neghen den besten (vóór juni-juli 1337).
341

 Onder beroep op Homerus wordt verteld hoe Pria-

mus de grote deugd van zijn zoon rechtstreeks uit de hemel herleidt: 
 

  [...] hi seide: “Wel lieve kint, 

  Du en hebs van mi niet een twint 

  Dese grote vulmaecthede, 
  Du ne leeres oec dine sede 

  Van gheenen meester dan van Gode 

  Ende van der natueren ghebode. 

  Du best van allen duechden so groot 

  Dattu bat schijns des hemels ghenoot 

  Dan eerdsche mensche, also du leves; 

  Want du alle vulmaectheit heves; (r. 90-99) 

 

En uit Aristoteles, die dit bericht zou hebben bevestigd, wordt aangehaald “Dat bouc, brief, no 

lettre mede / Niet ne vulbrochten de vulmaecthede” (r. 101-102). 

 Een uitvoerig Trojaans ‘beeldcitaat’ is te vinden in de al genoemde roman Floris ende 

                                                
     336 Hier lijkt de tekst corrupt. Deze (aan de Tristan-stof ontleende?) ‘Ysaude’ komt verder ook niet meer voor: 

er worden maar vier antwoorden gegeven.   
     337 Vermoedelijk wordt het eiland Cythera bedoeld (vgl. hiervóór, hoofdstuk II.2., en Maerlant, Historie van 

Troyen ed. 1889-1892, r. 4101-4446). 
     338 Diederic van Assenede ed. 1974, r. 3388. Datering: Kienhorst 1988 I, 55. In de latere prozabewerking van 

de roman (oudst overgeleverde fragment ca. 1517) is de vergelijking nog steeds te vinden: vgl. De historie van 

Floris ende Blancefleur ed. 1903, 41. 
     339 Penninc en Vostaert ed. 1957, r. 3437. Datering: Kienhorst 1988 I, 217: na 1230, wellicht rond 1250 of 

daarna. 
     340 Over het belang van exemplarische helden uit ridderromans voor de beschrijving van helden in (rijm)kro-

nieken: Hage 1989, 40-51. Genoemde voorbeelden aldaar: 40, 41. 
     341 Editie: Middelnederlandsche gedichten 1893-1914 I, 602-635; datering: Van Anrooij 1995, 12. Zie verder 

voor het motief van de Negen Besten hieronder. 
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Blancefloer. Onder de enorme schatten waarvoor Blancefloer op de markt van Nicle werd 

verkocht bevond zich een gouden beker van onschatbare waarde. Het deksel ervan droeg een 

afbeelding van de twist om de gouden appel en het daarop volgende Paris-oordeel, de beker 

zelf toonde de schaking van Helena en het beleg van Troje. Hij was gewrocht door Vulcanus, 

en was door Aeneas meegenomen naar het Westen. Behalve als ‘oeredelsmid’ 
342

 treedt 

Vulcanus hier vermoedelijk ook op als ‘oer-hoorndrager’: zijn vrouw werd hem ontnomen 

door de schone god Mars, zoals Helena aan Menelaus werd ontnomen door de schone Paris, 

en zoals Blancefloer aan de emir zal worden ontnomen door de schone Floris. Later krijgt 

Floris de beker onder ogen, en verzucht: 
 

Ay Floris, [...] ongevallege [rampzalige] Florijs, 

En siestu, hoe geluckech was Parijs, 

Wat werelden dreef hi, ende hoe soete lijf, 

[welk een vreugde smaakte hij en welk een heerlijk leven had hij] 
Doe hi den coninc van Grieken sijn scone wijf 

Helenen ontvoerde over zee? 

Here God, en sal mi nemmermee 

Dat mogen gescien, dat ic sal voeren 

Al dus der scoenre Blancefloeren?343  

 

En zo werd het beoogde hoofse publiek, dat al in de proloog (r. 60) aan de grote en beroemde 

liefde van Paris en Helena was herinnerd, nogmaals op deze historische parallel gewezen.  

 

Allerlei aspecten en onderdelen van de eigentijdse riddercultuur heetten in Troje te zijn 

ontstaan en, na de oorlog, vandaaruit naar het Westen te zijn gebracht. Daarbij ging het 

allereerst om zaken die al door Benoît waren beschreven: om het schaakspel bijvoorbeeld,
344

 

of de krijgskunst, of specifieke onderdelen daarvan zoals het bouwen van fortificaties of het 

dragen van wapentekens. Een Engels traktaat uit de vijftiende eeuw verklaart het ontstaan van 

deze laatste gewoonte met de volgende variant op de Hercules-mythe: 
 

[Toen] Hector van Troje [...] nog een baby was, [werd hij] eens door zijn voedster alleen achter 

gelaten [...]. Twee leeuwen drongen het paleis van vader Priamus binnen en slopen het 

kamertje binnen waar Hector in zijn wiegje lag. Gelukkig was hij al een flinke vent en wist hij 

in elk knuistje een leeuw te worgen. Ten teken van deze heldendaad heeft moeder Hecuba voor 

Hector, toen hij zich in het strijdgewoel van de Trojaanse oorlog ging mengen, een rode zijden 

mantel gemaakt en daarop twee gouden leeuwen geborduurd. Zo was Hector dus de eerste man 

die een eigen symbolisch herkenningsteken droeg.345 

 

                                                
     342 Aldus editeur Mak bij r. 671.  
     343 Diederic van Assenede ed. 1974, r. 621-686, 2210 e.v. (citaat: 2223-2230). In de latere prozabewerking 

(oudst overgeleverde fragment ca. 1517) is de beschrijving van de beker, wat ingekort, nog steeds te vinden: vgl. 

De historie van Floris ende Blancefleur ed. 1903, 11, 26. Andere voorbeelden van Trojaanse beeldcitaten: de 

wandschilderingen in de geheime kamer waarin Ysabele Walewein ontvangt (Penninc en Vostaert ed. 1957, r. 
7901); de afbeeldingen op de kam van panter-been in Reynaerts historie (en in de prozabewerking daarvan, 

oudste overgeleverde druk 1479): Van den vos Reynaerde ed. 1952, 272-274. 
     344 Over de sociale status en het literaire gebruik van het schaakspel in de middeleeuwen: Eales 1986; herkomst 

uit Troje: aldaar 34. De Middelnederlandse versie van Jacobus de Cessolis’ Ludus scaccorum (veertiende eeuw), 

een in heel Europa succesvolle moraliserende allegorie van het schaakspel, volgt het Latijnse voorbeeld met de 

stelling dat “al ist zake, dat veel lude seggen, dattet scaecspul eerst ghevonden wort ende ghemaect inden strijt 

voor Troeyen, dat des nijt en is behoudelic haers woorts, mer tis ghecomen wt Caldeën in [lees: naar] Grieken”. 

De Nederlandse bewerker voegt echter toe: “ic ghelove wel, dattet inden strijt voor Troeyen eerst ghemeenlic 

gheopenbaert wort [...]”. Scaecspel ed. 1912, 4; over de verhouding tot het Latijn: inl. hoofdstuk II; speciaal 

t.a.v. deze passage: § XIII-XXIII (Troje: XIV, XVII). 
     345 Geciteerd naar Van Anrooij 1998, 76-77. Verdere voorbeelden: Van den Bergen-Pantens 1983, 12-14. 
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Andere auteurs zetten vergelijkbare, maar nog niet door Benoît genoemde uitvindingen op het 

conto van de Trojanen. Opmerkelijk is het voorbeeld van Jacques du Fouilloux. Hij schreef in 

1561 een verhandeling over een ander bij uitstek ridderlijk tijdverdrijf, de jacht. In dat werk 

liet hij de jachthond - een edel dier - uit Troje stammen, net als de Franse koning Karel IX aan 

wie het boek was opgedragen.
346

 

 Ook de adel zèlf werd, als stand, op Troje teruggevoerd. Die opvatting is al 

aanwijsbaar vóór de Roman de Troie, en is gedurende de hele middeleeuwen - én daarna - te 

vinden.
347

 Deze visie is voor een belangrijk deel te verklaren vanuit de associatie van Trojaans 

bloed met uitverkiezing tot heerschappij, en vanuit het toenemen van het aantal Trojaanse 

afstammelingen onder de aristocratie.
348

 De herleiding van de riddercultuur uit Troje gaf aan 

de verspreiding van dit idee echter een belangrijke nieuwe impuls. 

 Grote bekendheid als bron van ridderlijkheid kreeg Troje ook via de Negen Besten. 

Deze reeks van negen helden uit de wereldgeschiedenis, ontstaan in het begin van de veer-

tiende eeuw, genoot tot ver na de middeleeuwen in heel Europa - ook in de Nederlanden - een 

enorme populariteit. De reeks bestond uit drie heidenen (Hector, Alexander, Caesar), drie 

joden (Jozua, David, Judas Maccabeüs) en drie christenen (Arthur, Karel de Grote, Godfried 

van Bouillon). Samen vormden zij een concretisering van de translatio militiae. De belang-

rijkste ridders van het christendom werden naast hun klassieke en bijbelse prefiguraties ge-

plaatst. Op die manier werd de ridderlijkheid uit haar heidense en joodse wortels herleid. De 

plaats van Hector aan het begin van de reeks klassieke helden onderstreept het belang van 

Troje op dit punt.
349

 Ridderlijkheid en heldendom werden hier weer allereerst verbonden met 

krijgskunst, verovering en (uitverkiezing tot) heerschappij. Dat is immers wat deze negen 

volgens de middeleeuwse geschiedvisie gemeen hadden, en dat is wat in veel uiteenzettingen  

 

                                                
     346 Krijgskunst, fortificaties: vgl. n. 5 (Parthonopeus de Blois, Grandes Chroniques de France). Wapentekens 

uit Troje: Van den Bergen-Pantens 1983, m.n. 12-14. Jacht en hoofsheid: Gerritsen 1983, 39; jachthond uit 

Troje: Klippel 1936, 38.  
     347 Oudste voorbeeld: Rorico van Moïssac (elfde eeuw) over de Frankische adel (Folz 1983-1984, 197). Zie 

verder bijvoorbeeld Küchlin (hierboven, 94). Vergelijkbare uitspraken werden gedaan in verband met Gent (zie 

hoofdstuk VI.2.5. In Frankrijk leidde men sinds de zestiende eeuw de adel wel van de (overwinnende en vervol-

gens dominerende) Trojaanse Franken af. De burgers zouden van de (oorspronkelijk leider-loze, door de Franken 

overwonnen) Trojaanse Galliërs afstammen. Zie hierover Jouanna 1985, 306, 311. Nog aan de vooravond van de 
Franse Revolutie, in 1788, weerklonk de echo van deze opvatting: “Der Adel mag von den Sigambrern und 

Franken stammen, er kommt doch bloss aus den Wäldern und Sümpfen Germaniens; dorthin sollte man ihn 

zurückschicken. Die Abkunft der Bürger von Galliërn und Römern ist mindestens ebensoviel wert [...]” 

(Emanuel Joseph Sieyès, geciteerd naar Borst 1957-1963, 1606). Vgl. hiervóór, n. 290. 
     348 Vgl. hiervóór (IV.4.4.3., IV.4.5.2, IV.5.4.); zie ook de associatie van Jafeth (die als stamvader van de 

Trojanen werd gezien) met moreel en sociaal adeldom (hiervóór, 70-71). Over de alternatieve herleiding van de 

adel, via Troje, uit de Chamiet Nimrod: hiervóór, n. 79. 
     349 Volgens de chronologie was in deze reeks echter niet Hector de allereerste ridder ter wereld, maar Jozua. 

De val van Troje vond immers plaats ten tijde van Abdon, een van de Richteren die Jozua als leiders over het 

volk van Israël opvolgden (vgl. hiervóór, hoofdstuk II.3.2). Toch werd er soms zodanig met die chronologie 

gegoocheld dat Hector wèl voorop kwam te staan. Schroeder geeft als voorbeeld een houtsnedenreeks met de 
volgende dateringen: Hector 1330 v. Chr., Alexander 800 v. Chr., Caesar 703 v. Chr., Jozua 500 v. Chr., David 

300 v. Chr., Judas Maccabeüs 100 v. Chr., Arthur 500 na Chr., Karel de Grote 800 na Chr., Godfried van 

Bouillon 1100 na Chr. Hij verklaart de “bewusst unhistorische” dateringen uit een op Christus georiënteerde, 

continue ordening van de wereldgeschiedenis, waarbij de grotere spirituele nabijheid van de Joden door 

nabijheid in tijd werd gesymboliseerd (Schroeder 1971, 49-50). Ook het Brusselse handschrift van het Middelne-

derlandse gedicht Van neghen den besten plaatst Hector vóór Jozua, maar houdt voor het overige wel een 

correcte chronologie aan (Hector 1230 v. Chr., Jozua 1000 v. Chr., David 830 v. Chr., Alexander 319 v. Chr., 

Judas Maccabeüs 154 v. Chr., Caesar 42 v. Chr., etc.). Hier kan Hector-verering de reden voor de aanpassing 

zijn geweest. Overigens geeft de redactie van het gedicht in het Comburgse handschrift een andere, juistere 

datering aan Jozua: niet 143 jaar na Troje, maar 300 jaar ervóór zou deze zijn gestorven (vgl. 

Middelnederlandsche gedichten 1893-1914 I, 596-635).  
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De Negen Besten en de negen vrouwelijke Besten. Hector staat uiterst links (wapen met leeuw op troon, 

met zwaard), Penthasileia geheel rechts (wapen met dwarsbalk waarop drie gekroonde 

vrouwenhoofden, en zes bellen). Twee miniaturen uit Le Chevalier Errant van Tommasso III van 
Saluzzo, 1395 (hs. Parijs, Bibl. Nat. Ms. fr. 12559 fol. 125 r (mannen) en 125 v (vrouwen). Uit: 

Schroeder 1971, afb. 1 en 2. 
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over de reeks werd benadrukt.
350

 Maar vervolgens gingen de Besten ook functioneren als  

ideale heersers, als voorbeelden van rechtschapenheid en rechtvaardigheid. In die rol waren ze 

bijvoorbeeld aan te treffen in de decoratie van stadhuizen, als exempel voor de bestuurders, 

vooral in het kader van de rechtspraak. Verder waren de Negen Besten geliefd als onderwerp 

voor onder meer wandtapijten en muurschilderingen, adellijke verkleedpartijen en stedelijke 

vertoningen, bijvoorbeeld tijdens Blijde Inkomsten. Ook in de literatuur werd vaak naar het 

thema verwezen.
351

 

 Door de reeks van de Negen Besten werd, naast Hector, ook Penthasileia tot model 

van ridderlijke krijgskunst en dapperheid. Deze Amazonenkoningin wilde - aldus Benoît - de 

beroemde Hector zien en eer behalen, en kwam daarom het belegerde Troje te hulp. Bij haar 

aankomst bleek de situatie van de stad zeer ernstig. De belangrijkste aanvoerders - met name 

Hector en Troylus - waren inmiddels al dood. Priamus had zich in afwachting van hulp achter 

zijn muren verschanst en waagde zich niet meer aan een uitval. Penthasileia was Trojes laatste 

hoop, en bij haar komst werd zij dan ook met grote vreugde begroet. En inderdaad: nog even 

wist zij de Trojanen tot militaire successen te inspireren. Maar al snel werd zij gedood door 

Pyrrhus, zoals ook Troylus was gedood door Pyrrhus, en zoals Hector was gedood door 

Pyrrhus’ vader Achilles. In de veertiende eeuw werd, naar het voorbeeld van de Negen 

Besten, een reeks van dappere vrouwen bedacht. Opname van deze heldin van Troje, de 

vrouwelijke pendant en bewonderaarster van Hector, lag voor de hand. Een driedeling in 

heidense, joodse en christelijke vrouwen kende deze nieuwe reeks echter niet. In de vijftiende 

eeuw ontstond, vermoedelijk in Duitsland, een tweede groep die wel volgens dat principe was 

samengesteld. De nadruk lag daarbij echter niet meer op ridderlijkheid, maar op vrouwelijke 

deugden. Penthasileia ontbrak in deze tweede serie vrouwen.
352

 

 

De grondvesting van ridderschap en hoofsheid in Troje weerspiegelt niet alleen het culturele 

zelfbesef van de twaalfde-eeuwse adel. Zij had ook politieke betekenis. Het belang van de (uit 

Troje herleide) hoofsheid van koning Arthur op dat punt kwam al ter sprake bij het werk van 

Geoffrey van Monmouth. De culturele superioriteit van de Britten - ten opzichte van de 

autochtone reuzen én ten opzichte van de rest van Europa - vormde een belangrijk element in 

de zelflegitimering van de Anglo-Normandische vorsten. Met name Hendrik II bleek voor de 

onderbouwing van zijn positie graag terug te grijpen op het (Trojaanse) verleden. Zijn vrouw, 

Eleonora van Aquitanië, speelde een belangrijke rol in de transmissie van de nieuwe, in Zuid-

Frankrijk ontstane hoofse opvatting van leven en liefde naar het Noorden. Tegen die 

achtergrond is het begrijpelijk dat juist aan hun hof, in de ‘romans antiques’, de definitieve 

verbinding tussen Troje en ridderlijkheid tot stand kwam. Afstamming en cultureel prestige 

gingen hier hand in hand. Niet alleen het uitverkoren bloed, maar ook de hoogontwikkelde en 

voorbeeldige Trojaanse beschaving was, volgens goddelijk plan, overgebracht naar het 

christelijke, westerse Brittannië en daar opnieuw en nog fraaier tot bloei gekomen. Na een 

eerste schitterende ontplooiïng in de tijd van de Britse koningen, vooral van Arthur, floreerde 

                                                
     350 Vgl. de militaire invulling van het thema in de Voeux du Paon van Jacques de Longuyon (1312-13), een 
overigens hoofse (Alexander-)roman: bij Hector worden bijvoorbeeld zijn leiderschap in de oorlog, zijn 

overwinning op negentien koningen en meer dan honderd andere aanvoerders, en zijn dood door Achilles 

gememoreerd. Deze benadering wordt vaak gevolgd.  
     351 Over de Negen Besten: Schroeder 1971; Van Anrooij 1997. Vgl. voor het aan de reeks ten grondslag 

liggende principe van een typologie ‘triangulaire’ Ohly 1979 A, 135-136.   
     352 Penthasileia bij Benoît: ed. 1987, 261 e.v. Over de vrouwelijke Besten: Schroeder 1971, 168-203 (en 

supplement); Van Anrooij 1997, 89-97. De eerste reeks was: 1. Sinope / Antiope; 2. Hippolyte; 3. Melanippe; 4. 

Lampedo; 5. Penthasileia; 6. Tomyris; 7. Teuta; 8. Semiramis; 9. Deipyle. De tweede, deugdzame reeks bestond 

uit: 1. Lucretia; 2. Veturia; 3. Virginia; 4. Esther; 5. Judith; 6. Jael; 7. St. Helena; 8. St. Brigitta; 9. St. Elizabeth. 

In de Nederlanden traden de negen vrouwen (eerste reeks) bijvoorbeeld op tijdens de inkomst van Johanna van 

Castilië in Brussel, in 1496 (vgl. over die intocht hierna hoofdstuk V.3.3.2.) 
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zij nu opnieuw aan het hof van hun erfgenamen en opvolgers: de Plantagenets. En daarmee 

waren herkomst, legitimiteit en superioriteit van dit vorstenhuis als het ware in één oogopslag 

duidelijk.
353

 

 De propagandistische waarde van Troje als oorsprong van de riddercultuur werd ook 

elders gezien en benut. Machthebbers werden bijvoorbeeld nogal eens vergeleken met Hector. 

Op die manier werden zij gelauwerd als voorbeeldige ridders. Maar tegelijkertijd werd hun 

hoge afstamming uit Troje in herinnering gebracht. In het grotere verband van de Negen 

Besten kon Hector diezelfde dubbele functie vervullen. Vandaar wellicht de gelijkenis met 

bepaalde opdrachtgevers of vorsten die onderzoekers, in een aantal afbeeldingen van de 

Besten, juist in de figuur van Hector meenden te bespeuren.
354

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heraldiek en afstammingssage: de Trojaanse wortels van de Franse lelies blootgelegd. Illustratie bij de 

proloog van Jacques Milet’s Histoire de la Destruction de Troye la Grant (1450-1452). De auteur 

vertelt hoe hij, tijdens een wandeling, een boom vol wapenschilden ziet. ‘Devotion’ zet hem ertoe aan 

om aan de voet van de boom te graven, waar hij het wapen van de Trojanen vindt. Hij besluit een werk 

over hen te schrijven, ter ere van de Franse koning Karel VII, die van hen afstamt, “Car qui veust louer 

son seigneur / Doibt commencer a la naissance” (Klippel 1936, 44; hsn. uit de editie Lyon 1484, uit: 

Van den Bergen-Pantens 1983, 21). 

 

 Ook de heraldiek werd aangewend om het eigen Trojaanse bloed te benadrukken. 

Eerder zagen we dat het gebruik van heraldische tekens uit Troje werd herleid. Hector kreeg 

gewoonlijk een wapen met een of twee leeuwen toegeschreven. De Britse stamvader Brutus 

droeg eveneens een wapen met twee leeuwen. In Engeland wees men er met nadruk op dat dat 

het wapen was geweest van de Trojaanse koningen, en dat Brutus hun rechtmatige erfgenaam 

                                                
     353 Geoffrey van Monmouth, ‘romans antiques’, mecenaat Hendrik II: vgl. hiervóór hoofdstuk IV 5.2 en IV 

5.3. Zie t.a.v. Troje ook Baumgartner 1989, 52; Croizy-Naquet 1994, 381-390, 424; Benmessaoud Lareo 2010, 

132-133. Zie voor Hendrik II en hoofsheid als sociaal ideaal Gerritsen 1983, 37-38. 
     354 Benoît de Sainte-Maure bijvoorbeeld vergelijkt, in de Chronique des ducs de Normandie, Willem de 

Veroveraar met Hector (Beckmann 1965, 64). Gelijkenis van middeleeuwse personen met Hector in Negen 

Besten-reeksen: Schroeder 1971, 204 (onder andere betreffende Karel de Stoute); zie ook 216-217 (gelijkenis in 

Penthasileia, als pendant). Vgl. ook Scherer 1963, 80 over een van de Troje-tapijten uit Doornik, uit het eind van 

de vijftiende eeuw (aldaar afb. 64): “Parts of the figures are restorations: Hector, for instance, has been given 

typical Hapsburg features”.   
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was. Naast het wapenteken boden de wapenkleuren een verdere mogelijkheid tot identificatie: 

in Brabant bijvoorbeeld kreeg het Trojaanse wapen de kleuren van het eigen leeuwenwapen: 

zwart en goud. Het Franse leliewapen, ontstaan in de twaalfde eeuw, werd later door middel 

van een historische legende met het Trojaanse verleden verbonden. Volgens deze 

legende, uitgewerkt onder druk van de Honderdjarige Oorlog, hadden de Trojanen in de 

Meotische moerassen hun leeuw verruild voor een onder die omstandigheden meer toepas-

selijk wapenteken: drie padden. Aan Clovis, de eerste christelijke koning uit hun bloed, had 

een engel echter een nieuw schild gebracht, waarop drie lelies stonden. De lelies waren 

oorspronkelijk symbool voor Maria. Later kregen ze een meer politieke betekenis, 

bijvoorbeeld als symbool voor het Franse koninkrijk dat de goddelijke Drieëenheid weerspie-

gelde. Ook buiten Frankrijk werd de legende gebruikt. De Trojaanse leeuw, de Sicambrische 

padden en de Frankische lelies zijn bijvoorbeeld te vinden in de iconografie rond de 

Habsburgers, die hun bloed - in tweede instantie - eveneens via de Franken op Troje 

terugvoerden. Ook in verband met de Hollandse Troje-sage zullen we ze nog tegenkomen.
355

 

 

 

 6.5. Troje als wieg van stadscultuur  

 

Uit het tot nu toe behandelde materiaal bleek al dat er ook stedelingen waren die zich 

interesseerden voor Troje als oorsprong en model van juist de adellijke cultuur. Het betrof 

vermoedelijk vooral stadsadel en leden van de stedelijke elite, die zich met de cultuur van de 

hogere stand wensten te identificeren. Daarnaast speelde het adellijke voorbeeld ook een rol 

in het groeiende stedelijke beschavingsstreven.
356

 Küchlins geschiedenis van Augsburg, in 

patricische opdracht, vormt een goed voorbeeld van door sociale ambitie geïnspireerd gebruik 

van de stof. De Trojaanse ridders brachten de adel in het land, en zij stichtten Augsburg - dus 

waren de oudste bewoners van de stad van adel. Ook de burgers van Parijs imiteerden, met 

hun Trojaanse toernooi, de ridderlijke mode rond Troje.
357

 De opname van hoofse Troje-

teksten (een selectie uit Maerlant met nadruk op het werk van Segher plus twee ‘Trojaanse’ 

wensdichten met minnevraag) in het vroeg vijftiende-eeuwse, vermoedelijk Brusselse hand-

schrift-Van Hulthem wijst op vergelijkbare belangstelling in de Nederlanden.
358

 Jacob 

                                                
     355 Over het wapen van Hector: Schroeder 1971, 225-8 (vgl. ook de lijst op 261-292); Van den Bergen-Pantens 
1983, m.n. 6-12; Van Anrooij 1997, 76-82. Brutus: Matter 1922, 113-114, 482; Schroeder 1971, 227. Brabant: 

zie hierna, hoofdstuk V.3.2.2. Leliewapen: Van den Bergen-Pantens 1983, 20; Beaune 1985 A, 237-263 (m.n. 

251-255). Vgl. voor de Meotische moerassen hiervóór, 73. Over de verhoogde noodzaak tot zelflegitimering 

door de Honderdjarige Oorlog, en het belang van de Frankische Troje-sage daarbij: hiervóór 100; vgl. ook 122. 

Zie voor Habsburg hoofdstuk V.4.5.2.; voor Holland hoofdstuk VI.4.2.  
     356 Over dit laatste Pleij 1988, 132. 
     357 Küchlin: hiervóór 93; Parijs toernooi: 103. 
     358 Datering (ca. 1405-1408), localisering (in elk geval voor de tekstverzameling: omgeving Brussel): 

Brinkman 2000. Editie: Het handschrift-Van Hulthem ed. 1999; overzicht van de ruim tweehonderd teksten erin: 

I, 77-101; de nummers 76 en 84 (wensdichten) en 143-147 (delen uit Segher en Maerlant) betreffen Troje; 

daarnaast is er nog een korte kroniek van Brabant, beginnend bij Troje (nr.101, op basis van de Brabantsche 
Yeesten - vgl. hierna hoofdstuk V.3.3.). De selectie uit Maerlants Historie van Troyen concentreert zich op 

hoofsheid en ridderschap, en op de figuur van Hector. Het gaat om Seghers werk (Dits tprieel van troyen, Dits 

tpaerlement van troyen, Dits vanden groten strijt [...]) en om twee stukken rond Hector (Dits hoe dat her hector 

ute der stat voer die van troyen te hulpen, Dits her hectors doot). Of deze selectie speciaal voor het handschrift 

werd gemaakt is niet te zeggen, mogelijk kwamen de teksten uit één legger, maar zij lijkt wel gemaakt voor een 

Brussels publiek (Van Anrooij en Van Buuren 1991, 198-199; Jongen 1996 B, 117). Van een verburgerlijking in 

bewerking (zoals in de eveneens in het handschrift opgenomen Borchgravinne van Vergi) is geen sprake. Wel is 

de tendens tot verkorten en exerperen met de stad in verband gebracht (Pleij 1988, 160). Maar die tendens is 

tevens typerend voor de Maerlant-receptie in het algemeen, vooral door de uitzonderlijke lengte van zijn werken 

(Van Oostrom 1996, 377-389). Vgl. ook Kestemont 2010, 265-270, waaruit nog eens blijkt dat adel en burgerij 

niet altijd strikt zijn te scheiden. 
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Bellaerts Vergaderinge der historien van Troyen (Haarlem, 1485) zit, met de nadrukkelijke 

presentatie als Bourgondische hoftekst, eveneens in dat spoor.
359

 

 Maar werd Troje ook gezien als oorsprong en voorbeeld van stadscultuur? Bestond er, 

om zo te zeggen, een translatio urbanitatis-gedachte volgens welke ook de stedelijke cultuur 

uit het Oosten naar het Westen was overgebracht? 
360

 En zo ja, speelde Troje daar dan een rol 

in? Expliciete contemporaine uitspraken - zoals die ten aanzien van de herkomst van de 

ridderlijkheid uit Troje - zijn hierover niet bekend. Maar op basis van het tot nu toe gestelde 

lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat Troje ook als stad in het translatio-model werd 

ingepast.  

 

In zijn studie over het beeld van de stad in de Duitse literatuur van de middeleeuwen 

formuleert Kugler een vergelijkbare hypothese. Hij koos daarbij voor de term translatio urbis, 

en doelt daarmee op een heel concrete translatio: het navolgen en daarmee overplanten van 

klassieke modellen in zowel de beschrijving als de bouw van steden. Aanleiding voor zijn 

introductie van het idee is de Karolingische beschrijving en bouw van Aken als Roma 

secunda. Maar ook elders in het door hem onderzochte materiaal (laudes urbium uit het 

Duitse taalgebied, twaalfde tot zestiende eeuw) trof hij deze gedachte - impliciet - aan: 
 

Das Fortwirken der Translations-Vorstellung im Mittelalter ist in den Verbindungen translatio 

imperii, translatio studii, translatio artium bekannt und erforscht. Es erscheint mir 

naheliegend, eine analoge Vorstellung am Ausbreitungsprozeß des mittelalterlichen 
Städtewesens beteiligt zu sehen. In den Zusammenhang des kulturhistorischen Modells der 

translatio gebracht, läßt sich die Funktion vieler Descriptiones und Laudes urbium gut begrei-

fen: die Stadtbeschreibungen, soweit sie im deutschen Mittelalter Verbreitung gefunden haben, 

übertrugen bestimmte Stadtmerkmale oder ein ganzes Raster von Merkmalen auf deutsche 

Städte. Es waren Qualitäten, die in der antiken urbs vorgebildet und zu Merkzeichen geworden 

waren: etwa die Stadt als ein Ort der Herrschaft, oder der Wissenschaft und der Künste, der 

religiösen Verehrung, des Gewerbefleißes, des Friedens und der Fruchtbarkeit, oder von all 

dem zusammen. 

 Eine translatio urbis finde ich als Terminus nicht belegt. Der Idee nach scheint sie mir 

aber in den mittelalterlichen Stadtbildern, die nach antiken Mustern gearbeitet sind, enthalten 

zu sein. Das literarische Lob einer Stadt ist seiner Struktur gemäß nicht auf historische 

‘Herleitung’ aus, sondern setzt Normen, dient ‘dem Selbstverständnis und der Selbstaussage’ 
und besitzt damit jene wichtige Eigenschaft, die Worstbrock an der Translatio-Idee 

hervorgehoben hat.361 

 

 Kuglers term translatio urbis is toegesneden op zijn eigen onderzoek, dat specifieke, 

concrete modellen en navolgingen van steden en stadsbeschrijvingen betreft. Binnen de 

context van mijn onderzoek geniet het ruimere, meer abstracte begrip translatio urbanitatis 

(urbanitas in de zin van: het leven in een stad, stadscultuur) de voorkeur. Ook het leven in een 

stad als fundamentele vorm van beschaving en maatschappelijke organisatie (in tegenstelling 

tot een ‘ongeordend’ leven, verspreid over het land) wordt erdoor geïmpliceerd.  

 

Expliciete uitspraken over een translatio urbanitatis uit Troje ontbreken zoals gezegd. 

Bovendien is er het een en ander wat de veronderstelling van een belangrijke rol van Troje in 

                                                
   359 Over Bellaerts Vergaderinge eerder in hoofdstuk II.4.2. 
     360 Ik heb het bestaan van een ‘translatio urbanitatis-gedachte’ eerder gesuggereerd in een artikel dat 

verscheen in 1987 (Keesman 1987, 264). Pas daarna vond ik Kugler 1986, met vergelijkbaar concept. 
     361 Kugler 1986, 65 (verwezen wordt naar Worstbrock 1965). Ook de religieus-kerkelijke translatio van 

relikwieën uit de tijden en gebieden van het vroege christendom kan, daarbij, van belang zijn geweest voor het 

stedelijk zelfbewustzijn (66, 83-84). 

 Over Troje en translatio urbis heeft Kugler het niet. Wel behandelt hij het elders als voorbeeld van een 

antieke ideaal-stad (131-138), en noemt hij de vele Trojaanse stichtingssagen (89-90). 
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de vorming en overdracht van stadscultuur lijkt tegen te spreken. Troje was niet de eerste stad 

op aarde. Dat was Enoch, gesticht door Kaïn, leerde de Bijbel (Genesis 4, 17). Diezelfde 

Bijbel leverde nog meer voorbeelden van oudere steden, zoals Ninive, Babel, Sodom en 

Gomorra (Genesis 10, 11, 18, 19). En ook uit de klassieke traditie waren steden bekend die 

ouder waren dan Troje. 

 Het land waar de gevluchte Trojanen zich vestigden werd, zo bleek eerder, vaak 

beschreven als woest en leeg.
362

 Toch werden zij niet altijd gezien als de eerste stedenstichters 

in Europa. Trier bijvoorbeeld was veel ouder dan welke Trojaanse stichting ook. Volgens de 

anonieme Gesta Treverorum (eind elfde, begin twaalfde eeuw) was het gesticht door een zoon 

van de Assyrische koning Ninus, ruim twaalfhonderd jaar vóór Rome. Deze geschiedenis ging 

deel uitmaken van de historische traditie waar nieuwe afstammingssagen mee werden 

vervlochten. Zo beschrijft Jacques de Guise in zijn Annales Hannoniae (eind veertiende 

eeuw) de vijandige confrontatie tussen de inwoners van Trier en hun nieuwe buren, de 

Trojaanse immigranten onder Bavo die, kort na de val van Troje, in het gebied arriveerden.
363

 

 De middeleeuwen kenden tenslotte andere, niet aan de klassieke maar aan de bijbelse 

geschiedenis ontleende identificatiemodellen voor steden, die als zodanig ouder en belang-

rijker waren dan Troje: Babel en Jeruzalem. Van alle slechte en rebelse steden die de Bijbel 

noemde was Babel misschien wel het meest sprekende voorbeeld. De toren van Babel, die tot 

in de hemel had moeten reiken maar door de toornige God was verwoest, stond voor de 

menselijke hoogmoed en nietigheid. Babel werd het symbool voor zondigheid en aardse 

vergankelijkheid. Jeruzalem daarentegen werd - in aansluiting op het met Babel 

contrasterende, Hemelse Jeruzalem uit de Apocalyps - het symbool voor de christelijke 

gemeente, de kerk, en een beeld voor het paradijs. De stad van het kwaad en die van het 

goede, de aardse stad en de stad van God: tegengestelde symbolen die niet alleen door de 

Bijbel bekend raakten, maar ook door Augustinus’ beschrijving van het verloop van de 

heilsgeschiedenis in De Civitate Dei (413-427).
364

 

 Het Bijbelse en vroegchristelijke dualisme tegenover de stad zette zich voort in de 

middeleeuwen. De invloed van de joods-christelijke traditie werd daarbij nog versterkt 

doordat het object zelf, de stad, in de middeleeuwse wereld aanvankelijk zo goed als afwezig 

was. Men leefde op het land. Van de vroegere Romeinse steden was bijna niets meer over. 

Met hun vervallen tempels en resten van godenbeelden vormden ze het zichtbare bewijs van 

de hoogmoed en nietigheid van de heidense beschaving waarvan zij ooit het centrum waren 

geweest. Alleen in hun functie als bestuurlijk en administratief centrum bleek nog iets van 

hun vroegere belang. Vooral daarin lag hun positieve waarde. Steden waren in de vroeg-

christelijke tijd aangewezen als de plaats waar bisschoppen dienden te zetelen, en sindsdien 

werd het christendom vandaar uit bestuurd en verspreid.
365

 

 Pas vanaf de elfde, twaalfde eeuw ontstonden er weer steden - al dan niet uit oude 

resten - als centra van bevolking en handel, en werden zij weer een belangrijk element in de 

samenleving. Door de oude machthebbers, adel en clerus, werd het nieuwe verschijnsel met 

gemengde gevoelens bekeken. De geestelijkheid vreesde de wedergeboorte van Babel, maar 

vond daarmee tevens een nieuw en uitdagend terrein voor haar missiewerk, een nieuw 

                                                
     362 Zie 130. 
     363 Gesta Treverorum: vgl. hiervóór, n. 131; zie voor Jacques de Guise hoofdstuk VI.3.2. Overigens bleef ook 

de positie van Trier als oudste stad van Europa niet onaangevochten; vgl. bijvoorbeeld hiervóór, 94. 

 Wanneer de Trojanen, zoals in de klassieke vorm van de Frankische sage, pas onder keizer 

Valentinianus naar Noordwest-Europa komen zijn daar natuurlijk al Romeinse steden, gesticht door Caesar en 

zijn opvolgers. Indirect gaat het daarbij echter om Trojaanse overdracht van stadscultuur.  
     364 Babel: Genesis 11, 1-9; Openbaring 18; Hemels Jeruzalem: Openbaring 21 vlg. Zie verder Le Goff 1978, 

556; Le Goff 1985, 230-237; Kugler 1986, 79 e.v.; Croizy-Naquet 1994, 366-368; Benmessaoud Lareo 2010, 

125-126, 129-130. Augustinus’ twee civitates in middeleeuwse wereldkronieken: Krüger 1976, 27-28.     
     365 Le Goff 1978, 555-556; Kugler 1986, 82-82. 
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Jeruzalem om aan te bouwen. Het stadsbeeld dat uit adellijke literatuur uit die periode van 

stedelijke opbloei naar voren komt is al even ambivalent. Er zijn idealiserende beschrijvingen 

van rijke, mooie steden waarin ook ridders leven. Maar er zijn ook teksten waarin de stad met 

minachting en vijandschap wordt bezien, als een potentieel gevaarlijk collectief van gepeupel 

met minderwaardige bezigheden en opvattingen. De beeldvorming lijkt bepaald door fasci-

natie, door begeerte, maar vooral door angst: angst voor de nieuwe macht, die vooral door 

haar rijkdom en economische kracht de adel al snel uit zijn heersende positie verdrong.
366

  

 Het hoeft niet te verbazen dat ook het stadsbeeld van de nieuwe stedelingen zelf in 

hoge mate werd bepaald door de heersende cultuur en de daarin overgeleverde tradities.
367

 

Babel was voor hen natuurlijk geen aantrekkelijk identificatiemodel, Jeruzalem daarentegen 

wel. Kugler heeft laten zien hoezeer de bestaande symboliek rond de Hemelstad - 

opgetrokken uit levende stenen, en nog steeds te voltooien en te vervolmaken door de 

dagelijkse (geloofs)arbeid van de christenen - aansloot bij de essentiële kenmerken van de 

middeleeuwse stad. Hier vond zij een metafoor voor haar corporatieve aard. Hier ook vond zij 

een positieve opvatting en symbolisering van arbeid - gewoonlijk geassocieerd met de straf 

voor de zondeval en de last van de laagste stand, de boeren.
368

 De iconografie van Blijde 

Inkomsten biedt veel voorbeelden van stedelijke zelfidentificatie met Jeruzalem of het 

Hemelse Jeruzalem, waarin de vorst, als Christus, binnenkomt.
369

 

 De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat, naast de joods-christelijke, ook de heidens-

antieke traditie grote invloed had op het middeleeuwse denken over de stad. De antieke 

beschaving, een belangrijke voedingsbron voor de middeleeuwse cultuur, was immers stede-

lijk van aard. Le Goff stelt echter dat deze invloed, voor zover al onderzocht, van minder 

betekenis was dan misschien verwacht. Daarvoor waren de verschillen - in aard, in functie - 

tussen de antieke en de middeleeuwse stad te groot.
370

 Kugler kent de antieke traditie meer 

gewicht toe. De klassieke retorica bood met haar aanwijzingen voor een laus urbis het 

raamwerk voor een ideale stad, dat in verschillende klassieke literaire teksten werd uitgewerkt 

en dat langs die weg ook het middeleeuwse stadsbeeld beïnvloedde. Hij volgt het proces van 

adapterende overname aan de hand van het voorbeeld van Vergilius’ beschrijving van Cartha-

go, en concludeert: “Das literarische Schema des Städtelobs war im Prozeß der 

mittelalterlichen Verständigung über das neu sich formierende Städtewesen als ein 

gedankliches Instrument zur Herleitung und Sicherung bestimmter Grundvorstellungen 

brauchbar.” Maar ook hij stelt, in lijn met de bedenkingen van Le Goff, dat het antieke model 

niet alle kenmerken van de middeleeuwse stad in zich droeg. Juist het meest essentiële, het 

idee van de stad als gemeenschap, ontbrak eraan. En juist daarin lag voor een belangrijk deel 

de kracht van Jeruzalem als model en metafoor.
371

  

                                                
     366 Over de consequenties daarvan voor de adel (overigens maar een van de oorzaken voor de vermindering 

van de adelsmacht): Hoyt 1966, XXIII § 61, XXXI § 86. Visie clerus: Le Goff 1978, 557-8, ook over het 

aanvankelijke wantrouwen en latere enthousiasme ten opzichte van Parijs als centrum van scholastiek. Visie 

adel: Le Goff 1985; Noble 1986. 
     367 Vgl. Kugler 1986, 115: “Erst dem modernen Forscher ist aus der Distanz einsichtig, daß die mittelalterliche 

Stadtgemeinde etwas historisch ‘ganz Neues’ gewesen sei. Die zeitgenössischen Gemeindemitglieder begriffen 
ihre ‘gesellschaftspolitischen’ Bestrebungen wahrscheinlich nicht als etwas Umstürzlerisches, sondern als 

Fortentwicklung einer Lebensordnung, die in der kirchlichen Tradition längst vorgegeben und legitimiert war.” 
     368 Kugler 1986, 79-121; vgl. over de traditionele opvatting van arbeid en de veranderingen daarin Pleij 1991, 

30-36.   
     369 Over Palmzondag (Christus’ intocht in Jeruzalem) en vooral Christus’ hemelvaart (zijn intocht in het 

Hemelse Jeruzalem, de uiteindelijke vervulling van deze aardse prefiguratie) als belangrijkste model voor 

middeleeuwse inkomsten: Kipling 1984, met de intocht van Filips de Goede in Brugge, in 1440, als 

uitgangspunt. Verdere genoemde voorbeelden uit de Nederlanden: Gent 1458 (Filips de Goede), Brugge 1477 

(Maximiliaan I), Brugge 1515 en Douai 1516 (de latere Karel V). 
     370 Le Goff 1985, 231. 
     371 Kugler 1986, 79-82 (citaat: 79). 
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Tegenover deze bedenkingen zijn echter verschillende overwegingen te plaatsen die het 

veronderstelde belang van Troje onderstrepen. Juist in de tijd waarin de opbloei van de 

middeleeuwse steden in volle gang was drong Troje zich haast op als oorsprong en voorbeeld 

van dit nieuwe fenomeen. De twaalfde eeuw was immers ook de eeuw waarin Benoît de 

Sainte-Maure de succesvolle Roman de Troie schreef, met een centrale rol voor de stad 

zelf.
372

 De twaalfde eeuw was bovendien de eeuw waarin - door de schrijvers van Duitse 

wereldkronieken, door de Britse Geoffrey van Monmouth, door de hofschrijvers van de 

Franse koning Filips II Augustus en door vele anderen - de (genealogische) banden tussen 

Troje en Europa opnieuw werden aangehaald, uitvoeriger en inniger dan ooit tevoren. 

 Troje was dan wel niet de eerste stad ter wereld, maar het was wel de mooiste, grootste 

en sterkste stad aller tijden. Dat stelde Benoît, en dat stelden vele auteurs naar zijn voorbeeld. 

Het Troje van de Roman de Troie was een droom van harmonie en schoonheid, waarvan de 

beschrijving wel deed denken aan het uit even kostbare materialen opgetrokken Hemelse 

Jeruzalem.
373

 Er heerste een politiek systeem waarin de vorst weliswaar centraal stond, maar 

waarin de bevolking, vertegenwoordigd in een parlement, deelnam in de macht. Veel 

aandacht voor die bevolking en haar bezigheden had Benoît overigens niet in zijn be-

schrijving van de stad.
374

 Maar zijn navolger Guido de Columnis, wiens werk met name in de 

latere middeleeuwen een nog veel grotere verspreiding kende dan de Roman de Troie, had dat 

wel. 

 Guido nam de hoofs-idealiserende stadsbeschrijving uit zijn bron helemaal over - dit 

in tegenstelling tot zijn gebruikelijke bewerkingstechniek.
375

 Bovendien voegde hij er het een 

en ander aan toe dat de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Troje voor een stedelijk 

publiek nog moet hebben verhoogd. Om te beginnen is er een lange opsomming van de 

verschillende handwerkslieden en neringdoenden die de Trojaanse economie - met een flinke 

hoeveelheid luxe-industrie - draaiende hielden.
376

 En het zijn ál deze bewoners - niet alleen de 

                                                
   372 Croizy-Naquet 1994, 389-390; Benmessaoud Lareo 2010, 125 e.v.  
     373 Vgl. Kugler 1986, 79-141, speciaal 133; Croizy-Naquet 1994, 368; Benmessaoud Lareo 2010, 126-132. 

Volkomen perfectie was echter niet mogelijk vóór de incarnatie, ook niet in Troje (met bijvoorbeeld maar zes in 

plaats van het ideale aantal van zeven poorten), wat aan de latere vervulling van dit antieke, heidense, oosterse 

voorbeeld in het hof van Hendrik II nog meer reliëf gaf (Croizy-Naquet 1994, 381-384). 
     374 Hierin verschilt hij van de auteur van de (in dezelfde tijd en omgeving ontstane) Roman d’Énéas. Deze 

voegt aan Vergilius’ beschrijving van Carthago een markt toe, als (in zijn wereld inderdaad) belangrijk element 
in de stad (Kugler 1986, 48-50). Benoît, hoewel beïnvloed door de Carthago-beschrijving in de Roman d’Énéas, 

maakt geen melding van dergelijke economische realiteiten (Baumgartner 1989, 50; vgl. ook Kugler 1986, 131-

138). 
     375 Meestal laat hij hoofse, zijns inziens onhistorische elementen juist zoveel moglijk weg. Meek verklaart deze 

afwijking van het patroon uit zijn Siciliaanse herkomst: “when one realizes that what was exotic to a twelfth-

century Frenchman was quite familiar to a thirteenth-century Sicilian, one can see why Guido follows Benoit so 

faithfully. He had probably seen palaces fully as sumptuous as Priam’s, and even today in Sicily there are 

buildings constructed during the Norman occupation, a hundred years before Guido’s time, in which Byzantine, 

Arabic, and Romanesque architecture mingle, and mosaics, colored marbles, and lacy stonework abound. It is 

even possible that Benoit’s description was inspired by what he knew of Sicily. [...]” (Guido de Columnis ed. 

1974, 282). 
     376 Guido de Columnis ed. 1936, 48; in de vertaling van Meek: “Along these avenues were located the special 

places of business, in which workers, set apart in fixed locations, toiled in their daily labors and trades. Here the 

architects dwelt, here painters, here makers of statues, here workers in marble, here litter bearers stood, here 

dealers in hounds, here carters, here joiners, here mule traders, here gilders of plaster who paintes statues and 

images in gold, here silversmiths, here glaziers who made cups of glass, here workers in bronze, here 

metalworkers who made metal bells, here designers who made seals, here workmen who sewed shirts and 

breeches, here spindlemakers who draw out spindles for women from iron on the anvil, here sellers of measuring 

rods, here surveyors, here potters, here goldsmiths, here workers with lead, here makers of windowpanes, here 

tanners, here fullers, here wagonmakers, here carpenters, those, namely, who fitted revolving wheels on carts, 

here burnishers of armor, here harnessmakers or rather pantalargae who place work of gilded bronze on the 

reins, here trumpetmakers, here armorers, here ginaeciarii who are called weavers, here geometers who divide 
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bovenlaag van de bevolking - die Priamus samenroept om hun instemming met zijn plannen 

te vragen. Immers: wat iedereen aangaat zou door iedereen moeten worden goedgekeurd. 

Bewoners van stinkende, vuile middeleeuwse steden moeten ook speciale belangstelling 

hebben gehad voor Guido’s opmerkingen over het Trojaanse stadsplan. De lange, rechte 

straten boden ruim baan aan een verfrissende ochtendbries. Bovendien liep de rivier de 

Xanthus midden door de stad. Dat was prettig omdat er aan de oever veel watermolens 

konden staan om het meel te malen. Maar ook hadden de Trojanen een slim systeem bedacht 

waardoor de rivier, door kunstmatig opgewekte vloed en via een stelsel van kanalen en 

ondergrondse sluizen, de stad kon schoonspoelen. Aan de vormen van vermaak die uit Troje 

zouden stammen voegde Guido tenslotte het een en ander toe dat in de middeleeuwse stad, 

met haar sterk ontwikkelde toneel- en feestcultuur, vermoedelijk meer herkenning opriep dan 

het hoofse schaken en triktrakken van Benoît: ook tragedie en komedie, circusspelen en 

meifeesten zouden in Troje zijn ontstaan.
377

  

 De gedachte dat Troje aan de oorsprong van de eigen stadscultuur had gelegen was al 

vervat in de afstammingssagen die sinds eeuwen deel uitmaakten van de middeleeuwse kennis 

van de wereldgeschiedenis, en die nu met hernieuwde ijver werden uitgedragen. Rome, 

Padua, Segesta, Sicambria, Xanten, Reims en Tours: al deze steden werden lang vóór de 

twaalfde eeuw als Trojaanse stichtingen in Europa beschouwd. Vele andere werden, zoals 

bleek, aan deze reeks toegevoegd - zowel in dynastieke en klerikale geschiedschrijving als, 

later, in de stedelijke historiografie. Die stedelijke zelf-invoeging in het traditionele schema 

werd eerder verklaard als navolging van klerikale kennis en adellijk voorbeeld: het ging om 

het zoeken van een plaats in de wereldgeschiedenis, en om het op beproefde wijze 

onderbouwen van positie en aanzien. Maar daarnaast waren de Trojaanse stichtingssagen 

tevens een herleiding van de eigen stedelijke cultuur uit het antieke verleden.  

 In Troje had de stadscultuur zich dus weliswaar niet voor het eerst, maar wel in zijn 

meest schitterende vorm ontplooid. En het waren voornamelijk Trojanen geweest die het 

leven in steden, als fundamentele vorm van beschaving, in Europa hadden geïntroduceerd. 

Bovendien: een stad als Trier mocht dan eerder zijn gesticht, vanuit het eerste, Babylonische 

wereldrijk, maar een Trojaanse oorsprong had toch meer status. Hij bracht gelijkwaardigheid 

met dat andere grootse voorbeeld van antieke stadscultuur: met Rome, de stad die als centrum 

van het laatste wereldrijk zo’n belangrijke rol in de heilsgeschiedenis had gekregen. Troje 

werd daarmee belangrijk als oorsprong en, naast Jeruzalem, als identificatiemodel voor de 

middeleeuwse stad. Een antieke oorsprong, een antiek model - maar al helemaal opgenomen  

in het middeleeuwse wereldbeeld, en in het interpretatiekader van de translatio-gedachte. Ook 

hierin volgde men de heersende cultuur en de daarin overgeleverde tradities.  

 De verhouding tussen de beide modellen, Troje en Jeruzalem, kan worden begrepen 

tegen de achtergrond van de tweefasen-structuur die veel middeleeuwse geschiedschrijving 

kenmerkt. Eerst is er een heidense fase met daarin de materiële, feitelijke herkomst of 

ontstaansgeschiedenis van het object (een volk, een geslacht, een mens, een stad). In een 

tweede fase volgt dan de bekering tot het christendom (door een apostel, een bisschop, een 

heilige: ook hier lag een geliefde mogelijkheid tot onderlinge concurrentie) die als het ware 

een nieuwe, hogere vorm van existentie brengt. De geboorte ‘in het vlees’ wordt gevolgd door  

een geboorte ‘in de geest’. Troje was van belang voor de eerste fase, Jeruzalem als model 

 

                                                                                                                                                   
the acres of farm land by number, here dyers who dye linen and wool garments in many colors, here bakers, here 

peddlers, here chandlers, here chapmen whom we commonly call merchants, here argyropratae, that is, sellers 

of money, and here are many others who ply petty trades for money.” (Guido de Columnis ed. 1974, 46). 
     377 Beschrijving van Troje bij Benoît: vgl. hiervóór, 137; bij Guido: ed. 1936, 46-50; ed. 1974, 44-48. De 

samenroeping van de hele bevolking: ed. 1936, 65 (“rex Priamus vniuersos ciues ciuitatis Troye ad generale 

colloquium conuocauit [...] quod omnes tangit, sapiente dicente, debet ab omnibus comprobari”); ed. 1974, 63. 
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Beknopt overzicht van de wereldgeschiedenis, met de stichting van belangrijke oude steden. Troje 

wordt geplaatst nà Enoch (op fol. 2), Babel, Ninive, Trier, Damascus, Athene, Rhodos en Corinthe. 

Cornelius van Hoorn, Corte Cornikel. Utrecht, Jan Berntsz, 1537, fol. 3 (ex. KB Den Haag 150 A 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem, fol. 4: de val van Troje (rond 1200 v. Chr.) wordt echter niet alleen gevolgd door de komst van 

Aeneas in Italië en van Brutus in Engeland, maar ook door een ‘steden-boom’ in Europa. Bijna alle op 

dit blad genoemde steden golden als Trojaanse stichting. De meeste worden bijvoorbeeld genoemd door 

de veertiende-eeuwse Galvano Fiamma en, mede naar diens voorbeeld, in Hartmann Schedels Buch der 

Chroniken (1493), dat hier wordt gevolgd. Vgl. Borst 1957-1963, 1040-1041; The Nuremberg 

Chronicle ed. 1979. 
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 voor de tweede.
 378

  

 Dat antieke steden in werkelijkheid maar beperkte overeenkomst met hun  

middeleeuwse opvolgers hadden was daarbij van geen belang. Troje was grotendeels 

gebouwd door middeleeuwers, en liet zich zo nodig ook door hen ombouwen - óók tot 

exempel van (aan het antieke model ontbrekende) corporativiteit. Een voorbeeld biedt de 

Engelse versie van Jacobus de Cessolis’ Ludus scaccorum (William Caxton, 1474). In het 

derde deel, over de ‘offices of the comyn peple’, gaat het onder meer over de goudsmid en 

over geld. Daarbij wordt gemeenschappelijk bezit aangeprezen als ideale, natuurlijke vorm 

van eigendom. En weer is het Troje waar deze ideale situatie nog blijkt te hebben geheerst, als 

onderdeel van een algemene, grote gemeenschapszin: “we rede that the multitude of the 

Troians was one herte and one sowle”. Alleen onder die omstandigheden stellen mensen het 

algemeen belang boven dat van henzelf.
379

 

 Jeruzalem bleek geliefd als stedelijke ‘rol’ in vertoningen tijdens Blijde Inkomsten. 

Voorbeelden van zelfidentificatie met Troje bij dergelijke gelegenheden zijn echter zeer 

schaars. De verklaring ligt voor de hand: de vergelijking met Jeruzalem droeg de belofte van 

eeuwige zegen in zich, terwijl het opvoeren van het wonderschone Troje allereerst aan de op 

handen zijnde verwoesting van al dat moois deed denken. Daarmee wilde niemand zich 

identificeren - behalve onder moeilijke omstandigheden, bij wijze van waarschuwing. In 1477 

werd Maria van Bourgondië, in rouw om de plotselinge dood van haar vader op het slagveld 

bij Nancy, in Brugge ingehaald als nieuwe vorstin. Een van de vertoningen die de Brugse 

stadsrederijker Antonis de Roovere voor deze gelegenheid had ontworpen toonde 

Penthasileia, die met vreugde in Troje werd verwelkomd. Een blijde ontvangst, zeker. Maar 

ook de ontvangst van een vrouw die, door een ondergaande stad, als laatste hoop werd gezien. 

Brugge, een van de mooiste en rijkste steden van Noordwest-Europa, raakte meer en meer in 

verval - een thema dat een paar jaar later ook De Roovere’s gedicht Nieuwe jaer van Brugghe 

(1480) zou beheersen.
380

 Dergelijke identificatie met Troje was maar zelden opportuun.
381

 

Naar de eigen Trojaanse oorsprong werd tijdens Blijde Inkomsten echter regelmatig 

verwezen. 

 

Ondersteunende observaties worden geleverd door onderzoek naar laatmiddeleeuwse Duitse 

Troje-romans. Allereerst het onderzoek van Alfen, over de tekst die tot dusverre bekend stond 

als het Buch von Troja I. Alfen plaatst deze vroege Duitse prozaroman in Straatsburg (vóór 

1386), en geeft hem daarom de nieuwe naam Straßburger Trojabuch. In Straatsburg bestond 

                                                
     378 Over tweefasen-structuur in stadsgeschiedenissen: Kugler 1986, 88-90; zie ook Beaune 1985 A, 16 over 

dezelfde structuur in de Frankische geschiedenis: vanaf Troje, vanaf Clovis.   
     379 Caxton ed. 1968, 88. De passage (in het hoofdstuk over de tweede pion van rechts, de smid) lijkt toege-

voegd door de Franse vertaler die Caxton in dit deel tot voorbeeld diende. Zij ontbreekt in het Latijn en in het 

Nederlands. Over Caxton en zijn bronnen: Blades 1861-1863 I, 135-138; II, 10; Wilson 1947; Knowles 1954; 

Blake 1973, 85-87. Latijn: ik zag de editio princeps (GW 6523: Utrecht, drukker van de Gesta Romanorum, ca. 

1475; ex. KB Den Haag 168 E 16), aldaar fol. 20-21. Nederlands: Scaecspel ed. 1912, 102-110. 
     380 De inkomst staat beschreven in de Excellente Cronike van Vlaenderen (1531), fol. 181 r - 182 r. Aldaar: 
“Item voor mijns heren hof stont een derde parc / seer rijckelic / hoe die coninghinne van [sic] panthasalia 

vanden coninc Pryaem van Troyen blijdelic ontfanghen was / ende daer stont ghescreuen. Panthasalia virgo in 

ciuitatem troyanam amicabiliter recepta fuit. Ende daer stont noch ghescreuen. Et factum est gaudium in illa 

ciuitate cum turba plurima.” (182 r). Rekening met betaling aan “Anthuenis de Roovere ende tambocht van den 

scilders” voor de vertoningen bij deze ontvangst: Gilliodts van Severen 1871-1885 VI, 159. Positie Brugge, 

nieuwjaarsgedicht: Anthonis de Roovere 1982, 130-133, 149, 164. Ook de inkomst van Karel V, in 1515, was 

opgezet rond het thema van Brugges verval en de hoop op verbetering onder de nieuwe vorst. Een vergelijkbaar 

voorbeeld van identificatie met Troje al in hoofdstuk III.3., in verband met de ondergang van het Bourgondische 

huis, en weer met Maria als Penthasileia, als laatste hoop. 
381 Een Duits voorbeeld biedt Hans Mair, wiens interesse in de Trojestof lijkt samen te hangen met de bedreigde 

positie van zijn stad Nordlingen (Brunner 2001, 215-217). 
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al vroeg een (mogelijk aanzienlijk) publiek van patriciërs, kooplieden en handwerkers dat 

belang stelde in de geschiedenis van Troje. Hun stad gold weliswaar niet als Trojaanse 

stichting, maar toch waren er, via de vroege Trojaans-Frankische koningen, verbindingen 

tussen Troje en de eigen geschiedenis. Volgens de vanuit Straatsburgse optiek geschreven 

Deutsche Chronik van Jakob Twinger von Königshofen (oudste overgeleverde redactie 1386-

1390) had Clovis er de Munsterkerk gesticht. En Dagobert bouwde in het nabijgelegen 

Kirchheim een burcht die hij, in herinnering aan zijn afkomst, ‘Nuwe Troye’ noemde. De 

ruïnes van deze burcht waren er nog te zien. Het Straßburger Trojabuch wilde aan deze lokale 

belangstelling tegemoet komen.
382

  

 De auteur bewerkte bestaande Troje-teksten, en richtte zich daarbij op de belang-

stelling van het nieuwe, stedelijke publiek. Het zeer omvangrijke hoofse verhaal van Konrad 

von Würzburg en de uitvoerige, moraliserende Troje-geschiedenis van Guido de Columnis - 

beiden naar Benoît de Sainte-Maure - werden omgewerkt tot een objectief, feitelijk verhaal 

dat waarheid, nut en vermaak moest bieden. Er werd drastisch gekort, vooral in de hoofs-

ridderlijke passages: van de vele gevechtsscènes en van de lange, idealiserende beschrijvingen 

van pracht en praal bleef weinig over. De enige van Konrads descriptiones die werd 

behouden, en zelfs werd uitgebreid met details uit Guido, is de beschrijving van Troje.
383

 En 

ook aan begin en einde van de roman blijkt nadruk op het stadsmotief, op de ongeëvenaarde 

stad Troje als het eigenlijke onderwerp van het boek.
384

 Alfen concludeert: 

 
Auch wenn, wie gezeigt, für Straßburg keine ganz direkten Verbindungen zu Troja geltend 

gemacht werden können, demonstriert doch der historiographisch ausgerichtete Roman die 

überaus wichtige Rolle, die das Gemeinwesen Stadt in Gestalt der superlativen Urstadt Troja in 

den frühesten Zeiten der Weltgeschichte gespielt hat, und legitimiert damit in allgemeiner 

Hinsicht die Bedeutung des Städtewesens. Aus Troja, dem Hort des Rittertums, wird Troja, die 

Ahnherrin der Städte.385 

 

 

 6.6. Het humanisme: nieuwe ideeën over beschaving 

 

Eerder bleek hoe de humanistische herontdekking van Galliërs en Germanen het belang van 

de Trojaanse oorsprongssagen hoe langer hoe meer ondergroef. Dat effect werd nog versterkt, 

doordat vooral de Germanen-verering andere ideeën ten aanzien van cultuur bracht of 

ondersteunde.
386

 Deze nieuwe opvattingen stonden tot op zekere hoogte diametraal tegenover 

het oude beschavingsidee, waarop de betekenis van Troje als cultuurideaal berustte. Waren de  

  

                                                
     382 Alfen 1992-93. Vgl. over de Deutsche Chronik Alfen e.a. 1990, 56-61. In het begin van de zestiende eeuw 

werd voor Straatsburg wel een Trojaanse stichting gesuggereerd (Borchardt 1971, 99). 
     383 Vgl. over Konrads beschrijving van Troje als ideale stad, naar voorbeeld van Benoît: Kugler 1986, 131-138. 
     384 Incipit: “Ejn stat hies Troie [...]”. Tot slot een ‘epilogartiges, superlatives Städtelob’: “Sus wart Troie 

zerstoeret. Die stat was die witeste an begriffe, die lutselegest an gezierde, die kostberste an gebuwe, die 
hoeheste an wurdikeit, die edelste an gesleht, die richste an guot, die frumeste an burgern, die mechtigeste an 

luten, die genuchtigeste an spisen, die schoenste vnd die beste an allen dingen, so man erwunschen oder 

erdencken kan, das vormals noch sithar nie ir glich gesehen wart.” (geciteerd naar Alfen 1992-93, 21, 22).  
     385 Alfen 1992-93, 22. Dezelfde tendens werd vastgesteld in de vertalingen die Hans Mair (tussen 1390 en 

1392) en David Förter (in 1599) van Guido’s Historia destructionis Troiae maakten. Ook zij kortten flink in, 

maar lieten de uitvoerige beschrijving van Troje grotendeels intact (Mair: Alfen e.a. 1990, 71; Förter: Fochler 

1990, 60). 
     386 Silver verklaart het ontstaan van een positievere visie op de natuur allereerst uit de zoektocht naar het 

Germaanse verleden, in de vijftiende eeuw (Silver 1983, 5-18). Pleij ziet dat nieuwe natuurgevoel - naast het 

oude - in de Nederlanden al in de veertiende eeuw, en wijst op de basis voor ook deze nieuwe ideeën in Bijbel en 

kerkvaders (Pleij 1990 A, 23 e.v.). 
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Nieuwe ideeën over beschaving: de wildeman als nobele wilde. Hans Sachs’ Klag der wilden Holtzleut 

vber die vngetrewen Welt, uitgegeven met een houtsnede van Hans Schäufelein. Neurenberg, Hans 

Guldenmundt, 1545. Uit: Husband 1980, fig. 84. 

 

Galliërs enigszins geurbaniseerd,
387

 de Germanen waren dat niet. Tacitus stelde expliciet: 

“Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne pati quidem inter se iunctas 

sedes. colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit.” 
388

 

 Tacitus’ beeld van een barbaarse, niet-urbane maar wel zuivere Germaanse 

samenleving, treurig contrasterend met de verloedering in Rome, beïnvloedde het denken 

over natuur en cultuur. De wildeman, het woud - de oude symbolen voor ongeordende chaos 

en angstaanjagende onbeschaafdheid - kregen een nieuwe, positieve lading. De associatie met 

het eigen Germaanse verleden stimuleerde het ontstaan van een nieuw primitivisme en 

archaïsme, waarin een geïdealiseerd, natuurlijk leven in de wildernis tegenover de gecorrum-

peerde ‘beschaving’ van hof en stad werd geplaatst.
389

 Illustratief is het portret van de nobele 

wilde in Hans Sachs’ Klag der wilden Holtzleut vber die vngetrewen Welt (1530), in 1545 

uitgegeven met een houtsnede naar het voorbeeld van Dürers Adam en Eva: 
 

  Seyd nun die Welt ist so vertrogen 

  Mit vntrew / list / gantz vberzogen 

  So seyen wir gangen darauss 
  Halten in wildem walde hauss 

  Mit vnsern vnerzogen kinden 

  Das vas die falsch Welt nit mo g finden 

  Da wir der wilden fru cht vns neren 

  Von den wu rtzlein der erden zeren 

  Vnd trincken ein lautern prunnen 

                                                
     387 Volgens Caesar, en volgens veel middeleeuwse auteurs. Vgl. hiervóór, 103, n.290. 
     388 “It is well known that none of the German tribes live in cities, that even individually they do not permit 

houses to touch each other: they live separated and scattered, according as spring-water, meadow, or grove 

appeals to each man” (Germania 16, Latijn en vert. uit Tacitus ed. 1970, 154-155). 
     389 Silver 1983, speciaal 5-18. 
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  Vns thůt erwermen die liecht Sunnen 

  Miess / laub vnd grass ist vnser gwandt 

  Davon wir beth vnd deck auch handt 

  Ein steyne ho l ist vnser Hauss 

  Da treybt keines das ander auss 

  Vnser Gselschafft vnd Jubiliern 

  Ist im holtz bey den wilden Thiern 

  So wir den selben nichts nit thon 

  Lassens vns auch mit friden gon 

  Also wir in der wüsten sind 

  Geperen kind vnd kindes kind 
  Eynig vnd brüderlich wir leben 

  Kein zanck ist sich bey vn begeben 

  Ein yedes thůt als es dann wolt 

  Als im von ihem geschehen solt 

  Vmb kein zeytlichs thūn wir nit sorgen 

  Vnser speyss findt wir alle morgen 

  Nemen wir zu notturfft vnd nit mer 

  Vnd sagen Got darumb lob vnd eer 

  Felt vns zů kranckheyt oder todt 

  Wiss wir das es vns kumbt von Got 

  Der alle ding im besten thůt 
  Also on einfeltigem můt 

  Vertreyben wir hie vnser zeyt 

  Biss ein verenderung sich begeyt 

  In weyter welt vmb vnd vmb 

  Das yederman werdt trew vnd frumb 

  Das stat hat Armůt vnd Einfalt 

  Denn wol wir wider auss dem waldt 

  Vnd wonen bey der menschen schar390 

 

 De wildernis als ideale ruimte, het hof en de stad als loci terribili, waarvan het 

ontstaan niet het begin maar juist het einde van een Gouden Tijd
391

 had betekend: een groter 

contrast met de vroegere opvattingen over natuur en cultuur is nauwelijks denkbaar. Een 

werkelijke afwijzing van het geciviliseerde leven moet in teksten als deze echter niet worden 

gelezen. Ze werden geschreven als spiegel, voor hovelingen en (inmiddels vooral) 

stedelingen, en dienden als zodanig juist tot verdere opvoeding en beschaving van dat 

publiek.
392

 En ze lieten zich ook heel goed combineren met de nog steeds circulerende afstam-

                                                
     390 Tekst bij Husband 1980, 202-204 (citaat: 204); vgl. verder Bernheimer 1952, 113-117; Silver 1983, 11-12. 

Bernheimer vertaalt: “Now since the world is thus immersed in cunning and unfaithfulness, we have decided to 

forsake it and to escape to where its falseness cannot reach us. We keep house in the wild woods together with 

our uneducated children. We feed on wild fruit and roots, drink the clear water of springs, and warm ourselves 

by the light of the sun. Our garment is mossy foliage and grass which serve also as our beds and bedspreads. Our 

house is a stony cave, from which none will drive out the other. Company and pleasure we find in the wild 

animals of the woods, for since we do them no harm, they let us live in peace. Thus we live in deserted places 

and there bring forth our children and grandchildren. We exult in brotherly love and have never had any strife 
among us, for each does to the other as he would want him to do to himself. Nor do we care for worldly goods, 

gathering our food each morning, taking of it a scant minimum and no more, and praising and honoring God for 

the gift. If illness or death befalls us, we know that they were sent from God, who orders all things for the best. 

Thus we spend our time simply and with humility, awaiting the great change, when in all the world everybody 

will be loyal and pious, and poverty and simplicity will prevail; only then will we leave the forest to dwell 

among men again” (Bernheimer 1952, 114). 
     391 Deze invulling van het Gouden Tijd-idee is meer in overeenstemming met de oorspronkelijke, klassieke 

opvatting, waarin steden ook wel als produkt van een latere, minder gelukkige periode werden beschouwd. Zie 

de voorbeelden genoemd bij Brinkkemper en Soepnel 1989, 14-16. 
     392 Vgl. over het spelkarakter van dit soort teksten Pleij 1990 A, 57. Over de projectie van eigentijdse 

(burgerlijke) preoccupaties en waarden op primitieve volkeren (de eigen voorouders, de bewoners van de 
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mings- en stichtingssagen. Ergens in de loop van hun geschiedenis moesten die zuivere 

Germanen immers hovelingen en stedelingen zijn geworden.
393

 Maar als ideaal vormden deze 

nieuwe opvattingen over beschaving wel degelijk een verdere ondermijning van Trojes 

populariteit als oorsprong en cultuurmodel.  

 

Het humanisme bracht, naast en met de nieuwe belangstelling voor het eigen verleden, 

nieuwe interesse voor de eigen taal en haar geschiedenis. Ook hierin werd men geprikkeld 

door het superioriteitsgevoel van de Italianen. Hun Latijn was immers een van de drie heilige 

talen, met het Hebreeuws (de taal van het paradijs) en het Grieks (de andere Bijbeltaal). De 

overige waren slechts inferieure corrupties. Het Frans bijvoorbeeld was duidelijk een latere, 

mindere afleiding van het Latijn.
394

 

 De oude Troje-sagen hadden hier een welkome kant, ze leverden wat tegenwicht tegen 

deze Italiaanse pretenties. Volgens de algemene opvatting spraken de Trojanen immers 

Grieks, of een soort Grieks.
395

 Buiten Italië herleidde men de eigen taal liever uit het Grieks 

dan uit het Latijn. Het Grieks was ouder en had meer status dan het Latijn. Een mogelijke 

implicatie van afhankelijkheid van Rome - politiek, religieus of cultureel - werd er bovendien 

mee vermeden. En hier boden de gezaghebbende klassieke bronnen nu eens expliciet steun: 

Caesar en Tacitus hadden gesteld dat de Galliërs en de Germanen het Griekse alfabet 

gebruikten.
396

 Voor aanhangers van de Troje-sagen in Frankrijk, Duitsland en Engeland 

vormden de afstammingssagen en de geconstateerde verwantschap tussen de eigen taal en het 

Grieks elkaars wederzijdse bevestiging.
397

 

 Maar de vaderlandsliefde voerde veel humanisten tot nog grotere durf. Er waren er 

vele die de stelling verdedigden dat hun eigen taal de oertaal, de moeder van alle talen was. 

De mode begon met een Duitse auteur die, rond het begin van de zestiende eeuw, het Duits tot 

oertaal uitriep. Dat was immers de taal van de Alemannen, van ‘alle mensen’ dus. Het Latijn 

was van een veel lager niveau - niets om trots op te zijn. Het was, lang na de Babylonische 

spraakverwarring, uitgevonden door een verdreven Trojaan met de naam Latinus.
398

  

 Ook de oertaal-rage was, net als die rond Galliërs en Germanen, een humanistische 

liefhebberij die het belang van Troje deed vervagen. Sommigen gaven Troje daarbij geen rol 

meer in het eigen (of, zoals hierboven, andermans) verleden, anderen deden dat nog wel - 

maar het stond niet meer centraal. De blik werd gericht op een ander, veel vroeger punt in de 

geschiedenis.   

 

                                                                                                                                                   
pasontdekte nieuwe wereld): Borchardt 1971, 75, 304-305 en passim; Pleij 1990 A, 60-67. 
     393 Een voorbeeld van combinatie biedt Meisterlin: zie hiervóór, 109. Over combinatie met de oude Troje-

sagen hierboven 111. 
     394 Beaune 1985 A, 292-293. Over de middeleeuwse visie op de geschiedenis van de taal ook Borst 1957-1963, 

6-10 en passim. 
     395 Al in de oudste geschiedenis van het Latijn, in de Origines van Cato (234-149 v. Chr.), staat dat Romulus 

en de zijnen nog Grieks spraken (Borst 1957-1963, 153). Wat betreft de middeleeuwen: Griekse etymologie voor 

de naam Franken al in het Liber Historiae Francorum (zie hiervóór, 73), verder bijvoorbeeld voor de naam van 

de Trojaanse stichting Parijs (zie hiervóór, 102; andere, latere voorbeelden genoemd door Beaune 1985 A, 294). 
Ook Brutus en zijn metgezellen spraken, volgens Geoffrey van Monmouth, een soort Grieks (zie hiervóór, 116, 

en vgl. Tatlock 1950, 111). In de Roman d’Éneas en de Roman de Troie lijkt het Grieks eveneens de taal van 

Troje. Veel aandacht krijgt dit aspect echter niet. Mogelijk - veronderstelt Eley - speelde taal in de 

middeleeuwen nog geen grote rol in het nationale identiteitsbesef (Eley 1991, 31-32). Grieks in Nederlandse 

afstammingssagen bijvoorbeeld bij Jacques de Guise en bij Hennen van Merchtenen: zie hierna hoofdstuk V. 

4.2.2. en VI.3.3.  
     396 Beaune 1985 A, 293-294; Beaune 1985 B, 353-354; hiervóór, 107. 
     397 Voorbeelden (uit de middeleeuwen, maar vooral uit de zestiende eeuw) in Borst 1957-1963, 689, 694-696, 

1055, 1128, 1246, 1249; Beaune 1985 A, 293-294; Beaune 1985 B, 353-354. 
     398 Borst 1957-1963, 1051 (en passim). 
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Eerder bleek de hardnekkigheid van de Trojaanse afstammingssagen bij het hof, en bij het 

grote publiek. En daarmee bleven ondanks het humanisme ook de traditionele visies over 

cultuuroverdracht vanuit Troje in omloop. Volgens Waswo kregen de middeleeuwse Troje-

sagen door hun cultuurhistorische lading uiteindelijk zelfs mondiale betekenis. Zij bepaalden 

het Westerse cultuurbegrip. Beschaving wordt daarin gekenmerkt door het wonen in steden en 

de exploitatie van het land door landbouw - en dus niet door een nomadisch leven, niet door 

jagen en verzamelen. Beschaving wordt van Oost naar West gebracht en daar, zo nodig met 

geweld, opgelegd aan een inheemse bevolking die niet aan die beschavingscriteria voldoet. 

Deze opvattingen werden vanaf het einde van de vijftiende eeuw in praktijk gebracht, in 

Amerika en in alle andere gebieden die vervolgens vanuit Europa werden ontdekt. Op die 

manier vormen de Troje-sagen een voorbeeld van de invloed die literatuur op de 

werkelijkheid kan hebben.
399

  

 

 

                                                
     399 Waswo 1988, m.n. 546-548, 557-560. 
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 V. Vooraan in de Nederlanden: Brabant 

 

  

  1. Inleiding 
1
 

 

In deze bespreking van Trojaanse afstammingssagen ging het tot nu toe over de hoofdlijnen 

van de Europese traditie. Daarbij werd al regelmatig verwezen naar Troje-sagen en teksten uit 

de Nederlanden. De volgende hoofdstukken behandelen speciaal dit Nederlandse materiaal. 

Uitgangspunt en ordeningsprincipe bij die behandeling is, ook hier, de politieke constellatie. 

 

De geschiedenis van de Nederlanden als min of meer zelfstandige, samenhangende groep van 

vorstendommen begint - zoals de geschiedenis van Duitsland en Frankrijk - met de Karolingi-

sche rijksdelingen. De eerste en belangrijkste was die bij het verdrag van Verdun, in 843 

gesloten tussen de strijdende kleinzoons van Karel de Grote. Het Frankische rijk werd daarbij 

verdeeld in drie gelijke delen. Eerder ging het over de verdere ontwikkeling van twee ervan: 

het Westfrankische rijk van Karel de Kale, en het Oostfrankische rijk van Lodewijk de 

Duitser.
2
 Het gebied van de latere Nederlanden viel grotendeels toe aan het derde rijk dat in 

843 werd gevormd: het Middenrijk van Lotharius, dat zich van Friesland tot ver in Italië 

uitstrekte. Alleen het land ten Westen van de Schelde (het grootse deel van het latere Vlaan-

deren) kwam onder het Westfrankische rijk.  

 Anders dan het West- en Oostfrankische rijk ontwikkelde het Middenrijk zich niet tot 

een nieuwe politieke eenheid. De heterogeniteit van het gebied was daarvoor al geen goede 

voedingsbodem. Maar bovendien leidden dynastieke ontwikkelingen tot verdere 

versnippering. Bij de dood van Lotharius, in 855, werd het Middenrijk opnieuw in drieën 

gedeeld. Het noordelijke deel, van de Waddenzee tot de Jura, viel toe aan Lotharius II. Naar 

hem werd het Lotharingen genoemd. Zijn kinderloze dood, in 869, betekende het begin van 

het einde van de Karolingische macht in dit gebied. Door een complex van samenhangende 

factoren - de verdere verdelingen, twisten en inlijvingen door beurtelings Oost- en 

Westfranken, de invallen van de Noormannen, de opkomst van allerlei lokale machthebbers - 

verviel het meer en meer tot een staat van anarchie. In 925 werd het onderworpen door de 

Duitse koning Hendrik de Vogelaar. Vanaf dat jaar bleef het, tot ver na de middeleeuwen, 

formeel een onderdeel van het Duitse Rijk. Maar veel betekenis kreeg die overheid er niet. 

Daarvoor was zij nog te zwak. En de macht van de lokale heren was al gauw te sterk.
3
 

 Aanvankelijk hebben de Duitse koningen en keizers wel geprobeerd om hun macht in 

Lotharingen te vergroten. Zij kozen daartoe dezelfde middelen als in de rest van het Rijk. In 

de verschillende Rijksdelen werden hertogen aangesteld om in hun naam te regeren. Al snel 

echter bleken die hertogen te zeer in beslag genomen door lokale en familiale belangen, en 

dus geen betrouwbare pijlers voor het centrale gezag. Daarom werden in deze functie 

voortaan (aarts)bisschoppen aangesteld. Die waren relatief goed opgeleid en capabel, waren 

rijk en machtig genoeg om zo nodig een leger op de been te brengen, en het celibaat zorgde 

ervoor dat hun loyaliteit niet werd ondermijnd door familiebelang. Zij werden de nieuwe 

machtsbasis voor het Rijksgezag, totdat de investituurstrijd daar, aan het eind van de elfde 

eeuw, een eind aan maakte: de keizerlijke invloed op de bisschopsbenoemingen werd 

drastisch beperkt.
4
 

 Lotharingen vormde geen uitzondering op het algemene patroon. De relatie tussen 

hertog en keizer was er vaak gespannen. De hertog die het meest voor dit deel van het Rijk 

                                                
     1 Vgl. voor het hiernavolgende ook de inleiding op het vorige hoofdstuk, IV.1. 
     2 Hierboven, hoofdstuk IV 4.4. en IV 4.5. 
     3 Hoyt 1966, VIII § 21; Jansen 1974 A, 45-46; AGN I, 305-320. 
     4 Hoyt 1966, VIII § 22. 
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heeft betekend was Bruno (953-965), tevens aartsbisschop van Keulen.
5
 Na zijn tijd kreeg de 

hertogstitel steeds minder inhoud, ook al doordat het hertogdom werd opgesplitst in twee 

delen: Opper-Lotharingen en Neder-Lotharingen (de grens viel min of meer samen met de 

zuidgrens van het huidige België), elk met een eigen hertog. In Neder-Lotharingen werd 

aanvankelijk nog geen hertog aangesteld, wat tekenend voor de situatie en voor de daaruit 

volgende inflatie van de waardigheid lijkt. Het gebied werd vooral bestuurd via bisdommen: 

Utrecht, Kamerijk, Luik. De keizerlijke invloed was in deze periode vrij sterk. De investituur-

strijd bracht verandering in die toestand. De werkelijke macht in de Nederlanden was 

sindsdien in handen van lokale heersers, slechts formeel vazal van het Rijk. De ontwikkeling 

van territoriale vorstendommen ging voort. De hertogstitel bleef er, om zijn implicatie van 

oppergezag, nog lang gewild onder de adel. Feitelijke betekenis had hij echter nauwelijks 

meer.
6
 

 

De oudste Nederlandse Troje-sagen ontstonden als begeleidend verschijnsel bij de opkomst 

van deze vorstendommen, en bij hun onderlinge concurrentie door - onder meer - de strijd om 

de Lotharingse hertogstitel en de machtsaanspraak die deze impliceerde. Bij een strikt chrono-

logische behandeling van deze afstammingssagen zou het graafschap Vlaanderen de voorrang 

moeten krijgen. Vlaanderen lag, zoals bleek, voor het grootste deel in Westfrankisch gebied 

en had zich daar al snel tot een autonoom vorstendom kunnen ontwikkelen. De Vlaamse graaf 

was de eerste van de Nederlandse heren die zich, in de tiende eeuw, tot afstammeling van de 

Trojanen verklaarde. Voor het betoog verdient het echter de voorkeur om te beginnen in 

Neder-Lotharingen, en dan allereerst met de Trojaanse genealogie van de graven van Namen 

en Boulogne. Deze vormde het uitgangspunt voor de Brabantse Troje-sage, door verspreiding 

en invloed de belangrijkste van de Trojaanse afstammingssagen in de Nederlanden, die in de 

rest van dit hoofdstuk centraal staat.  

 

 

2. Het voorbeeld: Namen en Boulogne 

 

In het hertogdom Neder-Lotharingen dateert de eerste claim op Trojaans bloed uit de jaren 

tachtig van de elfde eeuw. Hij is te vinden in de oudste genealogie die in dit gebied werd 

samengesteld, de Genealogia comitum Buloniensium. Deze titel, die niet in de handschriften 

is te vinden maar die werd toegevoegd door een editeur, is wat misleidend: niet alleen het 

geslacht van de graven van Boulogne wordt op Priamus teruggevoerd, maar ook en zelfs in de 

eerste plaats dat van de graven van Namen. Het schema is het beproefde Merovingisch-

Karolingische
7
: op Priamus volgt de verdere reeks Trojaans-Merovingische heersers, dan de 

Ansbertus-lijn die via de Merovingische prinses Blithildis met de eerste wordt verbonden, en 

tenslotte de Karloman-lijn, die door het huwelijk van Pippijns dochter Begga met Anschisus 

van Trojaans en Romeins bloed wordt voorzien
8
. Uit deze verbintenis komen de grote 

Karolingische heersers voort. De laatste uit dit geslacht, Karel, hertog van Neder-Lotharingen, 

heeft twee dochters: Ermengardis en Gerberga. Ermengardis wordt stammoeder van de 

heersende graven van Namen. Tot het nageslacht van Gerberga behoort de later zo beroemde 

zoon van graaf Eustachius II van Boulogne en Ida van Bouillon: Godfried van Bouillon.
9
  

                                                
     5 Hij was ook de jongste broer van keizer Otto I - op zich geen garantie voor loyaliteit, bleek bij zijn voorgangers. 
     6 Jansen 1974 A, 60-66; AGN I, 320-353. Het onderscheid tussen Opper- en Neder-Lotharingen wordt overigens 

niet altijd duidelijk gemaakt (AGN I, 339-341, 352). Vgl. ook Avonds 2000. 
     7 Zie bijlage, stamboom 1. 
     8 Ansbertus, de oorspronkelijk ‘uit senatorengeslacht’ geboren Romeinse stamvader van de Arnulfiden, is hier 

slechts aangeduid als ‘vir illustris’: Genicot 1975 A, 247; vgl. hiervóór, IV.4.2.. 
     9 Vgl. bijlage, stamboom 2. Over de tekst: NaSo G020; Genicot 1975 A, waarin ook een editie van de verschillende 

versies. Over de titel: 217.  
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 Analyse van de tekstoverlevering brengt Genicot tot de conclusie dat de oudste versie 

van de genealogie tussen 1080 en 1087 moet zijn opgesteld, en die datering werpt licht op de 

motieven die aan dit opstellen ten grondslag moeten hebben gelegen. In de genoemde periode 

werd een sinds enige jaren slepend conflict tussen de beide (inderdaad verwante) huizen op 

vreedzame wijze beëindigd. Een belangrijke aanleiding voor de vijandelijkheden was de 

Lotharingse hertogstitel. Deze was vanaf het begin van de eeuw voornamelijk door leden van 

het huis van Ardennen gedragen. Met deze traditie werd gebroken toen Godfried met de Bult 

in 1076 stierf. Weliswaar had deze zijn neef Godfried van Bouillon, de zoon van zijn zuster 

Ida, als opvolger aangewezen. Maar keizer Hendrik IV negeerde deze keuze en wees zijn 

eigen zoon Koenraad aan als nieuwe hertog van Neder-Lotharingen. Vice-hertog werd Albert 

III van Namen, op dat moment de machtigste en rijkste figuur in het gebied, die door verwant-

schap met het huis van Ardennen ook recht op de titel kon doen gelden. Godfried legde zich 

niet bij de situatie neer, en greep naar de wapens. De strijd duurde voort tot 1082, toen Namen 

en Boulogne vrede sloten. Godfried verzoende zich met de keizer, die hem in 1087, toen 

Koenraad Rooms-koning werd, de hertogstitel alsnog verleende. De genealogie zal zijn 

opgesteld in of na 1082, om de beide verwante families te verheerlijken en hun huidige en 

toekomstige, verhoopte machtspositie in het hertogdom te rechtvaardigen.
10

 

 Tot ca. 1175 is de Genealogia comitum Buloniensium verschillende keren 

geactualiseerd door nieuwe titels, opvolgers en nakomelingen aan de bestaande stamboom toe 

te voegen. De belangrijke rol die Godfried en zijn broer Boudewijn, eerste koning van 

Jeruzalem, tijdens de Eerste Kruistocht hadden gespeeld vormde daarbij een nieuwe impuls 

tot dergelijke actualisatie van de genealogie. Deze beschreef nu niet meer alleen de hoge 

afkomst van de graven van Namen en Boulogne, maar daarmee ook die van de dynastie van 

Jeruzalem.
11

  

 Na die tijd had de tekst zijn politieke potentieel verloren en werd hij - tot na de 

middeleeuwen - nog slechts afgeschreven om zijn historische waarde. De rol van Namen en 

Boulogne was uitgespeeld. In de dertiende eeuw was de leidende positie in Neder-

Lotharingen overgenomen door het Brabantse huis.
12

 Dat zou echter op het model van de 

Genealogia comitum Buloniensium en op de erin vervatte pretenties en ambities aansluiten. 

 

 

3. De vroegste Brabantse Troje-sage 

 

 

3.1. Oudste bronnen: de genealogieën van circa 1270 
13

 

 

De overgeleverde Brabantse historiografie
14

 begint, relatief laat, met een aantal genealogieën 

die rond 1270 moeten zijn opgesteld.
15

 Deze genealogieën zijn tevens de oudste bewaarde 

                                                
     10 Genicot 1975 A, 224-79; speciaal over de oudste versie: 273-279. 
     11 Genicot 1975 A, 279-288. In een van de continuaties (door Genicot besproken op 286-8) wordt verband met het 

huis van Henegouwen en met de Avesnes gelegd. Zie over de relatie tussen Troje en de kruistochten, als strijd tussen 

Oost en West, Keesman 1987, 362-363 en hiervoor, hoofdstuk IV.4.3.2. Godfried zou tijdens de Eerste Kruistocht 

Troje hebben bezocht: Beaune 1985 B, 344-5. 
     12 Genicot 1975 A, 288. 

   13 Ik dank Dr. R. Stein (Leiden) voor zijn commentaar bij een eerdere versie van dit hoofdstuk over de 

geneaogieën van ca. 1270. 
     14 ‘Brabantse’ historiografie wordt hier bedoeld als: expliciet gericht op de geschiedenis van Brabant. Uit de 

periode vóór deze genealogieën is uit dit gebied alleen geschiedschrijving met meer algemene of lokale gerichtheid 

overgeleverd. Zie Bayot en Cauchie 1900, XXXVII e.v.; Heymans 1983, 3-4; Lemaire 1987, 287. Zij bouwen wel 

voort op die oudere traditie: Stein 1995. 
     15 De genealogieën werden in 1880 uitgegeven door Heller (MGH SS XXV, 385-404). Zie over de datering (voor 

een van de teksten wellicht afwijkend) ook hierna. 
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bronnen waarin het Brabantse huis expliciet op het Trojaanse wordt teruggevoerd. Zij hadden 

grote invloed op de latere geschiedschrijving van het vorstendom, en hebben vorm en 

strekking van het Brabantse beroep op banden met Troje in belangrijke mate bepaald. Daarom 

volgt een wat uitgebreider bespreking van hun inhoud en betekenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerberga, de genealogische schakel tussen de 

Karolingers en de Brabantse hertogen, en haar 
man Lambert I, graaf van Leuven. 

Zestiende-eeuwse kopie van veertiende-eeuwse 

wandschilderingen van de Brabants-

Luxemburgse stamreeks in Burg Karlstein 

(Wenen, ÖNB hs. 8330 fol. 42; uit: Tanner 

1993, afb. 52). 

 

 

 De genealogieën laten de stamboom van de dynastie beginnen bij Priamus, eerste 

koning van de Franken, naamgenoot en nakomeling van Priamus van Troje.
16

 De verdere 

herleiding volgt dezelfde lijnen als de Genealogia comitum Buloniensium. Van Priamus gaat 

het via Karel van Lotharingen, de laatste Karolinger, naar Jan I van Brabant (1267-1294). De 

Brabantse hertogen zijn, net als de graven van Boulogne, nakomelingen van Karels dochter 

Gerberga,
17

 maar dan via haar (klein)zoon Lambert. De overeenkomst is niet toevallig: er is 

aantoonbaar verband tussen de twee genealogieën. Verschillende huwelijken tussen de 

families kunnen die invloed van Boulogne op Brabant helpen verklaren.
18

 

 Teksten als deze werden aanvankelijk geschreven in kloosters, (nog) niet aan het hof. 

Maar zij ontstonden op aandrang van de betreffende vorst, stonden in elk geval voornamelijk 

in dienst van wereldlijke politieke doelen. Ten aanzien van de totstandkoming van de Bra-

bantse genealogieën heeft men eenzelfde gang van zaken verondersteld. Ze zouden zijn ge-

schreven op instigatie van hertog Jan I. Als plaats van herkomst is allereerst gedacht aan het 

klooster van Affligem, maar ook Nijvel is genoemd. Beide kloosters hadden nauwe betrekkin-

                                                
     16 Genealogie I a en I b noemen alleen de naam van stamvader Priamus. Die naam kan in eerste instantie voldoende 

duidelijk hebben geleken. Sigebert van Gembloux, een van de bronnen voor de genealogieën (MGH SS XXV, 386, 

391) stelt dat uit de naam Priamus de Trojaanse afkomst duidelijk blijkt (Cohen 1941, 142). Toch wordt in 

genealogie II geëxpliciteerd: “a Priamo rege Troianorum nomen et genus trahens” (387, 392 en 400 in genoemde 

editie).  
     17 Ermengardis wordt niet meer genoemd: MGH SS XXV, 388, 395, 402. 
     18 MGH SS XXV, 386; Heymans 1983, 7-8; Stein 1995, 339. Ook de zwaanriddersage kwam waarschijnlijk langs 

die weg uit de historiografie rond het huis van Boulogne naar Brabant. 
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gen met de hertogelijke familie.
19

  

 Men onderscheidt vier genealogieën. De eerste twee lijken echter zo sterk op elkaar 

dat ze ook wel als twee redacties van eenzelfde versie worden beschouwd. De nummering 

waarmee de vier worden aangeduid wil daarom nog weleens variëren.
20

 Datzelfde geldt voor 

de gebruikte titels. Het onderstaande overzicht geeft steeds eerst de titel zoals die sinds de 

editie van Heller, uit 1880, gangbaar is geworden. Daarachter tussen haakjes de titel zoals die 

in de handschriften is te vinden, en een datering.
21

  

 

I a. Genealogia ducum brabantiae heredum franciae (Genealogia Karoli 

Magni successorum eius, ducum Brabantie, heredum Francie), geschreven kort 

na de opvolging van Jan I (mei 1267), waarschijnlijk vóór februari 1270. 

 

I b. Titel en datering als I a. 

 

II. Genealogia ducum brabantiae ampliata (Genealogia illustrissimorum 

ducum Lotharingie en Brabantie, prosapia scilicet Karoli Magni), geschreven 

tussen februari 1270 en november 1271. 

 

III. Genealogia ducum brabantiae metrica (Genealogia principum Brabantie), 

gewoonlijk beschouwd als ontstaan kort na de andere versies, maar mogelijk 

ouder (kort na 1139). 

 

  De relatie tussen de vier is nog maar ten dele onderzocht. Alleen over genealogie III 

zijn duidelijke, maar tegenstrijdige uitspraken gedaan. Deze tekst wijkt naar vorm en inhoud 

af van de andere. Hij is metrisch, en behandelt de Brabantse vorsten vanaf Karloman. Van elk 

van hen wordt een korte persoonlijke typering gegeven. De aard van hun onderlinge 

verwantschap blijft echter onbesproken. Stein veronderstelde dat het geen zelfstandige 

genealogie betreft, maar een aanvulling op de andere. Die gedachte zag hij gesteund door het 

feit dat de tekst nooit alleen voorkomt, maar altijd samen met een van de andere is overge-

leverd.
22

 Sleiderink merkte echter op dat deze genealogie in de overgeleverde handschriften 

steeds met Godfried I met de Baard († 1139) eindigt of daar een duidelijke breuk laat zien. Hij 

leidde daaruit af dat het om een oudere, wel degelijk zelfstandige tekst gaat die kort na de 

dood van deze hertog moet zijn geschreven, vermoedelijk om de door Godfried in 1106 

verkregen Lotharingse titel voor het geslacht te behouden.
23

 In het hierna volgende blijft deze 

zeer beknopte tekst, die geen band met Troje legt, verder buiten beschouwing. Maar hij vormt 

wel een mogelijke aanwijzing dat de Brabantse hertogen misschien al lang vóór 1270 op de 

(traditioneel Trojaans geachte) Karolingers werden teruggevoerd.
24

 

                                                
     19 Alg.: Genicot 1975 B, 42. Nijvel: Stein 1995, 344-345. Affligem: MGH SS XXV, 385, 391; Heymans 1983, 5, 8-

10; Appelmans 2005, 166-170, 174-180. Sleiderink 2003 A, 23 denkt ook voor genealogie III, die hij ouder acht, aan 

Affligem. De andere ziet hij geschreven op inïtiatief van Jan I of diens moeder, of  “van een van de vele geestelijke 

instellingen in Brabant”, als relatiegeschenk voor het hof (75).  
     20 Heller onderscheidde I (zonder eigen aanduiding voor de twee redacties), II en III; Heymans maakte wel 
onderscheid in de twee redacties van I en telde door tot IV; ik volg de nummering van Stein, een compromis ‘om de 

verwarring niet al te groot te maken’ (Stein 1995, 333). 
     21 I a en b: NaSo G022; II: NaSo G021; III: NaSo G023; MGH SS XXV, 385-404; Heymans 1983, 9-10, 23-26. 

Datering: Stein 1995, 336-338. Stein vermoedt dat genealogie III als aanvulling op (dus: na), maar wel in dezelfde 

tijd als I en II werd geschreven; vgl. echter Sleiderink 2003 A, 19. 
     22 Stein 1995, 333-334. Heymans ziet aansluiting op speciaal genealogie II (Heymans 1983, 26). 

   23 Sleiderink 2003 A, 22; twijfel over de fundering van deze vroege datering in Janse 2006, 83. 

   24 Vgl. voor voorbeelden van eerdere verbandlegging met de Karolingers in de Brabantse hagiografie: Stein 

1995, 350-351. 
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Onopgelost en intrigerend is het verband tussen de drie eerstgenoemde genealogieën, die kort 

na elkaar en wellicht op dezelfde plaats en door dezelfde auteur werden geschreven.
25

 

Ontstonden ze in samenhang? En zo ja, wat was dan de reden voor deze opeenvolging van 

redacties en versies? Dienden ze verschillende intenties? Of waren het telkens verbeterde 

versies van een middel tot het bereiken van één doel? En om welk doel, of welke doelen, ging 

het? Uitgangspunt voor de beantwoording van die vragen zijn de teksten zelf, en de 

verschillen ertussen. Vergelijking van de genealogieën zoals uitgegeven door Heller toont een 

steeds verdere ontwikkeling in één richting.
26

 De opeenvolgende versies presenteren de 

Brabantse hertogen met toenemende nadruk als de rechtmatige erfgenamen van Karel de 

Grote, en dan speciaal van Francia, van het regnum Francorum. 

 De (handschriftelijke) titel van de eerste genealogie zet de toon: het gaat om een 

‘genealogie van Karel de Grote en van zijn opvolgers, de hertogen van Brabant, erfgenamen 

van Francia’. En het explicit legt diezelfde nadruk, door de tekst allereerst als een genealogie 

van Frankische koningen samen te vatten en Jan I als de eerstgeboren erfgenaam van dit 

uitverkoren geslacht te presenteren: 
 

Hec est prosapia regum Francorum a tempore Priami primi regis Francie usque ad tempus 

Iohannis ducis Lotharingie huius nominis primi, qui est heres regni Francorum hereditario iure, 

sicut primogenitus Karoli Magni stirpis. Cuius stirpis generatio non derelinquetur in secula. 

Nam multi sancti et plurime sancte procreati sunt ex ea.27 

 

Van groot belang in de tekst zelf is het moment waarop de rechtmatige erfopvolging werd 

doorbroken. Dat was in het jaar 987, toen koning Lodewijk (bedoeld wordt Lodewijk V, 

koning van het West-Frankische rijk) zonder erfgenaam stierf. De opvolging zou moeten zijn 

toegevallen aan zijn oom van vaderszijde, Karel, hertog van (Neder-)Lotharingen en Brabant. 

Maar Hugo Capet nam het regnum Francorum onrechtmatig in bezit. Zijn optreden maakte 

een eind aan de heerschappij van de nakomelingen van Karel de Grote over Francia. En 

onder Gerberga, de dochter van Karel van Lotharingen, ging ook Lotharingia voor hen verlo-

ren. Lange tijd voerden zij slechts de bescheiden titel van graven van Brussel en Leuven - 

“cum tamen essent heredes utriusque regni”: hoewel zij erfgenaam van beide rijken waren.
28

 

Pas in 1106 werd een deel van dat onrecht hersteld, toen hun de hertogstitel van Lotharingen 

werd teruggegeven. 

 Genealogie I b is voor een groot deel identiek aan I a, maar het eerste deel, tot en met 

Karel van Lotharingen, werd op een aantal punten uitgebreid. Meer nadruk werd gelegd op 

het feit dat de oorsprong van de Karolingers in Brabant lag: Pippijn I bijvoorbeeld, de eerste 

hertog van Brabant, ligt er met andere leden van zijn geslacht begraven. En over Karel de 

Grote - hier tevens als Duitser gepresenteerd - wordt gezegd dat hij Brabant, zijn vaderland, 

boven alle andere landen verkoos. Dan is er meer aandacht voor de vele, ook in het explicit 

gememoreerde heiligen onder de Merovingische en Karolingische voorouders van de 

hertogen. En tenslotte zijn er enige aanvullingen op het punt van het keizerschap, dat andere 

                                                
     25 Zelfde auteur: MGH SS XXV, 386, 391; idem bij Bayot en Cauchie 1900, LI-LII. 
     26 Over de bezwaren tegen de editie van Heller en de noodzaak van nieuw, meer systematisch onderzoek Heymans 
1983, 9-10. Eerdere vergelijkingen op hoofdpunten: Heymans 1983, 4-26; Melville 1987 B, 289-296. 
     27 MGH SS XXV, 391. Vert. W.K.: “Dit is het geslacht van de koningen der Franken, vanaf de tijd van Priamus de 

eerste koning van Francia tot aan de tijd van Johannes, hertog van Lotharingen, de eerste van deze naam, die 

erfgenaam van het rijk der Franken is door erfrecht, als eerstgeborene uit het geslacht van Karel de Grote. Van welk 

geslacht de opeenvolging in geen eeuwen zal worden stopgezet. Want er zijn vele heilige mannen en zeer veel heilige 

vrouwen uit voortgekomen.” 
     28 MGH SS XXV, 389. Karel van Lotharingen werd als hertog opgevolgd door zijn zoon, Otto. Bij diens dood in 

1066 hoopte zijn zwager en erfgenaam Lambert van Leuven, echtgenoot van Otto’s zuster Gerberga, op de titel - 

tevergeefs (AGN I, 333). 
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bewijs voor de heiligheid en uitverkiezing van het beschreven bloed. Ansbertus, de Romeinse 

stamvader van het geslacht, heette in genealogie I a slechts “vir illustris, Romanus genere”: 

een aanzienlijk man van Romeinse afkomst. In I b blijkt hij geboren “ex genere Romanorum 

imperatorum”: uit Romeins keizerlijk geslacht - een status die hem in het directe voorbeeld en 

ook in het oorspronkelijke, Karolingische model nog niet was toegeschreven.
29

 De latere 

roeping van de Karolingers tot het keizerschap kreeg zo een nadere, genealogische verklaring 

en ondersteuning. Dat ook dat Karolingische keizerschap vanaf het begin met Brabant was 

verbonden wordt duidelijk uit de opmerking dat Karel de Grote in dat land, namelijk in 

Aken
30

, de keizerlijke troon had gevestigd. En dat het Brabantse huis tevens banden had met 

de latere keizerlijke dynastieën blijkt bijvoorbeeld uit de toevoeging dat de moeder van Karel 

van Lotharingen ‘dochter van keizer Hendrik en zuster van de oudste keizer Otto’ was.
31

 

 Genealogie II begint met een sterker accent op de Brabantse afstamming uit Troje.
32

 

Verder is zij uitgebreid op dezelfde punten als I b: de Merovingische en Karolingische hagio-

grafie, de historische betekenis van Karel de Grote, diens sterke band met Brabant, het belang 

van Aken, de hoge verbintenissen van het huis. Er is bovendien meer nadruk op de continu-

ïteit van het geslacht, en een duidelijker en consequenter omschrijving van de verschillende 

titels en bezittingen die het in de loop der tijd had: Brabant was en bleef (deels) hun bezit, 

Lotharingen raakten zij tijdelijk kwijt, maar Francia ging voorgoed verloren. 

 De meest opvallende toevoegingen staan in verband met juist die laatste waardigheid: 

de heerschappij over Francia. Ingevoegd is een passage waarin niemand minder dan Sanctus 

Arnulphus - de heilige Arnulfus, kleinzoon van Blithildis en Ansbertus en later bisschop van 

Metz - zijn zoon Anschisus en diens nageslacht op oudtestamentische wijze zegent. Daarbij 

profeteert hij dat Anschisus’ nakomelingen koningen van de Franken én keizers zullen zijn. 

En zo is het ook gebeurd, voegt de schrijver toe: deze zegening, en zalving, is neergekomen 

op het latere zeer edele en heilige geslacht van de hertogen van Lotharingen en Brabant.
33

 

 Niet alleen het begin, maar ook het einde van de Karolingische macht in Francia krijgt 

extra nadruk en lading. In I a en I b stond nog kortweg dat Hugo Capet zich er de macht op 

onrechtmatige wijze (“fraudulenter”) had toegeëigend. Genealogie II is veel uitvoeriger. Eerst 

is er een kort overzicht van de rijksdelingen. Bij het uitsterven van de lijn van Lotharius I 

worden diens gebieden verdeeld onder zijn broers, Karel de Kale en Lodewijk de Duitser. Het 

Oostfrankische rijk van die laatste blijft verder buiten beschouwing. Alleen de tiende-eeuwse 

scheiding van regnum Francorum en imperium Romanorum (dat aan de hertogen van Saksen 

toeviel) wordt vermeld. Centraal staat de verdere geschiedenis van de Westfrankische 

koningen. Zij hebben al snel te lijden onder de vijandige agressie van de voorvaderen van 

Hugo Capet - ook kwaad bloed verloochent zich nooit. Dan volgt de gewelddadige machts-

overname door Hugo Capet zelf - in een uitgebreid relaas, min of meer volgens de 

schandaliserende lezing van de eerder genoemde Historia Francorum Senonensis.
34

 Met die 

                                                
     29 MGH SS XXV, 387. Vgl. hierboven, n. 8. 
     30 Aken lag in het gebied tussen Schelde en Rijn dat de genealogieën met Brabant gelijkstellen. De Brabantse 

hertogen hadden de voogdij over de stad, het centrum van Karel-de-Grote-verering bij uitstek (hierover Avonds 

1989, 38-40, 45). 
     31 MGH SS XXV, 388; bedoeld worden Hendrik de Vogelaar en Otto I - ook in genealogie II heet Hendrik, hoewel 

ongekroond, de eerste keizer uit het Saksische huis (394). Vgl. 390 voor keizerlijke huwelijken met Brabantse 
hertogsdochters. In genealogie II zijn nog meer van dergelijke verwijzingen (396-397), onder meer naar 

verwantschap met de keizers van Constantinopel. 
     32 Vgl. hierboven, n. 16. 
     33 “[...] Ansgisum, quem pater suus Sanctus Arnulphus benedixit et progeniem eius, prophetando de ipsis, quod ipsi 

essent futuri reges Francorum hereditarii et imperatores Romanorum excellentissimi, et factum est ita. Hec benedictio 

cum unctione descendit in nobilissimam et sanctissimam prosapiam ducum Lotharingie et Brabantie [...]” (MGH SS 

XXV, 392). 
     34 Vgl. hiervoor, hoofdstuk IV.4.5.1. Over de verspreiding van dit verhaal, in Lotharingen beïnvloed door “eine nie 

ganz verschwundene Anhänglichkeit an die Karolinger” Werner 1952, 210-213. 
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misdaad maakte deze graaf van Parijs, die geen erfgenaam van Karel de Grote was, zich 

meester van de kroon - en gaf die door aan zijn erfgenamen. De huidige Franse koning 

Lodewijk (Lodewijk IX, 1226-1270) is de tiende in hun lijn, stelt de tekst. En de huidige 

hertog van Lotharingen en Brabant, Jan (I), is de twaalfde Karolinger sinds de door Capet 

onttroonde Karel. En tot besluit van de episode wordt nogmaals gewezen op het feit dat het 

Karolingische gezag over Francia indertijd was bekrachtigd door de kerk en door de verkie-

zing van de Franken. Zelfs was de banvloek uitgesproken over een ieder die het zou wagen de 

Karolingische macht in het regnum Francorum te bedreigen.
35

 

 

Er bestaan verschillende opvattingen over achtergrond en betekenis van deze drie teksten, die 

daarbij meestal min of meer als collectief zijn beschouwd. Er is, om te beginnen, verband 

gelegd met de dynastieke crisis die Brabant door de opvolging van de zwakzinnige Hendrik 

IV, in 1261, had doorgemaakt. De genealogieën werden geschreven kort nadat deze Hendrik 

in 1267 door zijn jongere broer Jan opzij was geschoven. Het opstellen van deze teksten zou 

niet zozeer zijn ingegeven door de wens een concrete politieke doelstelling te ondersteunen 

als wel, fundamenteler, door de noodzaak de legitimiteit en luister van de opkrabbelende 

dynastie opnieuw te onderstrepen. Het benadrukken van de roemruchte oorsprong van het 

huis en van de hoge waardigheid die het ooit had ingenomen (en eigenlijk nog steeds hoorde 

in te nemen) vormde dan het voornaamste middel tot dit doel.
36

 

 Deze vooral op positieversterking in eigen land (bij adel en burgerij) betrokken uitleg 

roept wel vragen op over de keuze voor het Latijn. Hendrik II van Engeland koos in verge-

lijkbare omstandigheden voor legitimering in de volkstaal. Wat betreft Brabant: al vóór het 

ontstaan van de genealogieën lijkt Segher Diengotgaf, in het Middelnederlands, een vleiend 

verband te hebben gelegd tussen de Brabantse hertogen en Troje - daarover aanstonds meer. 

En kort na 1290 zouden de heldendaden van Jan I zelf in de landstaal worden verheerlijkt, 

door Jan van Heelu. Maar wellicht was de rol van de volkstaal hier nog te pril om al te veel 

gewicht aan die keuze te hechten.
37

 Misschien ook dienden de genealogieën meer intenties, en 

steunden zij zowel de binnenlandse als de internationale politiek. 

 Volgens een tweede interpretatie zijn de genealogieën, net als hun voorbeeld, de 

Genealogia comitum Buloniensium, allereerst een uiting van de Lotharingse ambities van de 

hertogen. Toen Godfried van Bouillon in 1100 kinderloos in het Heilige Land was gestorven 

gaf keizer Hendrik IV de titel van hertog van Neder-Lotharingen aan de graaf van Limburg. 

Maar in 1106 werd de titel hem weer ontnomen door keizer Hendrik V, die hem vervolgens 

aan Godfried met de Baard, graaf van Leuven, verleende. Sindsdien was de titel in het bezit 

van het Leuvens-Brabantse huis.
38

 Van de macht die deze waardigheid oorspronkelijk repre-

                                                
     35 “Isti [Hugo Capet en zijn nakomelingen] non fuerunt de progenie Karoli Magni; qui regnum Francorum 

fraudulenter intraverunt et posteris suis hereditarie reliquerunt. Horum Hugonidarum regum decimus est Ludovicus 

rex Francie modernus et Iohannes dux Lotharingie et Brabantie etiam modernus, duodecimus Karolidarum a Karolo 

duce, qui Franciam amisit sibi debitam. Et sic cessavit stirps Karoli Magni regnare in Francia, in qua ipsa confirmata 

fuerat hereditarie apostolica auctoritate et Francorum electione, lata etiam sententia anathematis in omnes alienigenas 

regnum Francorum contra ipsam prosapiam invasuros” (MGH SS XXV, 395). Vgl. voor de legitimerende referenties 

(kerkelijke bevestiging, verkiezing, banvloek) eerder idem, 388 (I a en b) en 393 (II); zie ook hiervóór, IV.4.2. en 

IV.4.5.1. 
     36 De Ridder 1979, 76-79, 90; Heymans 1983 (met reserves), 3-5; zie ook Melville 1987 B, 297. 
     37 Genicot 1975 B, 43-44 wijst op het vanaf ca. 1200 toenemende gebruik van de volkstaal voor genealogieën; hij 

legt daarbij echter geen verband met mogelijke functieverschillen ten opzichte van het Latijn. Hendrik II van 

Engeland: hierboven, IV.5.3. Over de toenemende rol van (literatuur in) de moedertaal onder Jan I: Van Oostrom 

1982, 29-30; over Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen als ‘nationalistisch’ epos, tegen die achtergrond: De Ridder 

1979, 80. Avonds 1989 (59-62) acht Heelu’s werk overigens niet ontstaan aan het hof, zoals De Ridder, maar op 

initiatief van Brabantse adel. 

   38 Tussen 1128 en 1139 ging de titel weer even naar Limburg, maar Godfried I bleef hem desondanks voeren 

(Bonenfant en Bonenfant-Feytmans 1968, 1141-1147). 
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senteerde bleef, zo bleek eerder, steeds minder over. Hendrik I heeft in 1190 tevergeefs 

geprobeerd om zijn hertogelijk gezag in de oude waarde en reikwijdte te herstellen. Ook de 

politiek van Hendriks opvolgers moet voor een belangrijk deel worden verklaard vanuit deze - 

inmiddels niet meer haalbare - ambitie.
39

    

 Van die Lotharingse droom dragen de genealogieën inderdaad duidelijk het teken. Dat 

blijkt allereerst in het geografisch laten samenvallen van Lotharingen en Brabant. Men heeft 

het over het gebied tussen Schelde en Rijn, dat ooit Austria (Austrasië) heette, vervolgens 

Lotharingen, naar Lotharius, ‘en dat tegenwoordig Brabant wordt genoemd’. Nadruk ligt 

bovendien op de continuïteit van bloed en heerschappij: het gebied behoort van oudsher aan 

het beschreven geslacht. De oudste Pippijn was er al hertog. En ook al kwam het enige tijd in 

andere handen, de Brabantse hertogen bleven er de eigenlijke erfgenamen van. Daarom stelt 

de tekst dat het geslacht van Karel de Grote in 1106 ‘in zijn vroegere waardigheid van hertog 

van Lotharingen werd hersteld’.
40

 

 Het verlies van de Lotharingse titel was echter niet het enige dat de Brabantse dynastie 

had geleden: zij waren ook de wederrechtelijk onttroonde erfgenamen van het regnum 

Francorum. Juist die erfenis bleek zowel in de oudste genealogie als in de latere bewerkingen 

zeer sterke nadruk te krijgen. En juist dat aspect werd tot nu toe niet echt bevredigend ver-

klaard. Is er verband tussen de aanspraak op Francia en die op Lotharingia? En, primair: wat 

werd er precies bedoeld met Regnum Francorum en Francia? 

 Het verhaal over de usurpatie van Hugo Capet en de verwijzing naar zijn contempo-

raine opvolger, de Franse koning Lodewijk IX, suggereren dat het om Frankrijk gaat. Dat is 

dan ook wat men gewoonlijk concludeert.
41

 Maar daarmee dient een volgende moeilijkheid 

zich aan. Want de geïmpliceerde anti-Franse lading - ‘Lodewijk IX is de nakomeling van een 

een usurpator, Jan I is de eigenlijke rechthebber op de Franse troon’ - lijkt slecht te stroken 

met de feitelijke politiek van het Brabantse hof. In februari 1270, in de tijd dus waarin de 

genealogieën werden vervaardigd, trouwde Jan I met Margaretha van Frankrijk, de dochter 

van de gesmade Lodewijk IX. En een paar jaar later werd Jans zuster Maria de vrouw van 

Lodewijks zoon en opvolger, de Franse koning Filips III (1270-1285).
42

    

 Toch is het juist in het Franse huwelijk van Jan I dat de verklaring voor de 

veronderstelde anti-Franse implicaties van de genealogieën is gezocht. Reese suggereerde dat 

de genealogieën wilden waarschuwen voor het gevaar van deze verbinding: de Franse invloed 

in Brabant zou te groot kunnen worden.
43

 Die interpretatie biedt echter geen verklaring voor 

de expliciet gestelde aanspraken op Francia. Bovendien strookt zij niet met de observatie dat 

teksten als deze vaak op initiatief van het hof werden geschreven, wat ook voor de Brabantse 

genealogieën is gesuggereerd. En tot nu toe bleken zij inderdaad in lijn met de vorstelijke 

politiek.   

 Ook Heymans wijst, in navolging van Fawtier, op een mogelijke relatie met het 

huwelijk tussen Jan I en Margaretha van Frankrijk, nu in verband met de eerder besproken 

legendarische voorspellingen van Sint Walarik. Zeven generaties van koningschap had deze 

heilige aan Hugo Capet en zijn nageslacht beloofd. Maar inmiddels zat, zoals ook genealogie 

II vermeldt, de tiende Capetinger op de troon! Volgens Fawtier bleef het Franse koningshuis 

                                                
     39 Ontwikkeling 1106-1190: Bonenfant en Bonenfant-Feytmans 1968. Over het blijvende belang van de 
Lotharingse titel (overigens nog lang een strijdpunt tussen de huizen van Brabant en Limburg) voor de Brabantse 

dynastieke politiek: Avonds 1989, 43-46; Janssens 1989, 117. 
     40 Vgl. Folz 1950, 377; Avonds 1989, 45-6; uitvoerig, met vergelijking van de gehanteerde terminologie, Heymans 

1983, 8-9, 14-16. Ook Sleiderink 2003 A, 75 noemt deze intentie. 
     41 Bayot en Cauchie 1900, LII; Cohen 1941, stelling IX (zonder verdere toelichting op de Jan I toegeschreven anti-

Franse plannen); Reese 1941, 323; Borst 1957-63, 788 (noemt de teksten anti-Capetingisch, ook zonder nadere 

uitleg); De Ridder 1979, 77; Heymans 1983 (11-13, 17-20) is terecht veel voorzichtiger. 
     42 Heymans 1983, 26; Stein 1995, 336. 
     43 Reese 1941, 323. 
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toch bezorgd om het voortbestaan van de dynastie: kennelijk had men de goddelijke genade 

nog weten te behouden - maar voor hoe lang? Mogelijke aanwijzingen voor deze blijvende 

ongerustheid ziet Fawtier in de zorgen van de stervende Lodewijk VIII over de opvolging van 

zijn minderjarige zoon, en, na zijn dood in 1226, in het verzet van de hogere adel tegen het 

regentschap van zijn weduwe, Blanche van Castilië. Ruim veertig jaar later zou hun zoon, 

Lodewijk IX, op zijn sterfbed hebben gerefereerd aan een beëindiging van de dynastie in de 

tiende generatie, die alleen door trouw aan de kerk verder kon worden uitgesteld. Het feit nu 

dat dezelfde Lodewijk IX zijn dochter liet trouwen met Jan I van Brabant, “heir to the 

kingdom of France”, plaatst Fawtier, met grote voorzichtigheid, in hetzelfde kader.
44

 De band 

met het Brabantse huis (later nog verstevigd door een tweede huwelijk) was dan bedoeld om 

de onzekere positie van de Capetingers te versterken.  

 Zouden in dat geval de Brabantse genealogieën (althans I a en I b, die vermoedelijk 

vóór het huwelijk werden geschreven) als wapen in de huwelijkspolitiek van het hof zijn ge-

smeed, om Lodewijk IX, uitdrukkelijk als tiende in de reeks gepresenteerd, tot de verbintenis 

over te halen? Een dergelijke argumentatie was onder de gegeven omstandigheden zeker 

doelgericht, al zal zij een potentiële aanstaande schoonvader niet veel sympathie hebben 

ingeboezemd. Een belangrijk argument tegen deze interpretatie van de genealogieën lijkt 

echter hun datering. Het Frans-Brabantse huwelijk was al in 1257, lang vóór de vervaardiging 

van de genealogieën, overeengekomen.
45

  

 Verder zijn er vraagtekens te plaatsen bij de door Fawtier aangedragen aanwijzingen 

voor blijvende zorg over het voortbestaan van de Capetingische dynastie. Bezorgdheid over 

de opvolging van een minderjarige zoon was altijd op zijn plaats, vooral omdat de hoge adel 

zich in periodes van regentschap altijd zo breed mogelijk trachtte te maken. En het verhaal 

over de profetie die Lodewijk IX op zijn sterfbed zou hebben genoemd mag om verschillende 

redenen niet voetstoots voor waar worden aangenomen.
46

 Juist in de tijd van deze vorst leken 

de Capetingers, daarentegen, de twijfels aan de rechtmatigheid en het voortbestaan van hun 

heerschappij voorgoed te hebben uitgebannen. Eerder bleek dat ook de Capetingers zich, 

vanaf het eind van de twaalfde eeuw, als de nakomelingen en erfgenamen van Karel de Grote 

afficheerden. Speciaal de troonsbestijging van Lodewijk VIII, in 1223, ging gelden als het 

moment waarop de Karolingers Frankrijk hadden herkregen. Vanaf het rond 1250 voor 

Lodewijk IX geschreven Speculum historiale van Vincent van Beauvais maakte deze theorie 

van de ‘reditus regni Francorum ad stirpem Karoli’ deel uit van de officiële Capetingische 

historiografie. Uit verschillende (pauselijke) referenties uit de eerste helft van de dertiende 

eeuw bleek dat de nieuwe status van het Franse koningshuis ondertussen ook buiten Frankrijk 

bekend was geraakt. Inmiddels zou in Rome zelfs een Frans keizerschap zijn overwogen.
47

 

Zou de Brabantse hertog, aanstaand echtgenoot van een Capetingische prinses én rijksvorst, 

niets van deze theorie hebben geweten?
48

  

 Een derde interpretatie in het kader van het Frans-Brabantse huwelijk impliceert zelfs 

analogie met de aan de reditus-theorie ten grondslag liggende genealogie. Vincent van 

Beauvais ontleende de bouwstenen voor zijn betoog aan Andreas van Marchiennes’ Historia 

succincta de gestis et successione regum Francorum (uiterlijk 1196). Onder Andreas’ 

                                                
     44 Heymans 1983, 26, 79 n. 37; Fawtier 1978, 56-57; “heir to the kingdom of France” is Fawtiers vertaling van het 
“heres regni Francorum” van de genealogieën (vgl. het geciteerde explicit van I a en b); over de legende van Sint 

Walarik hiervoor, IV.4.5.1.  
     45 Wauters 1862, 52-3. Aanvankelijk was afgesproken dat Margaretha zou trouwen met de latere Hendrik IV, Jans 

oudere broer. Deze was echter zwakzinnig. Jan nam niet alleen zijn plaats in als hertog, maar ook als aanstaande 

echtgenoot van Margaretha. 
     46 Het komt uit de derde hand, is van later datum en had de impliciete bedoeling de Capetingische koning Filips de 

Schone een toontje lager te doen zingen: Fawtier 1978, 17 n. 2; Werner 1952, 216 n. 68. 
     47 Over dit alles hiervoor, IV.4.5.1. 
     48 De vraag waarom er, in dat geval, in de genealogieën niet aan wordt gerefereerd blijft nog even rusten.  
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bronnen waren een aantal genealogische geschriften van eigen hand, tussen 1181 en 1184 

vervaardigd, vermoedelijk in opdracht van Boudewijn V van Henegouwen. Daarin had hij de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen verheerlijkt als nakomelingen van Karel de Grote. 

Aanleiding hiertoe vormden de afwijzende reacties op het huwelijk van de Franse koning 

Filips II Augustus met Boudewijns dochter Elisabeth. Veel Franse edelen beschouwden deze 

verbintenis als een mésaillance van de eerste orde. Het Karolingische bloed, dat - aldus 

Andreas - via Elisabeth zou terugkeren op de Franse troon, was dus oorspronkelijk niet 

bedoeld om de Capetingische macht te legitimeren, maar om een gering geachte bruid op te 

waarderen.
49

 Stein veronderstelt een zelfde achtergrond voor de Brabantse genealogieën. Een 

huwelijk met een Franse koningsdochter zou ook enigszins boven de stand van de Brabantse 

hertogen zijn geweest. Een imposante afkomst en geschiedenis, en ontzagwekkende 

aanspraken waren het antwoord: zo werd het Brabantse huis op gelijke hoogte met het Franse 

gebracht.
50

 

 Maar stonden de hertogen wel zoveel lager op de ladder? Zij waren aanzienlijke 

rijksvorsten, door huwelijk verbonden met de hoogste Duitse geslachten, en ook zelf serieuze 

kandidaten voor de keizerskroon.
51

 Steins argument dat Jan I de eerste was die, in een eerste 

huwelijk, een volbloed Franse prinses trouwde lijkt in elk geval een wat magere basis voor de 

veronderstelling van een nieuwe mésaillance in de koninklijke familie. Aanwijzingen voor 

afkeuring van de verbintenis, zoals in het geval van die tussen Filips II en Elisabeth van Hene-

gouwen,
52

 ontbreken. Bijna vijftien jaar na de overeenkomst werd het huwelijk daadwerkelijk 

gesloten. En korte tijd later volgde een tweede Frans-Brabantse echtverbintenis, tussen Jans 

zuster Maria en koning Filips III. 

 

Zicht op een meer bevredigende verklaring van de nadruk op de Brabantse aanspraken op 

Francia krijgen we door een andere uitleg van die term: niet als Frankrijk, maar als het 

oudere, grotere Frankische rijk. De oude naam Francia was sinds de Karolingische tijd steeds 

meer uitsluitend betrokken op het West-Frankische deel van het Rijk, op Frankrijk of 

France.
53

 Maar in de genealogieën wordt de term in haar vroegere betekenis gebruikt. 

Francia was het gebied waarover Priamus als eerste koning had geheerst. Francia was ook 

het rijk waarvan de Karolingers aanvankelijk maior domus waren geweest, en waarvan zij 

onder Pippijn III het koningschap hadden verworven.
54

 En wanneer gezegd wordt dat Hugo 

Capet het regnum Francorum ten onrechte in bezit nam, kan dat nog steeds in lijn met dat 

oudere Frankische verleden worden geïnterpreteerd. Centraal staat de continuïteit van de door 

kerk en volk gewilde Karolingische heerschappij over de Franken. Alleen in het Westfranki-

sche deel van hun rijk leek die continuïteit nog gewaarborgd: de Karolingers in het 

Middenrijk en het Oostelijke rijk waren immers uitgestorven (met Lotharius II in 869, met 

Lodewijk het Kind in 911). Maar toen kwam Hugo Capet: hij verdrong de Karolingers uit de 

macht. Zijn usurpatie betrof, vanuit deze optiek, niet de Franse kroon maar de aan de Karolin-

gers voorbehouden, oorsponkelijk Frankische kroon.  

 Interpreteren we de Jan I toegeschreven aanspraak op Francia als principieel recht op 

de Frankische kroon, in plaats van de Franse, dan wordt duidelijker welke andere concrete 

positie hiermee kan zijn bedoeld: het keizerschap.
55

 Die ultieme waardigheid was door God 

                                                
     49 Werner 1952, 219-222. 
     50 Mededeling van dr. R. Stein (Leiden).  
     51 Adels 1989, 32-40; Europäische Stammtafeln II, 8. Vgl. ook hierna: niet lang vóór de overeenkomst van het 

Frans-Brabantse huwelijk zou hen de kroon zijn aangeboden. 
     52 Zie hiervoor Werner 1952, 220. 

   53 LexMA 4, 680-683. 
     54 Vgl. het boven geciteerde explicit. 
     55 Alleen Melville is zich mogelijk van deze implicatie bewust, wanneer hij stelt dat deze genealogieën Jan I “sogar 

zu Anspruchen auf ehemaligen Würden seiner Vorfahren bewegen” konden (Melville 1987 B, 294). Hij specificeert 
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overgedragen op de Franken, en meer speciaal op de Karolingers. Deze goddelijke uitver-

kiezing kreeg, zoals bleek, in de opeenvolgende versies van de genealogieën steeds meer 

reliëf. I a vermeldt bij Blithildis dat het Rijk ‘op haar nageslacht werd overgedragen’. I b stelt 

nogeens duidelijk dat met dit nageslacht de Brabantse Karolingers zijn bedoeld, en maakt van 

Blithildis’ echtgenoot Ansbertus de nakomeling van Romeinse keizers. In genealogie II is 

bovendien de heilshistorisch geladen profetie en zegening van de heilige Arnulf toegevoegd. 

De toenemende aandacht voor de vele heiligen in het geslacht onderstreepte de uitzonderlijke 

kwaliteit van het bloed, en verhelderde daarmee als het ware de achtergrond voor die 

uitverkiezing. De keizerskroon was echter niet in handen van de Karolingers gebleven. In 

962, nog vóór de Capetingische usurpatie, waren regnum Francorum en imperium 

Romanorum gescheiden en was het Rijk een nieuwe fase in haar geschiedenis ingegaan met 

de kroning van Otto I. En op diens Saksische huis waren de Saliërs en de Hohenstaufers 

gevolgd. Erfopvolging (in plaats van opvolging door verkiezing) was daarbij bovendien 

geenszins vanzelfsprekend.
56

 Maar inmiddels heerste de verwarring van het Interregnum. En 

in die situatie kon een directe afstamming van het oorspronkelijk tot het keizerschap uitver-

koren geslacht - hier met nadruk gepresenteerd als Brabants én Duits, dus behorend tot de 

geschiedenis van het Rijk
57

 - een belangrijk argument voor eventuele pretendenten vormen. 

Bovendien waren de Brabantse hertogen, langs vrouwelijke lijn, tevens directe nazaten van de 

eerste Saksische keizer én van de keizer in Constantinopel
58

 - beiden haast even belangrijk in 

de translatio imperii als de Karolingers. En tenslotte wijzen de genealogieën erop hoezeer het 

keizerschap vanaf het begin met Brabant, en dan speciaal met Aken, was verbonden.   

 In de tijd waarin de genealogieën tot stand kwamen was de opvolging in het 

keizerschap een zeer actuele kwestie, waarvan men ook aan het Brabantse hof op de hoogte 

moet zijn geweest. In 1268 was de laatste rechtstreekse afstammeling van de Hohenstaufers, 

Konradijn, in Napels geëxecuteerd. De keizerskroon waren de Hohenstaufers toen al jaren 

kwijt. Door de dubbelkeuze na de dood van Rooms-koning Willem van Holland in 1256 

waren er ondertussen zelfs twee andere kandidaten die recht op de titel meenden te hebben: 

Richard van Cornwall en Alfons X van Castilië. Maar desondanks waren Konradijns 

aanspraken geenszins vergeten. In grote delen van het Rijk zag men hem nog steeds als de 

aanstaande vorst. Verschillende keren had men hem opnieuw officieel als zodanig willen 

kiezen, om zodoende een eind aan de chaos van het Interregnum te maken. Maar tegenstand 

van onder meer de pauselijke curie, die wel een keizer maar geen Hohenstaufer wenste, had 

dit steeds verhinderd. Niettemin betekende zijn dood in 1268 in zekere zin het ontstaan van 

een vacature. 

 Oude kandidaten schrokken wakker, nieuwe dienden zich aan. Richard van Cornwall 

kwam in het voorjaar van 1269 naar Duitsland, waar de belangrijkste keurvorsten zich achter 

hem stelden. Alfons van Castilië trachtte met hernieuwde ijver voet aan de grond te krijgen in 

Italië, nog vuriger toen ook Richard in april 1272 overleed. De Italiaanse Gibellijnen hadden 

echter al snel hun oog laten vallen op een kleinzoon van Frederik II via diens dochter Marga-

retha: Frederik van Thüringen, een kandidatuur waar bepaalde partijen in Duitsland ook wel 

warm voor liepen, maar die voor de curie onacceptabel was. Frederiks aanstaande schoon-

vader, Ottokar van Bohemen, wierp zich vervolgens op. Andere Duitse kandidaten waren 

                                                                                                                                                   
die genoemde waardigheden echter alleen als ‘Frankisch koningschap’, en legt geen verband met de actualiteit. Hij 

ziet de genealogieën als legitimering van de heerschappij over Brabant, en beschouwt verdere implicaties alleen als 

verhoging van het aanzien van de dynastie (292-297).  
     56 Overigens verbonden ook de Saliërs en de Hohenstaufers zich met de Karolingers. Vgl. over de Duitse keizers en 

hun vaak wankele dynastieke positie hoofdstuk IV.4.4. 
     57 Eerder over deze nadruk op Karel de Grote als “vir Teuthonicus” (MGH SS XXV, 388) Folz 1950, 378: “peut-

être pour ne laisser subsister aucun doute sur le caractère germanique de la lignée de Jean Ier, dont l’action était 

orientée vers l’intérieur de l’Empire”.  
     58 MGH SS XXV, 396; vgl. hierboven. 
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Lodewijk van Beieren, Siegfried van Anhalt, en Rudolf van Habsburg. Van Capetingische 

zijde gooide Karel van Anjou zich in 1273 in de strijd, ten behoeve van zijn neef, koning 

Filips III. In september van dat jaar viel de beslissing: Rudolf van Habsburg werd verkozen, 

en kort daarop gekroond.
59

  

 Jan I ontbreekt in de lijst kandidaten: van actieve belangstelling van zijn kant is niets 

bekend.
60

 Maar is het niet mogelijk deze genealogieën als blijk van althans aanvankelijke 

interesse te zien? Avonds heeft benadrukt hoezeer de Brabantse hertogen zich als rijksvorsten 

wensten te profileren. Hun nadruk op de Lotharingse titel past geheel in deze oriëntatie, maar 

ook op andere fronten hebben zij voortdurend gestreefd naar verhoging van hun status binnen 

het Rijk. Dat ook de hoogste waardigheid, het keizerschap, hun belangstelling had is een 

logische consequentie van deze gerichtheid. Hendrik I heeft verschillende keren blijk gegeven 

van die interesse. In tegenstelling tot zijn Lotharingse aspiraties ging het hierbij niet om een in 

principe onhaalbare ambitie: zijn zoon Hendrik II zou de kroon zijn aangeboden, een aanbod 

dat hij volgens Avonds om financiële redenen heeft moeten weigeren. Ook Jan I zou, ná de 

dood van Rudolf van Habsburg, als kandidaat zijn overwogen.
61

 En al in de Brabantse 

ridderroman Sone de Nansay (1261 -1267) is de verheffing van Sone - te identificeren met Jan 

I - tot keizer van het Heilig Rijk de apotheose van het verhaal.
62

 

 Verschillende problemen rond de interpretatie van deze teksten worden op 

bevredigende wijze verklaard, wanneer we ervan uitgaan dat met de nadrukkelijke presentatie 

van de Brabantse hertogen als eigenlijke erfgenamen van de Karolingers niet de Franse, maar 

de Duitse kroon werd beoogd. In die uitleg sluiten de verschillende ambities waarvan de 

teksten getuigen harmonisch op elkaar aan. De positie van hertog van Lotharingen, het 

koningschap van Francia en het keizerschap vormden een opklimmende reeks van 

waardigheden die in elkaars verlengde lagen. Die uitleg verklaart bovendien de anti-Franse 

lading van de genealogieën, die zo slecht lijkt te stroken met de feitelijke betrekkingen tussen 

het Franse en het Brabantse hof in deze jaren. Wanneer de teksten allereerst gericht waren op 

het Rijk - concreter, wellicht: bestemd waren voor de Duitse keurvorsten - dan hoefde men 

zich in Brabant geen grote zorgen te maken over de gevoeligheden van de Franse 

schoonfamilie. Verder lijkt er, zoals bleek, eerder sprake van een pro-Karolingische dan van 

een anti-Capetingische lading. En tenslotte: enige concurrentie ten opzichte van de Capetin-

gers was bij een gooi naar het keizerschap zeker op zijn plaats. Door hun herwonnen 

Karolingisch bloed waren de Capetingers potentiële mededingers. Geruchten over mogelijke 

eerdere pauselijke plannen voor een translatio van het Rijk op de Fransen kunnen hen zelfs 

als de voornaamste rivalen hebben aangewezen. Die geruchten bereikten in elk geval al snel 

Keulen.
63

 En inderdaad: niet veel later bleken de Capetingers gewichtige kandidaten voor de 

keizerlijke kroon. Als men in Brabant de reditus-theorie kende, zal men er hier zeker geen 

melding van hebben gemaakt. In plaats daarvan presenteerde men een genealogie die 

duidelijk maakte dat elke aanspraak op Karolingisch bloed inferieur was aan die van Jan I. Hij 

was immers de eerstgeboren erfgenaam, ieder ander was dus secundair.   

 Dat aan een dergelijke argumentatie belang werd gehecht, met andere woorden: dat het 

laten opstellen van een genealogie in het kader van de genoemde doelstelling zin had, behoeft 

geen verder betoog. Politieke beslissingen als deze werden weliswaar op heel andere gronden 

genomen, maar bij de rechtvaardiging ervan speelden dit soort genealogische constructies een 

grote rol. Trojaans bloed had vanouds sterke imperiale betekenis, en de verdere herleiding uit 

                                                
     59 Over deze gebeurtenissen in de jaren 1268-73: Redlich 1903, 144-160; vgl. ook Hoyt 1966, XXVI § 70 en 71. 
     60 Wauters 1862, 11-13, 68-72; Redlich 1903, 144-160; Avonds 1989, 33-5.  
     61 Avonds 1989, 32-50 (over de keizerskroon: 33-5). Over het ‘psychologisch gewicht’ van de kroon Van Oostrom 

1996, 103 e.v. 

   62 Avonds 1997, speciaal 317, 325; Sleiderink 2003 A, 69-73 (datering: 72). 

   63 Goez 1958, 169. 
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Romeins-keizerlijk en/of Karolingisch geslacht verhoogde die waarde. Als zodanig speelden 

de afstammingssagen een belangrijke rol in de onderbouwing van de Duitse en Franse 

aanspraken op het Rijk. Ook de voornaamste deelnemers in de strijd om de kroon tijdens het 

Interregnum voerden hun afkomst terug op Troje. En dat er verband werd gelegd tussen hun 

afstamming en hun verhoopte of daadwerkelijke uitverkiezing tot Rooms-koning en dus 

keizer bleek ten aanzien van Alfons van Castilië en Richard van Cornwall. Ook is het ontstaan 

van de oudste Habsburgse afstammingssagen (met herleiding tot Caesar, en daarmee ook weer 

tot Troje) verklaard uit de kritische reacties op de uitverkiezing van een eenvoudige graaf als 

Rudolf van Habsburg. De bruikbaarheid van de Brabantse genealogische constructie voor het 

genoemde doel mag tenslotte blijken uit het gebruik dat het Luxemburgse huis, de 

Bourgondiërs en de Habsburgers er later van maakten om hun recht op de keizerstitel te 

onderstrepen.
64

 

 Er is veel dat ervoor pleit om de genealogieën, behalve als middel ter versterking van 

de hertogelijke positie in eigen land en in Lotharingen, te interpreteren als onderbouwing van 

kandidatuur voor het keizerschap. Die uitleg sluit aan op de actualiteit: de dood van Konradijn 

en de nieuwe ronde in de strijd om de keizerskroon die daarmee werd ingezet. Zij past in de 

op hogere en hoogste status in het Rijk gerichte hofpolitiek. Zij leidt tot een bevredigende 

tekstinterpretatie, waarin de expliciet en impliciet verwoorde ambities in elkaars verlengde 

liggen, en waarin de verwarrend ambigue houding ten opzichte van het Franse koningshuis 

begrijpelijk wordt. Zij biedt een verklaring voor de snelle opeenvolging van verschillende ver-

sies: telkens wordt de tot het bereiken van het genoemde doel aangevoerde argumentatie 

verder aangescherpt.
65

 En zij is, last but not least, in harmonie met de traditionele en 

contemporaine betekenis en benutting van de Trojaanse afstammingssagen. Bij gebrek aan 

ondersteunende gegevens kan zij echter niet meer dan een aantrekkelijke hypothese worden 

genoemd. 

 

 

3.2. Oudere sporen van Trojaans bloed? 

 

Maar is met dit antwoord op de vraag naar het waarom van de genealogieën en van hun 

verwijzing naar Troje ook de vraag naar de achtergrond voor het ontstaan van de Brabantse 

Troje-sage beantwoord? Met andere woorden: kwam het idee van een Brabantse afstamming 

uit Troje hier voor het eerst naar voren, of bestond het al langer? Er zijn twee mogelijke 

aanwijzingen voor het laatste. 

 

3.2.1. Willem van Sint-Truiden 

 

In zijn geschiedenis van Henegouwen citeert Jacques de Guise (eind veertiende eeuw) enige 

verzen waarin het verlies van Lotharingen ter sprake komt en waarin tevens op het Trojaanse 

                                                
     64 Troje en keizerschap: hiervóór, IV.2. en IV.4.3. Rol in Duitse en Franse aanspraken op het Rijk: IV.4.4. en 

IV.4.5. Daar ook meer over het Trojaanse bloed van de voornaamste Duitse en Franse pretendenten: de Hohenstau-

fers (inclusief de aan hen verwante Alfons van Castilië en Frederik van Thüringen), de Habsburgers en de Capetin-
gers. Over Richard van Cornwall en Alfons van Castilië IV.5.3. Vgl. ook hierna, hoofdstuk VI.4.2. over Rooms-

koning Willem van Holland. Luxemburgers, Bourgondiërs en Habsburgers: IV.4.4.3. en hierna, V.3.3.1., V.4.4. en 

V.4.5.2.  

 Een verband tussen de keizerskroon en de Brabantse dynastieke traditie lijkt ook geïmpliceerd door de 

volgende mededeling van Chastellain naar aanleiding van de Brabantse en Brusselse feesten bij de geboorte van 

Antoon, zoon van Filips de Goede, in 1430: “[...] et s’en glorifoient moult, disans que l’enfant estoit impérial et digne 

de parvenier au sceptre du monde, parce que né estoit en l’empire, et futur duc de Brabant exempt entièrement de la 

couronne” (vgl. Stein 1994, 164). 
     65 Misschien waren de wijzigingen het resultaat van verdere studie, of van overleg met de opdrachtgever.  
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bloed van de graven van Leuven wordt gezinspeeld.
66

 De Guise zegt de verzen te hebben 

ontleend aan de Historiae Brabantinorum van Willem, abt van Sint Truiden. Hij vat de daarin 

gepresenteerde bloedlijn nogeens samen wanneer hij stelt dat deze Willem in zijn werk tracht 

aan te tonen dat de Brabantse hertogen van de Trojanen en de Franken afstammen, en wel via 

Reinier, graaf van Mons (in de verzen: Henegouwen) en vader van Lambert van Leuven. En 

uit de getuigenis van deze geschiedschrijver, die De Guise een groot auteur en dichter noemt, 

zou dan weer mogen worden afgeleid dat de graven van Henegouwen Trojaans bloed 

bezitten.
67

 

 Het werk van Willem van Sint Truiden is niet overgeleverd, het is alleen bekend via 

het citaat en de referenties bij De Guise. Volgens bepaalde onderzoekers dateren de aange-

haalde verzen uit het midden van de elfde eeuw. Daarmee zouden ze de oudste getuigenis van 

de Brabantse Troje-sage vormen. Ten aanzien van de tekstuele argumentatie achter die 

datering bestaat echter veel twijfel. Bovendien kende het klooster Sint Truiden in de elfde 

eeuw geen abt die Willem heette. Pas ver in de dertiende eeuw zijn er twee abten met die 

naam: Willem van Ryckel (1249-1272) en Willem van Affligem (1277-1297). Deze laatste 

zou de gezochte auteur kunnen zijn: hij stond bekend als een goed dichter, en was afkomstig 

uit het klooster Affligem, een belangrijk centrum van Brabantse historiografie. In dat geval 

zouden de verzen dus van na de genealogieën dateren.
68

 

 Het is echter ook mogelijk dat de auteur van de verzen niet Willem heette, maar 

Jacques de Guise. Het komt vaker voor dat De Guise bij voor hem belangrijke stellingen - en 

de Trojaanse afstamming van het Henegouwse huis behoort daartoe - bronnen aanhaalt die 

verder volledig onbekend zijn. Enig wantrouwen ten aanzien van het bestaan van deze 

                                                
     66 De verzen, bekend als de Versus de primis comitus Lovaniensibus, luiden als volgt: 
 

Sic tua res agitur, dux Karole, sicque ducatum  

Lotharicum perdis, dum tua regna petis. 

Filius Otto tamen tibi dux succedit in illo,  

Quem sibi confirmat imperialis apex.  

Huic quoque germanam dant chronica scripta sororem, 
Nomine Gebergam, que michi visa fuit. 

Hanc sibi Lambertus despondit, quem Raginerum 

Hanonie comitem progenuisse ferunt. 

Huic quoque Henricus successit filius Otto, 

Quem sequitur frustra, nam sine prole fuit. 

Hunc quoque subsequitur Lambertus, patruus eius, 

Qui regit has terras Lovanioque preest. 

Nonne vides igitur, quam clari sanguinis istos 

Vena venustavit? Troyca quippe fuit. (MGH SS 30, I, 184) 
 

Vertaling: “Zo vergaan jouw zaken, hertog Karel, en zo verlies je het hertogdom Lotharingen, hoewel je naar de 

heerschappij streeft. Je zoon Otto volgt je daar evenwel als hertog op, en de keizerlijke kroon bevestigt dat. Hem 

schrijft een kroniek die ik heb gezien een volle zuster toe, Gerberga. Zij trouwt met Lambertus, wiens vader graaf 

Reinier van Henegouwen was. Hem is Hendrik opgevolgd, en diens zoon Otto, die echter zelf niet opgevolgd werd 

omdat hij kinderloos is gebleven. Hem volgt dan zijn oom Lambertus op, die deze landen en Leuven regeert. Zie je 

dan niet hoe de ader met het beroemde bloed hen heeft gesierd? Het was immers van Trojaanse herkomst” (Stein 
1995, 345). 
     67 “In toto secundo libro preallegato nititur ostendere predictus abbas, prout patet clare speculanti, quod duces 

Brabancie descenderunt a Troyanis et a Francis, et hoc per Rignerium comitem Montensem, qui genuit comitem 

Lovaniensem Lambertum. Igitur sic patet clarissime ex testimonio historiarum predicti historiographi, qui magnus 

compositor et poeta fuit, quod comites Hanonienses a verissima vena Troianorum et maxime Priami primi ducis 

Francorum descenderunt” (MGH SS 30, I, 184-185). Steins vertaling van “et hoc per Rignerium” als “en wel van 

Reinier” (Stein 1995, 346; cursivering van mij) lijkt mij niet duidelijk genoeg. 
     68 Referenties bij De Guise: Wilmans 1847, 358-9. Over datering en auteur, met samenvatting van de gevoerde 

discussie: Stein 1995, 345-347. 
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bronnen lijkt op zijn plaats.
69

 De nadruk die op Reinier van Henegouwen als doorgever van 

het Trojaanse bloed wordt gelegd voedt dit wantrouwen. In de overgeleverde Brabantse 

historiografie krijgt Reiniers schoondochter, de Karolingische Gerberga die rol.
70

 De con-

structie zou bovendien Brabantse afhankelijkheid van (en daarmee ondergeschiktheid aan) het 

bloed van de graven van Henegouwen inhouden. Die gedachte lijkt eerder aan De Guise - 

gespitst op de glorie van Henegouwen - dan aan een Brabants auteur toe te schrijven. Als 

aanwijzing voor het bestaan van een Brabantse afstammingssage vóór de genealogieën zijn 

deze verzen in ieder geval zeer problematisch. 

 

3.2.2 Segher Diengotgaf 

 

Een tweede, belangrijker aanwijzing voor dit bestaan ligt in het werk van Segher Diengotgaf, 

de eerder besproken hoofse bewerker van de Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure. 

Zijn werk is uitsluitend overgeleverd in de Historie van Troyen van Jacob van Maerlant (ca. 

1264), die er alleen over zegt dat het ‘lang tevoren’ werd geschreven, en die het nageslacht 

daarmee met een hoop vragen over deze Segher heeft laten zitten. Dat Segher wellicht een 

Brabander was werd al betoogd door Knuttel, die opmerkte dat hij in zijn beschrijving van het 

schild van Hector een kleine maar belangwekkende wijziging ten opzichte van zijn voorbeeld 

aanbracht. Net als bij Benoît draagt dit schild twee leeuwen, maar bij Segher heeft het de 

Brabantse kleuren: 
 

  Syn scilt was swart ende 2 lioen 

  Stonden daer in, ghecroent, van goude.71 

 

Vervolgens werd verondersteld dat Segher met die inkleuring had gezinspeeld op de afkomst 

van de hertogen. En daarmee zou ‘lang’ voor de Historie van Troyen, en dus ook voor de 

genealogieën van rond 1270, de Brabantse afstamming uit het hoofse cultuurcentrum Troje 

zijn verheerlijkt.
72

 Maar hoe lang precies? En met welke bedoeling? 

 De vraag voor wie Segher zijn Troje-roman zou kunnen hebben geschreven is op 

verschillende wijze beantwoord: alle dertiende-eeuwse hertogen uit de periode vóór de 

genealogieën van rond 1270 zijn weleens als mogelijke kandidaat naar voren geschoven. De 

eerste die de kwestie uitvoeriger besprak was Janssens. Hij hield het op Hendrik I († 1235), en 

legde daarbij verband met de Lotharingse titel, waaraan deze vorst de oude reikwijdte 

probeerde te hergeven. Hendriks huwelijk met Mathilde van Boulogne, in 1179, zou de 

bestaande Troje-afstamming van het huis van Boulogne, opgesteld om vergelijkbare reden, 

onder Brabantse aandacht kunnen hebben gebracht. Hendrik had, volgens de latere Brabantse 

kroniek van Hennen van Merchtenen, als eerste het ‘Trojaanse’ wapen met de leeuw weer 

aangenomen. En hij had zelfs een notaris met de naam Sigerus die - “niet meer dan een wat 

beredeneerde gok”, zegt Janssens - de auteur van de Troje-roman zou kunnen zijn.
73

 

 Van Anrooij zag een nieuw mogelijk hulpmiddel in de datering. Segher voegde, 

                                                
     69 Over mogelijke andere verzonnen bronnen bij De Guise (een methode die ook andere auteurs wel kozen): 

Keesman 1991, 271; vgl. ook hierna, hoofdstuk VI.3.3.   
     70 Deze observatie ook bij Van Anrooij 1998, 74. Gerberga was getrouwd met de zoon van Reinier III van 

Henegouwen: Lambert I, graaf van Leuven (vgl. Europäische Stammtafeln II, 8). 

   71 Segher Diengotgaf ed. 2001, v. 1336-1337; vgl. Kestemont 2010, 256 over de ambiguïteit van de tweede regel, 

die door de (“misleidende”, aldus Sleiderink 2003 A, 179 n. 47) komma’s in de editie is weggenomen. 
     72 Over de auteur en zijn werk: NaSo S011; Segher Diengotgaf ed. 2001; zie over overlevering, hoofs karakter en 

relatie tot Benoît hiervóór, hoofdstuk IV.6.4. Schild: Knuttel 1938, 101; verband met Brabantse Troje-sage: Van 

Oostrom 1982, 30-31; Janssens 1989, 123-126; vgl. ook hierna.  
     73 Janssens 1989, 120-126 (in n. 71 stelt hij dat Segher met zijn Troje-ideologie de genealogieën “met een halve 

eeuw voor” was; dit impliceert een datering rond 1220).  
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behalve de Brabantse kleuren, ook de in het bovenstaande citaat genoemde kronen aan het 

leeuwenwapen toe. Van Anrooij beschouwt ze - met de nodige voorzichtigheid - als 

heraldieke breuk: een kleine verandering in het volle wapen, dat alleen door het hoofd van de 

familie werd gedragen. Het beschreven wapen zou dan hebben toebehoord aan een van de 

kinderen van de regerende hertogen, vermoedelijk aan een oudste zoon en troonopvolger. De 

tekst zou in dat geval zijn bedoeld om een bijdrage aan diens (hoofse) opvoeding te leveren. 

Een nadere keuze uit de in aanmerking komende zoons lijkt mogelijk door de invloed die 

Segher misschien onderging van Herbort von Fritzlars Liet von Troye (kort na 1190). Die 

tekst bevatte namelijk een vergelijkbare heraldische knipoog naar de opdrachtgever, Herman I 

van Thüringen. Twee Brabants-Thüringse huwelijken, gesloten in 1240 en 1241, kunnen het 

Brabantse hof in aanraking hebben gebracht met het veronderstelde voorbeeld. En dat 

uitgangspunt leidt tot de conclusie dat Segher zijn Troje-roman waarschijnlijk schreef tussen 

1240 en 1245, in opdracht van Hendrik II, ten behoeve van de jonge troonopvolger Hendrik 

III.
74

 

 Latere onderzoekers volgden Van Anrooijs redenering, met enkele kanttekeningen en 

nieuwe suggesties. In zijn studie over Brabantse hofliteratuur nam Sleiderink Seghers 

Trojeroman wel op als mogelijke opdracht van Hendrik II, maar hij benadrukte daarbij dat het 

ingekleurde wapen een wankele basis voor de plaatsing ervan in Brabant vormt omdat er 

zoveel onzekerheden zijn. Het werk is alleen via Maerlant overgeleverd, en hoewel 

gewoonlijk wordt aangenomen dat deze auteur hier Segher volgt zou de aanpassing in 

beginsel ook aan hem kunnen worden toegeschreven. Of Segher zou de kleuren volstrekt 

toevallig kunnen hebben gekozen, zonder verdere bijbedoeling. En ook de vraagtekens ten 

aanzien van taalgeografie en datering van Seghers werk maken de Brabantse situering 

problematisch. De veronderstelde toespeling kan in elk geval niet veel ouder zijn dan 1234, 

omdat de vroegste bewijsplaats voor het Brabantse wapen met gouden leeuw op zwart veld uit 

dat jaar dateert.
75

 Kestemont onderschreef de noodzaak tot voorzichtigheid, met name door de 

overleveringsproblematiek, maar werkte Van Anrooijs idee desondanks verder uit door een 

andere Brabantse hertogszoon uit diens kandidatenlijstje als vermoedelijke destinaris aan te 

wijzen: Godfried van Leuven-Gaasbeek († 1254), een jongere broer van Hendrik II.
76

 

 Opmerkelijk is, dat Van Anrooij de Brabantse inkleuring van Hectors wapen niet als 

toespeling op een Brabantse afstamming uit Troje beschouwt. Het zou slechts gaan om 

vergelijking met de voorbeeldige Hector: soortgelijke heraldische verwijzingen - zoals die bij 

Herbort - wilden ook alleen maar vleiend verband leggen tussen de opdrachtgever en een 

exemplarische held (Hercules, Alexander, Roeland), zonder verwantschap te impliceren. 

Bovendien zou de Brabantse Troje-sage in de dertiende eeuw nog maar nauwelijks zijn 

ontwikkeld. Immers: de afstamming uit Troje kwam in de genealogieën van rond 1270 en in 

de daarop gebaseerde, iets jongere Chronica de origine ducum Brabantiae ‘niet expliciet’ ter 

sprake. Het ging om de Karolingische herleiding van het bloed. En bij andere auteurs uit de 

laatste decennia van de dertiende eeuw ontbreekt iedere verwijzing naar de Trojaanse 

herkomst van de Brabanders. Alleen Willem van Sint Truiden behandelde de Brabantse 

afstamming uit Troje, maar zijn afwijkende genealogie kreeg geen bekendheid. Tot zover Van  

Anrooij.
77

  

 Voorbehoud ten aanzien van veronderstelde implicaties is in principe altijd juist: ze 

hoeven er niet te zijn. Toch is er wel het een en ander tegen het betoog van Van Anrooij in te 

brengen. De gedachte aan een genealogische toespeling is, juist omdat het om Troje gaat, 

haast onontkoombaar. Vanaf het moment dat Brabant het zwart met gouden leeuwenwapen 

                                                
   74 Van Anrooij 1998. 

   75 Sleiderink 2003 A, 52-54. 

   76 Kestemont 2010, 249-263. 
     77 Van Anrooij 1998; citaat: 73. Over de Chronica hierna. 
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voerde (dus: ten minste vanaf 1234) is het onwaarschijnlijk dat zo’n inkleuring toevallig zou 

zijn toegevoegd en niet als toespeling was bedoeld. Het merendeel van het publiek zal de 

passage zo hebben opgevat. Van Anrooij lijkt zich onvoldoende bewust van het belang van 

Troje in wereldbeeld en historiografie - zowel in Brabant als daarbuiten. De fundamentele rol 

van de stad in de christelijke universele geschiedbeschouwing en in het middeleeuwse zelf-

beeld werd eerder besproken. Met name vanaf de elfde, twaalfde eeuw getuigen 

middeleeuwse geschiedschrijving, literatuur en beeldende kunst van de importantie van de 

stof: in de strijd om de aanspraken op het Rijk, en in de verdere zelfpromotie en zelfuitlegging 

van de voornaamste Europese volkeren en vorsten, van adel, geestelijkheid en steden. 

 Het gaat niet aan om Brabant, en dan speciaal het hof en zijn omgeving, van deze 

kennis uitgesloten te achten. Natuurlijk was men ook daar op de hoogte van de hoofdlijnen 

van de wereldgeschiedenis, en van de geschiedenis van het voor de hertogen zo belangrijke 

Rijk.
78

 En waren die hertogen, als dertiende-eeuwse rijksvorsten, niet deel van het primair 

geïntendeerde publiek van de Staufische propaganda? Er waren bovendien meer directe 

wegen naar kennis van het dynastieke belang van Troje. Naast het vaker genoemde huwelijk 

van Hendrik I met Mathilde van Boulogne waren er andere huwelijksbanden met families die 

hun Trojaanse herkomst nadrukkelijk verkondigden. In 1213, na de dood van Mathilde, 

hertrouwde Hendrik I met Maria, dochter van de Franse koning Filips II Augustus, onder wie 

de Trojaans-Karolingische wortels van de Capetingers werden gelegd. Zijn zoon, de latere 

Hendrik II, huwde rond diezelfde tijd de dochter van de Staufische Rooms-koning Filips van 

Zwaben. En zijn dochter Maria trouwde in 1214 met keizer Otto IV, een Welf, en tevens 

kleinzoon van Hendrik II van Engeland en opgevoed aan het Engelse hof. Het is onwaar-

schijnlijk dat men over de Trojaanse afkomst van de betrokkenen, zo belangrijk voor zelf-

beeld en positie, niets zou hebben geweten of geleerd.
79

 Tegen deze ruimere achtergrond lijkt 

de door Van Anrooij aangevoerde beknoptheid - niet: zwijgzaamheid! - van de Brabantse 

historiografie op het punt van Troje eerder het gevolg van algemene bekendheid dan van 

gering belang. Bovendien zijn niet alle genoemde bronnen zo bondig over Troje als Van 

Anrooij stelt.
80

 

                                                
     78 Onder de bronnen van de genealogieën noemt Heller onder meer Sigebert van Gembloux (MGH SS XXV, 386, 

391). Over het grote belang van Troje bij deze auteur: Cohen 1941, 141-145.  
     79 Huwelijken: Europäische Stammtafeln II, 8. Vgl. voor de Trojaanse herkomst van de Capetingers hiervóór, 

hoofdstuk IV.4.5.1; over de Staufen en hun propaganda IV.4.4.; over inhoud en mogelijke achtergronden van Moriz 

von Craûn IV.6.4.; over de Welfen: IV.4.4.3; opvoeding Otto IV: LexMA 6, 1570; over Hendrik II: hiervóór IV.5.3. 

en IV.6.4.; ook voor Thüringen, waarmee tevens huwelijksbanden bestonden, kunnen al lijnen naar Troje zijn gelegd 
- vgl. IV.4.4.3. 

 Het is in dit verband overigens interessant (maar niet verbazingwekkend) dat Troje, land van herkomst én 

leerzaam voorbeeld, vaker een rol kreeg toebedeeld in de opvoeding van troonopvolgers. Wipo schreef voor de 

Salische troonopvolger Hendrik III, Godfried van Viterbo voor de latere Staufische keizer Hendrik VI (vgl. hiervóór, 

IV.4.4.2.); Pierre de Saintes, leermeester van de latere Engelse koning Hendrik II, dichtte zeer moralistische Latijnse 

verzen over Troje (Wigginton 1965, 45, 55-57). Aan het begin van de zestiende eeuw begon Jean Lemaire de Belges 

zijn Illustrations de Gaule et Singularités de Troyes (drie delen, verschenen tussen 1511 en 1513) voor de Habsburg-

se troonopvolger, de latere Karel V (Rothstein 1990 A, 599-600) - zie hierna. Zie verder over het verband tussen 

Troje als land van herkomst en model van hoofsheid - met nadruk op Hector - hiervóór, IV.6.4.. 
     80 Wat betreft de genealogieën: vgl. hierboven over mogelijk vroegere datering van de vierde, en n. 16 over het 

enkele maar veelzeggende gebruik van de naam Priamus in genealogie I a en b, dat in II voor alle duidelijkheid toch 
nog werd toegelicht met een expliciete verwijzing naar stamvader Priamus’ directe afstamming van Priamus van 

Troje. Zie ook IV.4.3.1. over de zowel door Van Anrooij als door Stein (1995, passim) ten onrechte veronderstelde 

onderschikking van het Trojaanse aan het Karolingische bloed. Die veronderstelling beïnvloedt ook hun interpretatie 

van de verdere bronnen voor de Brabantse Troje-sage (vgl. hierna V.3.3.2. over hun lezing van Boendale’s Brabant-

sche Yeesten).  

 Voor de Troje-sage in de Chronica de origine ducum Brabantiae is de door van Anrooij gebruikte (enige) 

editie van Heller (MGH SS XXV, 405-413) een slechte bron. De uitgave is fragmentarisch: de hoofdstukken over de 

tijd vóór Hugo Capet - ook die over de Trojaanse origo - worden slechts met hun titel aangeduid. De twee regels op 

p. 406 (Qualiter Troiani ad finitimas Panonie partes pervenerunt en De Priamo rege) waarin volgens Van Anrooij 



 

 178 

  

 Maar wanneer er ten tijde van Seghers Troje-roman inderdaad al een genealogisch 

verband werd gelegd tussen Troje en het Brabantse huis, wat was daarvoor dan de reden? 

Daarover kan alleen worden gespeculeerd. Alle tot dusver naar voren gekomen motieven 

kunnen hebben meegespeeld. Verhoging van aanzien en legitimering van de eigen 

heerschappij zijn te beschouwen als fundamentele verlangens van elke machthebber. Ver-

sterking van het gezag over Neder-Lotharingen was sinds lang een constante in de 

hertogelijke politiek. En ook een Brabants keizerschap bleek onder Hendrik I en II een regel-

matig terugkerende kwestie. In een zeer idealiserende beschrijving van Hector, voorafgaand 

aan diens ontmoeting met Achilles, vergelijkt Segher zijn held met een keizer:  
 

  Die Hector sach, hem dochte  
  dat hy een keyser wesen mochte.81 

 

In de Roman de Troie ontbreekt de vergelijking.
82

 Gaat het om een bewuste toespeling op de 

latere bestemming van het Trojaanse bloed, of - in het verlengde daarvan - op de rechten van 

de Brabantse nazaten op die positie? En zouden de aan het wapen toegevoegde kronen ook die 

eerder ‘programmatische’ dan heraldische (bij)betekenis kunnen hebben? Alles lijkt mogelijk, 

niets is zeker. 

 

 

3.3. Verdere verbreiding 

 

3.3.1. Aan het hof 

 

In ieder geval mag worden geconcludeerd dat de Brabantse Troje-sage in haar oudste vorm 

een zuiver dynastiek karakter had. Zij lijkt in de directe omgeving van het hof te zijn ontstaan. 

Inhoudelijk richtte zij zich vrijwel uitsluitend op de geschiedenis van het hertogelijke huis, 

waarvan ze de politiek - versterking van positie in eigen land en in het Rijk - wilde 

ondersteunen. Ook in de verdere verbreiding van deze visie op de oudste geschiedenis van de 

dynastie blijkt haar verbondenheid met het hof. Daarom is wel van de ‘officiële herkomst’ van 

de hertogen gesproken.
83

 Opvallend is de continuïteit in het vorstelijk gebruik van het 

Trojaans-Frankische verleden: vrijwel steeds gaat het om de eigen plaats in Brabant, in 

Lotharingen, in of ten opzichte van het Rijk. 

                                                                                                                                                   
zijdelings naar Troje en Priamus wordt verwezen zijn dus titels van twee hele, maar niet in de editie opgenomen 

hoofdstukken!  

 Wat betreft de andere, ‘zwijgende’ getuigen die Van Anrooij aanvoert (Adenet le Roi’s Enfances Ogier, de 

Chronique dite de Baudouin d’Avesnes, Maerlants Spiegel Historiael, Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen): alleen 

het werk van Heelu werd in Brabantse opdracht geschreven. Het is daarmee het enige waarin je met enig recht een 

toespeling zou kunnen verwachten. Heelu’s onderwerp is de grootsheid van de huidige hertog, niet die van zijn 

voorouders. Die voorouders brengt hij overigens wel in herinnering wanneer hij de heldendaden van Jan I vergelijkt 

met die van, onder meer, Hector (vgl. De Ridder 1979, 88 en passim; Janssens 1989, 126 en n. 77; hiervóór, IV.6.4.). 

 Dan de overige drie: hun referenties aan de Karolingische herkomst van de Brabantse hertogen (vgl. Stein 

1995, 348-349) kunnen ook weer worden opgevat als impliciete verwijzingen naar Troje. Voorzichtigheid is echter 

op zijn plaats, ook al vanwege de onderlinge concurrentie van de verschillende vorstendommen, die kan hebben 
meegespeeld bij de genoemde niet-Brabantse werken. Dat in die wedijver ook de Trojaanse herkomst van de 

Karolingers (en dus van de Brabanders) onder vuur kon komen te liggen zal nog blijken (vgl. hierna, V.4. en VI.4.2.).    

 De afwijkende genealogie van Willem van Sint Truiden tenslotte werd hierboven al besproken. 
     81 Segher Diengotgaf ed. 2001, v. 1001-1002. 
     82 Inleiding op het gesprek tussen Hector en Achilles aldaar: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 II, r. 13121-

13134 (korte redactie); de vergelijking ontbreekt ook in de langere redactie van de passage: zie idem IV, 399-402 (r. 

1-62). 
     83 Typering van Janssens (Janssens 1989, 120), die de Troje-sage daarbij contrasteert met de legende van de zwaan-

ridder (vgl. daarover hieronder). 
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 In de Chronica de originum ducum Brabantiae zijn de genealogieën uitgewerkt tot een 

kroniek. Daarin werd nu ook verteld hoe de Frankische voorouders, na de val van Troje, via 

Pannonië naar Noordwest-Europa waren gekomen. De tekst zou een belangrijk intermedium 

worden tussen de geschiedschrijving van het hof en de historiografische literatuur in de 

volkstaal. Hij werd voltooid tijdens Jan II (1294-1312), in opdracht van of voor het hof. Als 

ontstaansredenen zijn, ook voor dit werk, de twijfelachtige legitimiteit van de opvolging van 

Jan I, en de hertogelijke ambities met betrekking tot Lotharingen genoemd.
84

 

 Jan III (1312-1355) gaf op heel andere wijze blijk van enthousiasme voor zijn 

Trojaanse wortels. Begin 1347 zond hij zijn opperheraut Wouter naar - onder meer? - het hof 

in ’s-Gravenhage, om de daar residerende Hollandse graaf uit te nodigen voor een ‘feeste van 

conync Pryamus’, dat in Brussel zou worden gehouden.
85

 Om welke koninklijke stamvader 

van die naam het feest zou draaien is niet bekend. Wellicht moest koning Priamus van Troje 

het middelpunt worden, en niet bijvoorbeeld zijn vierde-eeuwse nakomeling, koning Priamus 

van Francia, genoemd in de genealogieën.
 86

 Met die allereerste Priamus kon men immers ook 

de schitterende stad Troje laten herleven, in Brussel, de eigen residentie. Als inspiratie kan de 

beschrijving van de rijkdom en de hoofse genoegens van het Trojaanse hof door Segher 

Diengotgaf hebben gediend. Ook dynastieke connecties waren van belang bij de verspreiding 

van een cultureel fenomeen als de propagandistische voorouderverering. De moeder van Jan 

III was een Engelse prinses, dochter van Edward I. Het lijkt gerechtvaardigd om bij het Pria-

mus-feest van Jan III invloed van het Engelse hof te vermoeden. Speciaal onder zijn grootva-

der Edward I (1272-1307) en zijn tijdgenoot Edward III (1327-1377) werden daar grootse 

Arthur-feesten georganiseerd.
87

 

 Het waren eveneens dynastieke connecties die het Trojaans-Brabantse bloed en de 

genealogische kennis daarover in het Luxemburgse huis brachten. Door het huwelijk van 

keizer Hendrik VII met een dochter van Jan I, in 1292, konden de van hen afgestamde 

Luxemburgers zich op dat bloed beroemen. De eerder genoemde wandschilderingen in 

Karlstein, gemaakt in opdracht van Hendriks kleinzoon, keizer Karel IV, bracht de Merovin-

gisch-Karolingische stamboom van de Brabanders en hun Luxemburgse nazaten in beeld. 

Neuwirth dateert de schilderingen op 1355-1356. Hij veronderstelt dat het in 1354 gesloten 

huwelijk tussen Karels broer Wenceslas en de Brabantse hertogin Johanna (1355-1406) van 

betekenis was voor de totstandkoming van de reeks. Ook langs die weg kan men in Bohemen 

aan de benodigde informatie zijn gekomen.
88

  

 In 1406 kwam Brabant in handen van de Bourgondiërs: een nieuwe dynastie. Hun 

                                                
     84 NaSo C008; Stein 1994, 6; Sleiderink 2003 A, 103-104; Appelmans 2005, 171-172. Onvolledige uitgave: MGH 

SS XXV, 405-413. Zie over Troje in de tekst hiervóór, n. 80. Vgl. verder Heymans 1983, 31-33. 

   85 “Item des dinxendaghes na Dertiendach [Driekoningen], bi den here van der Lecke ghegeven mijn here selve [de 

graaf], die hi voirt gaf Wouteren, den maerscalc van den yrauden van Brabant, die in Haghe comen was om die feeste 

van conync Pryamus, die te Brucel wesen soude, te kreyeren [aan te kondigen], 2 scilde [goudstukken]”: naar de 

Hollandse grafelijkheidsrekeningen geciteerd en besproken door Van Eeghem 1958, 33-36. In 1345 was de 

Hollandse graaf Willem IV kinderloos gestorven. Rechtmatig opvolger was zijn neef Willem V, een puber nog. 

Diens moeder Margaretha werd voorlopig gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, maar ze stelde Willem 

wel als haar waarnemer in Holland aan.  

   86 Andere mogelijkheden, uit de hierna te bespreken Brabo-sage: koning Priamus van Aelmaengien, koning 
Priamus van Sicambria, Priamus zoon van keizer Traijoen (vgl. ook de stambomen 3 t/m 6 in de Bijlage). 
     87 Seghers beschrijving: vgl. hiervóór, hoofdstuk IV.6.4. Arthurfeesten: zie hiervóór, IV.5.3 en Avonds 1999, 37 

e.v. ook voor invloed op Brabant. Zie over de mogelijke aanleiding voor het Priamus-feest hierna, V.4.3.1. 
     88 Vgl. hiervóór, hoofdstuk IV.4.4.2. Huwelijken: Europäische Stammtafeln II, 8. Schilderingen: Neuwirth 1897, 

speciaal 20-28; de stamboom wordt doorgetrokken tot Noach (op basis van een Duitse bron, want via Cham en 

Ninus). Neuwirth brengt de keuze voor juist de Brabantse afstamming in verband met de intentie om het Luxem-

burgse recht op het keizerschap te ondersteunen. In 1347 was opdrachtgever Karel tot keizer gekroond, en naam en 

functie van zijn nieuwe burcht stonden in het teken van die waardigheid. Vgl. ook de analyse in Melville 1987 B, 

260-264, die deze uitleg ondersteunt. 
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komst betekende echter geen breuk met de historiografische traditie - integendeel. Genea-

logische continuïteit was een belangrijk argument voor de legitimiteit van hun opvolging. En 

dus lieten zij zich expliciet toevoegen aan de stamboom van hun Brabantse voorgangers, met 

wie zij langs vrouwelijke lijn inderdaad verwant waren. Die aard van hun verwantschap 

verhoogde wellicht de aantrekkingskracht van de Brabantse genealogie. Daarin werden de 

sleutelposities immers eveneens door vrouwen - Blithildis, Begga, Gerberga - ingenomen. Zo 

kreeg vererving door vrouwen een belangrijke historische onderbouwing. En daarmee bood 

de Brabantse traditie ook belangwekkende aanknopingspunten voor de verdere 

Bourgondische aspiraties, speciaal in hun verhouding tot het Rijk. Want de in de Brabantse 

genealogie vervatte machtsaanspraken werden nu in principe ook de hunne. 

 Vooral Filips de Goede, sinds 1430 hertog van Brabant, heeft deze mogelijkheden 

benut. Hij gaf zijn secretaris Emond de Dynter opdracht tot het schrijven van de Chronica 

nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum Francorum (voltooid 1445-

1446). Korte tijd later liet hij deze tekst bovendien in het Frans vertalen, door Jean Wauque-

lin.
89

 Het stramien van De Dynters Chronica wordt gevormd door het oude Brabantse 

stemma, waarbij regelmatig de rechtstreekse verwantschap tussen Priamus van Troje, de 

Frankische koning Priamus, Pippijn en Filips wordt onderstreept.
90

 Filips’ opvolging in 

Brabant was omstreden, en kon dus ondersteuning gebruiken. Maar de opdracht lijkt gezien 

de datering vooral verband te houden met zijn streven naar een koningskroon, naar een eigen 

‘Lotharings’ middenrijk tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. 

 Door de grote Bourgondische expansie was er alle aanleiding om aan zo’n nieuw 

Lotharingen te denken. In de voorafgaande jaren had Filips, behalve Brabant, ook bijna alle 

andere Nederlotharingse vorstendommen in handen gekregen: Namen, Holland, Zeeland en 

Henegouwen, en Luxemburg. Ook de bisdommen in het gebied kwamen onder zijn invloed. 

Dat alles werd gevoegd bij wat hij al van zijn vader had geërfd: Vlaanderen, en Bourgondië 

en Franche Comté in het Zuiden. En daarmee riep zijn machtsgebied, meer nog dan aan het 

hertogdom Neder-Lotharingen, de herinnering op aan het oudere, grotere en van het Rijk 

onafhankelijke koninkrijk Lotharingen, van Lotharius II. Juist in de jaren 1444-1448 voerde 

Filips - zoals te verwachten zonder succes - onderhandelingen over de vorming van zo’n 

koninkrijk met de Duitse keizer, zijn voornaamste leenheer in de betreffende gebieden. Door 

het werk van De Dynter kon hij zijn claims mede baseren op de aloude Brabantse 

aanspraken.
91

  

 Ook de Habsburgers, de erfgenamen en opvolgers van de Bourgondiërs, toonden grote 

belangstelling voor de Brabantse historiografie. Jakob Mennel, een van de Oostenrijkse ge-

schiedschrijvers in dienst van Maximiliaan I, bezocht Brabant aan het begin van de zestiende 

eeuw, in verband met een grootscheeps onderzoek naar de afstamming van zijn heer. Hij moet 

ruime mogelijkheden hebben gekregen, en zal zeker kennis hebben genomen van wat zich in 

de hertogelijke bibliotheek bevond. Maximiliaan had zijn dochter Margaretha per brief ver-

                                                
     89 NaSo E003. Datering: Stein 1994, 65-72; vertaling: idem, 60. Beide kronieken zijn samen utgegeven: De Dynter 

ed. 1854-1860. 
     90 De Dynter begint (boek I kap. 1 t/m 9) met de Frankische Troje-sage, volgens de traditie van het Liber Historiae 

Francorum. Kap. 25 behandelt de Karolingische genealogie, waarbij wordt geconcludeerd dat Pippijn II “ex parte 
matris de majoribus domus, et patris ex parte a Trojanis et ex parte a Romanis” is afgestamd. Voor alle duidelijkheid 

wordt herinnerd aan de Frankische oorsprong uit Troje, en aan het feit dat Pippijns voorvader, de Frankische 

Priamus, naamgenoot en afstammeling van Priamus van Troje was. In de prologen van boek IV en V wordt dan de 

rechtstreekse en ononderbroken lijn naar Filips getrokken. Zie De Dynter ed. 1854-1860, aldaar I 7-15, 57 (citaat); II 

3-6, 396-398. Vgl. verder de analyse in Melville 1987 B, 277-289. 297. Over de gebruikte bronnen: Stein 1994, 61 

e.v.; vgl. idem 95-96 over De Dynters bezichtiging van de wandschilderingen in Karlstein. 
     91 Politieke achtergronden: Grunzweig 1956, 139, 142-143; Vaughan 1970, m.n. hoofdstuk 2, 7 en 9; Lacaze 1971, 

303-304, 342-350 (met verdere voorbeelden van Filips’ beroep op zijn Brabantse stamboom); Melville 1987 B, 288-

9; Stein 1994, 70, 278-279; vgl. over Filips’ opvolging Stein 1994, 167 e.v.  
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zocht om Mennel tijdens zijn werk in de Nederlanden waar mogelijk behulpzaam te zijn. Doel 

van het onderzoek was de constructie van een nieuwe Habsburgse Troje-sage: via de Franken, 

in plaats van via de Romeinen. Weer ging het daarbij om rechtvaardiging van positie en 

aanspraken: van de heerschappij over de vroegere Bourgondische gebieden bijvoorbeeld, en 

van het Habsburgse recht op de keizerskroon. Het uiteindelijke resultaat was een Trojaans-

Frankische genealogie die gedeeltelijk andere - nóg betere - wegen volgde dan deze Bra-

bantse. Maar de Brabantse historiografie was wel een belangrijke bron voor de nieuwe Habs-

burgse stamreeks. Er zijn duidelijke ontleningen aan, onder meer, de genealogieën van rond 

1270. Althoff veronderstelt dat het enige (zestiende-eeuwse, Weense) handschrift waarin de 

genealogieën I (a), II en III samen zijn overgeleverd in verband met Mennels onderzoek werd 

vervaardigd.
92

  

 

3.3.2. In de stad 

 

De Brabantsche Yeesten 

 

Maar kennis van de hertogelijke afstamming uit Troje bleef niet beperkt tot het hof. De Troje-

sage werd ook behandeld in de Brabantsche Yeesten, de eerste volledige geschiedenis van het 

hertogdom in de volkstaal, en bereikte daarmee een veel ruimer publiek.
93

 Het werk werd 

geschreven door de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale. Opdrachtgever was Willem 

van Bornecolve, die verschillende belangrijke functies in dienst van hertog en stad vervulde. 

Het oudste deel, geschreven rond 1316, behandelt de Frankische en daarmee ook Brabantse 

herkomst uit Troje. 

 Het Troje-deel opent met de volgende woorden:  
 

Men seeght dat openbaer, 

Ende het mach wel wesen waer, 

Dat die hertoghen sijn gheboren 

Uut Troyen [...] 94 

 

Die regels zijn door veel onderzoekers geïnterpreteerd als een vorm van afstand-nemen en zelfs 

passeren van de Troje-sage. Van Eeghem bijvoorbeeld spreekt van ‘kostelijke twijfelzucht’, en 

projecteert daarmee de latere minachting voor de afstammingssagen op Boendale. 
95

 Stein 

beschouwt de passage als aanwijzing dat het in Brabant ging om afstamming van de Karolingers, 

en dat de Trojaanse wortels van veel minder belang waren. Volgens hem wordt de Trojaanse 

herkomst hier door Boendale ‘enigszins vragend gememoreerd’.
96

 Elders vat hij - in navolging 

van Boendales indeling van zijn kroniek volgens de veranderende positie van de Brabantse 

vorsten - de Yeesten zó samen dat de lezer eruit zou kunnen afleiden dat Boendale begint bij 

Pippijn I, en dat pas twee latere handschriften van de tekst de band met Troje leggen.
97

 Ook Van 

Anrooij ziet de ‘voorzichtige formulering’ van Boendale, ‘waarbij koning Priamus of Hector niet 

worden genoemd’, als teken voor het (nog) geringe belang van de Brabantse Troje-sage in die 

                                                
     92 Althoff 1979, 93 e.v. Verder over de Habsburgers en Troje Keesman 1994, en hierna hoofdstuk V.4.4. en 

V.4.5.2. 
     93 NaSo J038; Boendale ed. 1839-1869.  

   94 Boendale ed. 1839-1869, Boek I  kap. 1, r. 105-108. 

   95 Van Eeghem 1958, 29.  

   96 Stein 1991 A, 189. 

   97 Stein 1994, 252 - vgl. ook 8, 271, 294, 300. Zie over de twee genoemde handschriften Brussel KB 19607 (het 

handschrift Van den Damme) en Antwerpen SB 15.828 (het Tongerloose handschrift) hierna over receptie in Brussel 

en hoofdstuk IV.4.3.1. over de ‘Genealogie-kroniek’. Beide handschriften geven een (verschillende) inleiding op de 

Brabantsche Yeesten waarin aanvullende informatie over de band met Troje wordt gegeven. Het Brusselse 

handschrift gaat dieper in op wereldgeschiedenis en Rijk, het Antwerpse op de genealogie van de hertogen. 
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tijd.
98

 Tigelaar stelt dat Boendale niet veel werk maakt van de Trojaanse afstamming, die hij veel 

minder belangrijk vond dan de Karolingische, en het daarom bij ‘betrekkelijk vage toespelingen’ 

houdt.
99

 

 De betekenis van de Troje-sage in de Brabantse Yeesten is echter groter dan men op 

grond van het bovenstaande zou vermoeden. De genoemde regels worden gevolgd door een 

snelle verwijzing naar de val van Troje en de daardoor veroorzaakte uittocht naar onder meer 

Rome, Turkije en Pannonia (Hongarije). Boendale gaat nader in op de Trojanen in Hongarije, en 

geeft een korte versie van de Frankische sage volgens de traditie van het Liber Historiae Franco-

rum. Na hun vlucht uit Sicambria en vestiging tussen Rijn en Donau maken ze een dapper man, 

Priamus, tot hun eerste koning. Boendale noemt de vijf op hem volgende Frankische koningen 

en gaat dan, vanaf het tweede kapittel van Boek I, verder met de twee andere takken van de 

stamboom, die beginnen met Ansbertus en Karloman. Maar in kapittel 6 volgt een herhaling van 

het Troje-verhaal, waarbij het door de Franken veroverde land tussen Rijn en Donau, het ‘eerste 

Frankrijk’, gelijk wordt gesteld met Almanien of Germanien. En hier wordt nadruk gelegd op de 

illustere herkomst van de eerste Frankische koning van dit gebied, Priamus,  
 

Die van den geslachte was comen 
Des groets Priamus, heb ic vernomen, 

Ende Hectoers des groots heren,  

Die soe vol was groter eren. 

 

Dan volgt de volledige genealogie van Priamus tot Karel de Grote,  
 

Daer dat Brabantsche geslachte 
Af comen is, als ghi horen selt.100 

 

De Merovingisch-Karolingische genealogie, ontleend aan de eerder genoemde Chronica de 

originum ducum Brabantiae, vormt dus ook hier een belangrijk fundament voor de legitimiteit 

van de Brabantse hertog, Jan III.  

 Hoewel afkomstig uit stedelijk, Antwerps milieu sloot deze tekst dus, naar inhoud en 

strekking, aan bij de ‘officiële’ historiografie van het hof.
101

 Die aansluiting paste in de poli-

tiek van de Brabantse steden, die ten tijde van de totstandkoming van de tekst nauw met het 

hof waren verbonden. Toen Jan II in 1312 overleed was zijn opvolger nog maar 12 jaar oud. 

Het regentschap kwam in handen van hoge edelen, die de stedelijke belangen slecht dienden. 

In 1314 pleegden de steden, verenigd in hun verzet, een staatsgreep. De edelen werden 

afgezet, en er werd een stedelijke regentieraad ingesteld. Stein acht de Brabantsche Yeesten 

geschreven ter legitimering van die nieuwe eenheid tussen het hof en de steden, als een 

synthese van hertogelijk en stedelijk, en dus nationaal belang.
102

  

 Door de Brabantsche Yeesten, wel getypeerd als de standaardgeschiedenis van Bra-

bant,
103

 raakte de Frankisch-Brabantse Troje-sage steeds verder verspreid en bekend. Behalve 

                                                
   98 Van Anrooij 1998, 75. 

   99 Tigelaar 2006, 131; Tigelaars opmerking dat Boendale het Trojaanse bloed via Karloman laat lopen is 

onjuist; vgl. hierna n. 449. 

   100 Citaten: Boendale ed. 1839-1869, boek I kap. 6, r. 503-506, 566-567. De geciteerde editie volgt hier handschrift 
KBB 17.012-13 (vgl. over de handschriften Deschamps 1972, nr.33; Heymans 1983, n. 57; NaSo J038). Zie over het 

Liber Historiae Francorum hiervóór, hoofdstuk IV.4.1. 

   101 De tekst kan in tweede instantie aan het hof zijn gerecipieerd: vgl. samenvattend Sleiderink 2003 A, 119. 
     102 Herkomst, datering en achtergrond: Stein 1991 A.  
     103 Heymans 1983, 35. Zie verder over het grote aanzien en de invloed van de Brabantsche Yeesten Stein 1994, 

147-148 (voorbeelden uit de vijftiende eeuw). Die invloed beperkte zich niet tot de volkstaal. De tekst diende tevens 

als uitgangspunt en bron voor verschillende Latijnse kronieken, zoals de eerder besproken Chronica van De Dynter, 

de Brabantiae historia diplomatica van Petrus de Thimo (oudste versie ca. 1425; zie Stein 1994, 13-30) en het 

Chronicon ducum Brabantiae (volgens Ampe geschreven door de Affligemse monnik Wouter Bosch, en voltooid 
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het omvangrijke origineel (overgeleverd in vier volledige handschriften en een aantal 

fragmenten) circuleerden er verschillende verkorte versies, de meeste maar enkele honderden 

regels lang. Invloedrijk was de Corte cornike van Brabant. Ook deze kroniek beschreef de val 

van Troje en de Frankische vlucht naar Sicambria en naar Noordwest-Europa, en koppelde de 

Brabantse genealogie aan de Merovingisch-Karolingische stamboom. De tekst, volgens het 

handschrift uit 1322 eveneens toe te schrijven aan Boendale, is bewaard in twee versies, in 

vier handschriften. De Corte cornike lijkt op haar beurt weer de bron voor een rijmkroniekje 

van rond 1430 (incipit: Dit is van den lande van Carloman), overgeleverd in vijf hand-

schriften.
104

 Nog steeds herkennen we er, hoe beknopt ook, het oude stemma in. Op Karloman 

en Pippijn, de eerste vorst en de eerste hertog van Brabant, volgt Pippijns dochter Begga: 
 

  Begge die wert hertoginne 

  van Brabant, als ick versinne; 

  hertoge wert haer man Angijs, 

  raet van Vranckerijck, dat ben ick wijs, 

  Sinte-Aernouts sone, als ick las, 

  wiens overoudevader [betovergrootvader] was 

  die groote Lottaris sekerlijcke, 
  die ixe coninck van Vranckerijcke. 

  Vuijt Troijen geboren, wij lesen dus, 

  daer dierste coninck aff hiet Priamus.105 

 

In Brussel 

 

Een belangrijk moment in de receptie van de Brabantsche Yeesten was de ‘annexatie’ van het 

werk door de stad Brussel. In 1444 voltooide Hendrik van den Damme een fraai afschrift van 

Boendales kroniek.
106

 De opdracht tot het vervaardigen ervan had hij gekregen van het Brus-

selse stadsbestuur. In dit handschrift is de oorspronkelijke tekst flink uitgebreid. De band met 

het Rijk is sterker aangezet door een nieuwe opening, met een overzicht van de voornaamste 

feiten over Troje en de Europese herkomst uit Troje, speciaal die van Romeinen en 

Franken.
107

 En de kroniek is voortgezet tot de eigen tijd: de vijf oorspronkelijke boeken zijn 

uitgebreid met twee nieuwe. Deze voortzetting, geschreven tussen 1432 en 1441 door een 

anonieme dichter
108

 (met achter zich de genoemde Emond de Dynter en de Brusselse pensi-

onaris
109

 Petrus de Thimo), was vermoedelijk eveneens op initiatief van het stadsbestuur ont-

staan. Die achtergrond typeert het nieuwe geheel als een stadskroniek. Toch blijft het een 

                                                                                                                                                   
tussen eind 1496 en begin 1498; zie Ampe 1977, 19-25, maar vgl. Tigelaar 2006, 155).  
     104 Overlevering Boendale: Deschamps 1972, nr. 33. Corte cornike: NaSo K003; Dit is van den lande van 

Carloman: NaSo C059. Zie verder over deze teksten Lemaire 1987, 280-281 (nr. 1 en 2); Van Anrooij 2002, 9-11; 

vgl. ook Appelmans 2005, 173 voor vraagtekens bij het gewoonlijk gelegde verband met Boendale en de 

Brabantsche Yeesten. 
     105 Editie: Vaderlandsch Museum III, 437-448 (citaat: r. 17-26). Bij Boendale is Lotharius overigens de tiende 

Frankische koning, vgl. diens genealogieën in boek I kap. 6 van de Yeesten (Boendale ed. 1839-1869), en r. 61 e.v. in 
de Corte cornike (id. dl. 3, CXLV-CXLVI). 
     106 Brussel KB 19607; Stein 1994, 1-141, 155, 283 e.v.; vgl. NaSo B021. Behalve de Brabantsche Yeesten kreeg 

Van den Damme ook opdracht tot het kopiëren van Jan van Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen: nog een werk dat 

de glorie van het oude Brabant en zijn dynastie verheerlijkte. Vgl. over de relatie met stad en hof ook Sleiderink 2003 

B, 112-122. 

   107 Brussel KB 19607, fol. 1 r - 17 v; vgl. over dit voorwerk, grotendeels naar Maerlants Spiegel Historiael, ook 

Houthuys 2009, 30. 

   108 Sleiderink denkt aan Wein van Cotthem (Sleiderink 2003 A, 153-154). 
     109 Juridisch vertegenwoordiger van de stad. 
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Opening van het prachthandschrift van de Brabantsche Yeesten dat Hendrik van den Damme in 1444 in opdracht 

van de stad Brussel voltooide: in het toegevoegde voorwerk allereerst de feiten rond Troje. Brussel KB 19607, 

fol. 1 r. 
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tekst met een overheersend dynastiek karakter. En ook deze stedelijke omarming van de 

officiële historiografie moet worden verklaard uit eigenbelang. 

 Brussel was sinds de dertiende eeuw de voornaamste residentie van de hertogen: een 

prestigieuze positie. Speciaal voor de Brusselse elite was de aanwezigheid van het hof van 

groot belang, zowel politiek als economisch: om de bestuurlijke banen in stedelijke en meer 

centrale organen, om de sterke arm waarmee de hertog eventueel hulp kon bieden tegen 

vijanden en opstandig gepeupel, om de inkomsten uit de luxe en het vermaak waarmee het hof 

zich omringde. Met de komst van Filips de Goede leek die positie van hofstad in gevaar, nu 

Brabant deel ging uitmaken van het veel grotere Bourgondische bezit. Waar Brussel vroeger 

alleen Leuven als rivaal had kreeg de stad nu ook concurrentie van belangrijke residentie-

steden buiten Brabant: Rijsel, Brugge, Gent, Dijon. Het stadsbestuur, waarin de lokale elite  

overheerste, getroostte zich nieuwe inspanningen om de hertog aan Brussel te binden. Zo 

werden hem giften en leningen verstrekt. Het hertogelijk paleis en het park op de Coudenberg 

werden uitgebreid. Aan het hof verbonden edelen kregen geldelijke steun bij hun vestiging in 

de stad. Het waren financieel zware inspanningen, waarvoor de bevolking - met latent maar 

soms oplaaiend verzet - de kosten droeg. Legitimering van de hertog, en onderstreping van  

diens status als opvolger van het edelste geslacht van Europa
110

 vormden tevens een 

rechtvaardiging van de sociale verhoudingen en van de op eigenbelang gerichte politiek van 

het stadsbestuur.
111

  

 Maar er was meer dan alleen lokaal, patricisch belang in het spel. De Brusselse 

overname en voortzetting van de Brabantsche Yeesten had ook een nationalistisch aspect. 

Opname in de Bourgondische ‘staat’ betekende niet alleen een gevaar voor de positie van 

Brussel. Zij bedreigde ook de politieke onafhankelijkheid van Brabant als geheel, belichaamd 

door de Brabantse Staten. Weer ging het hierbij overigens allereerst om stedelijk belang: 

hoewel een vertegenwoordiging van de drie standen - adel, geestelijkheid en burgerij - werden 

de Staten overheerst door de (grotere) steden. Tegenover die dreiging van opslokking door de 

Bourgondische moloch zette men in Brussel het beeld van Brabant als het voornaamste van de 

vele Bourgondische landen. Slechts als nazaat en opvolger van de Brabantse hertogen kon Fi-

lips aanspraak maken op zijn verdere bezittingen in de Nederlanden. En daarom was Brabant - 

en dan natuurlijk speciaal Brussel, de hoofdstad - de kern van het nieuwe ‘Middenrijk’ dat in 

Europa was ontstaan. Ook Brussel verklaarde zich daarmee tot erfgenaam van de (Neder)-

Lotharingse traditie.
112

 

 Het door Van den Damme vervaardigde handschrift van de Brabantsche Yeesten toont 

sporen van roest, en heeft dus ooit aan de ketting gelegen. Mogelijk lag het ter inzage in de 

Brusselse bibliotheek. Daar kon het dan worden geraadpleegd door de magistraat, als 

historische vraagbaak en basis voor het bestuur. Maar misschien was het tevens bedoeld voor 

een breder publiek. De keuze voor een kroniek in de volkstaal - van lager aanzien dan het 

Latijn - kan zijn voortgekomen uit de wens om ook de stedelijke bevolking van de grootsheid 

van het dynastieke en nationale verleden te doordringen, en daarmee de sociale status quo en 

stedelijke politiek te rechtvaardigen, en de eenheid te versterken.
113

 

 Die wens komt vaker naar voren. Zo werd de hertogelijke genealogie bij verschillende 

                                                
     110 De Voortzetting maakt een subtiel verschil tussen de oude Brabantse dynastie, gekenmerkt en gelegitimeerd 
door het edele Trojaans-Frankische bloed, en hun Bourgondische opvolgers. Weliswaar waren die met hun 

voorgangers verwant, maar hun legitimiteit berustte toch allereerst op de keuze die de Brabantse Staten voor juist 

deze opvolgers hadden gemaakt (Stein 1994, 250-264 en 271). 
     111 Stein 1994, 207-241, 283-289. Over de blijvende zorg om de positie als residentie Pleij 1988, 291-293; Stein 

1998, 310; Janssens en Sleiderink 2003, passim; zie ook hierna, V.4.2. 
     112 Stein 1994, 250, 273-283.  
     113 Stein 1994, 143-159 (daar ook over de rijmvorm, die misschien mede werd gekozen met het oog op mogelijke 

voordracht van de tekst). Voor Van den Dammes handschrift van Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen wordt de-

zelfde bestemming verondersteld. 
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openbare gelegenheden in theatrale vorm opgevoerd.
114

 Een jaarlijks terugkerend, belangrijk 

evenement was de Ommegang ter ere van Onze-Lieve-Vrouwe van de Zavel, mede georga-

niseerd door de stedelijke schutterij en gekoppeld aan het schuttersfeest. De populariteit van 

deze processie maakte haar interessant voor het stadsbestuur, zowel om de bieraccijnzen die 

deze ook voor toeristen aantrekkelijke festiviteit opleverde als om de mogelijkheden die zij 

bood tot het bespelen van het publiek, waaronder overigens regelmatig de hertogen zelf. 

Vandaar dat dit bestuur in 1448, bij het eerste eeuwfeest van de processie, een verordening 

uitvaardigde waarmee het gebeuren meer naar eigen hand werd gezet. Uit die verordening 

wordt duidelijk dat de gewoonte bestond om tijdens de Ommegang de genealogie van de 

hertogen uit te beelden. Die uitbeelding was in handen van de ambachten, en lijkt met de 

nodige pracht en praal te zijn vormgegeven. De verordening van 1448 dringt erop aan dat ook 

de armere ambachten voortaan meedoen - de hele stad diende zich erbij betrokken te voe-

len.
115

 

 We weten niet hoe deze vertoning van de hertogelijke stamboom er precies uitzag, en 

of er verband met Troje werd gelegd. Pas van de processie-genealogie van 1549 is een be-

schrijving overgeleverd:  
 

Nu volgden een groot getal jonge lieden op kostbare rijkelijk opgetuigde paarden gezeten, in 

zijden kleederen van verschillende kleuren met scepters en hertogelijke kronen; zij verbeeldden 

alle de hertogen welke elkander in Brabant opgevolgd waren, van den eersten af tot keizer 

Karel [V]. Vóór hen werd gedragen een standaard, vergezeld van drie of vier krijgslieden; elk 

van hen was ook gevolgd van evenveel beredene lijfjonkers, dragende dezelfde kleuren als elke 

hertog.116 

 

Als we deze beschrijving naar de letter kunnen geloven - maar de auteur is in zijn interpretatie 

van het geziene niet altijd betrouwbaar
117

 - dan begon de stoet met Pippijn I, volgens de in de 

Brabantsche Yeesten doorgegeven, in Brussel gehuldigde traditie de eerste hertog van 

Brabant. In dat geval reed er in 1549 dus geen Priamus (of andere Trojaanse voorzaat) door de 

                                                
     114 Andere voorbeelden dan de hierna behandelde bij Stein 1994, 160-164; vgl. ook Pleij 1988, 289 e.v. Zie ook de 

intrede van 1549, beschreven door Calvete de Estrella (vgl. hierna, n. 117). Trojaanse toespelingen zijn mij niet 

bekend, maar meestal is niet duidelijk wat er precies werd vertoond. Enige uitzondering op die regel is de genea-

logische toog in het spel Van menych sympel ende van out gedachte ende van cronycke: deze voerde de hertogen 

terug op Karel de Grote. Maar dat startpunt werd bepaald door de achtergrond van het spel. Het werd geschreven 

voor Karel van Charolais (de latere Karel de Stoute), vermoedelijk ter gelegenheid van zijn intocht in Brussel begin 
1466. De hoopvolle vergelijking tussen deze Karel en zijn beroemde voorganger, voorvader en naamgenoot beheerst 

het stuk. (Spel overgeleverd in het handschrift Leemans, zie Hummelen 1968 I C 2; vgl. Pleij 1988, 189, 289-290, 

292-3; Stein 1998, met editie).  

 Eveneens algemeen zichtbaar, en minder vergankelijk, was de afbeelding van de hertogen op het Brusselse 

stadhuis. Ook hier is niet helemaal duidelijk wie er vóór het na-middeleeuwse verval en de negentiende-eeuwse 

restauraties precies te zien waren (vgl. Des Marez 1918 I, 12, 14-19; Maesschalck en Viaene 1960, 74 n. 1). Aan het 

begin van de zestiende eeuw werden er, om de hertog te plezieren, tevens beelden van de Brabantse vorsten op de 

pijlers rond het toernooiveld bij het paleis geplaatst (Pleij 1988, 293).  
     115 Over de Ommegang en de verordening: Pleij 1988, 170 e.v.; Stein 1991 B; Stein wijst op de uitzonderlijkheid 

van de uitbeelding van een wereldlijke genealogie binnen de religieuze context van een ommegang. 
     116 Calvete de Estrella ed. 1873-1884 I, 197-198; Nederlandse vertaling overgenomen uit Stein 1991 B, 234. 
     117 De beschrijving staat in een uitgebreid verslag van de grote rondreis die Karel V en zijn zoon Filips in 1549 

door Europa en de Nederlanden maakte. Filips werd daarbij gepresenteerd en verwelkomd als de toekomstige 

landsheer, met de bij Blijde Inkomsten gebruikelijke vertoningen. De schrijver van het verslag, de Spaanse hoveling 

Juan Calvete de Estrella, was niet altijd op de hoogte van de plaatselijke tradities waaraan daarbij werd gerefereerd. 

In dezelfde Zavel-processie ziet hij Pegasus, met op zijn rug vier geharnaste kinderen - waarschijnlijk een 

renaissancistische misinterpretatie van het Ros Beiaard. Wat betreft de Brabantse genealogie: bij de eerdere 

ontvangst in de stad kreeg Filips eveneens zijn voorvaderen te zien, volgens Calvete ditmaal vanaf Karel Martel 

(Calvete de Estrella ed. 1873-1884, I 170-171). Voor een Brabantse stamboom lijkt dat een ongebruikelijk startpunt. 

Wellicht was het Karloman. 
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Brusselse straten. Mogelijk gold dat eveneens voor de eerdere jaargangen van de reeks - ook 

de verordening van 1448 spreekt alleen over hertogen.
118

 Maar misschien moet die term, in 

beide gevallen, niet al te strikt worden opgevat, en duidt hij meer algemeen op leden van de 

dynastie, voorgangers, voorvaderen.
119

 Er kan bovendien op andere wijze - bijvoorbeeld door 

enige vorm van toelichting bij Pippijns opvolger Anschisus, die volgens dezelfde traditie het 

Trojaanse en Romeinse bloed in de familie bracht
120

 - naar Troje zijn verwezen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proloog van Die eerste bliscap van Maria, met 

herleiding van Brussel uit Troje. Brussel KB IV 

192 (Brussel, ca. 1455), fol. 2 r. Uit: Deschamps 

1972, pl. 43. 

 
 

 Het stadsbestuur was zich in ieder geval zeer bewust van de historische banden tussen 

Brabant en Troje, en van de status daarvan. Dat blijkt uit het feit dat het publiek er, als 

resultaat van de verordening van 1448, op een ander moment tijdens de Zavel-processie 

nadrukkelijk aan werd herinnerd. In het decreet werd ook bepaald dat de ommegang voortaan 

zou worden afgesloten met de opvoering van een van de Bliscappen van Maria, een serie van 

zeven bij de gelegenheid passende toneelstukken. Twee van deze spelen, het eerste en het 

laatste, zijn ons overgeleverd. Vooral de Eerste bliscap is hier van belang. Expliciet wordt 

erin gesteld dat de stukken worden opgevoerd “ter stat beveelne”.
121

 Waarschijnlijk werden ze 

tevens in opdracht van het stadsbestuur geschreven.
122

 Het spel opent met een bede aan Maria 

om de hertog (Filips de Goede), zijn naasten en zijn vrienden, en al zijn bezittingen - Brussel 

bovenal - te beschermen. Dan volgt een begroeting van het publiek: 
 

Sijt willecome, edele en gemeyne [gewone burgers], 

                                                
     118 Zie de editie bij Stein 1991 B, 242. 
     119 Uit het feit dat men het aantal deelnemers wilde uitbreiden blijkt in elk geval dat de historische opeenvolging 

van hertogen niet nauwkeurig werd gevolgd: er zat enige ‘rek’ in de reeks, er werden personages weggelaten en 

toegevoegd. 

   120 Vgl. bijlage, stamboom nr. 1. 
     121 Bliscappen ed. 1978, 55 r. 43. 
     122 Stein 1991 B, 236-237; vgl. over totstandkoming ook Coigneau 2003, 213-217. 
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Die hier dus minlic sijt versaemt 

In desen melodyosen pleyne [schone plaats]. 

Sijt willecome, edele en gemeyne! 

Tprieel [lustoord] uut Troyen, den edelen greyne [kiem], 

Gegroyt, gebloeyt, es Bruesel genaemt.123 

 Let wel: het gaat hier om de stad zelf, niet om de hertogen. Vermoedelijk is deze trotse 

proclamatie van de Trojaanse wortels van Brussel het resultaat van identificatie met de 

dynastie, om een nog hechtere band tussen de stad en de uit Troje geboren hertog.
124

 Zo 

hadden immers de vorsten zelf hun residentiestad beschouwd: als hun eigen Troje. Dat leek al 

af te leiden uit het ‘feeste van conync Pryamus’ dat Jan III er in 1347 wilde vieren. Maar de 

beste getuige is de vroeg vijftiende-eeuwse kroniekschrijver Hennen van Merchtenen, die de 

dood van hertog Wenceslas, in 1383, speciaal voor Brussel een groot verlies noemt: 
 

  O Bruessel, edel roese ryn, 

  Roet ghelyc den vermelloene, 

  Hoe noede mochty den hertoghe coene 

  Verliesen, die u hadde soe weert! 

  Want hij u, edel pryel, vermeert [beroemd] 

  Maecte, al duer die wereld wyt; 

  Ende screef u aene den tytel ryc, 

  Dat was: Bruessel, ryke pryel van Troien! 
  Want vroude, blyscap ende joije 

  En costij cryghen, dats waerhede, 

  Dan in u, stat van reynen seden, 

  Als men mocht prueven, te menegen stont.125 

 

Wenceslas was een belangrijk mecenas, en het Brusselse hof was in zijn tijd een vermaard 

centrum van kunst en hoofs vermaak.
126

 Die positie van cultuurcentrum én residentie van een 

Trojaans geslacht was vermoedelijk de achtergrond voor de eretitel die deze hertog aan 

Brussel gaf.  

 Er zijn meer voorbeelden van vergelijking tussen Brussel en Troje. Rond 1430 schreef 

de Leuvense professor Henricus de Oesterwijck een Carmen in laudem Brabantiae, bedoeld 

om Brabant aan te prijzen bij de pas aangetreden hertog Filips de Goede. Het gedicht begint 

met een lettersgewijze uitleg van de naam Brabantia, waarin hij ook het Trojaanse bloed van 

de hertogen noemt. Dan volgt een overzicht van de voornaamste Brabantse steden. Zijn eigen 

Leuven bezingt hij als eerste, uitvoerig. Maar Brussel, op de tweede plaats en veel korter 

behandeld, wordt vergeleken met het schitterende Troje.
 127

 Het contrast zou erop kunnen 

wijzen dat hij daarmee aansloot bij een bestaande traditie.  

 In december 1496 deed Johanna van Castilië, de kersverse vrouw van de Habsburgse 

Filips de Schone, haar intrede in Brussel. Er is een handschrift met een rijk geïllustreerde 

beschrijving van deze intocht, in het Latijn. Vermoedelijk werd het gemaakt als een geschenk 

van de stad aan Johanna.
128

 De optocht vond ’s avonds plaats, in het donker, en de auteur 

                                                
     123 Bliscappen ed. 1978, 55 r. 20-25.  

   124 Is er (ook?) gedacht de stichting van Brussel door ‘Ganus sone Mondedier’ die genoemd wordt in de 

kroniek van Hennen van Merchtenen? De eenmaligheid van die vermelding, wellicht een ad hoc-reactie op een 
anti-Brusselse bron (vgl. hierna, hoofdstuk V.4.2.), maakt dat echter minder waarschijnlijk dan aansluiting bij de 

bestaande hoftraditie. Vgl. over Brussel ook n. 854. 
     125 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 3575-3586. Janssens noemt invloed van Segher Diengotgaf hier 

onbetwistbaar (Janssens 1989, 143 n. 82). 
     126 Wilkins 1983, 264-278; Sleiderink 1993. 

   127 Uitgegeven in IJsewijn 1969. Hertogen uit Troje: aldaar 15, v. 29; Brussel als Troje: 18, 125-128: 

“Splendida formosis muris, bonis preciosa / Portis ceu Troye, domibus, templis speciosis, Precellens illa nimium 

fortissima villa / Ut rosa flos florum”. 

   128 Over intocht en handschrift Hermann 1914; Pleij 1988, 318; Blockmans 1995; Kipling 2001 (met 
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roemt de uitbundige feestverlichting in de stad: het was zó veel en zó’n bijzonder schouwspel 

dat het de branden van Troje en Carthago weliswaar niet overtrof, maar dat er toch nooit iets 

is geweest dat daar meer op leek.
129

 Eerder zagen we dat steden zichzelf zelden rechtstreeks 

met het zo dramatisch geëindigde Troje vergeleken. Dat deden ze alleen in moeilijke 

omstandigheden, juist en expliciet om het benarde van hun situatie te onderstrepen.
130

 Nu ging 

het Brussel inderdaad slecht.
131

 Maar hier lijkt de vergelijking toch vooral bedoeld om de 

speciale band tussen het hof en de Brabantse hoofdstad te onderstrepen. Zowel Troje als 

Carthago moesten ten onder gaan om Rome en het Rijk te laten verrijzen. En men wilde het 

hof er graag aan herinneren dat de Trojaanse feniks opnieuw tot leven was gekomen in hun 

eigen Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De inkomst van Johanna van Castilië in Brussel, 

1496. Op de voorgrond Johanna temidden van leden 
van de schutterij, met toortsen. Op de achtergrond 

het stadhuis, verlicht met toortsen. Brussel was zo 

‘net het brandende Troje’, volgens het officiële 

verslag van het gebeuren. Berlijn, Kupferstich-

kabinett, hs. 78 D 5, fol. 31 r. 
 

 Expliciet en uitvoerig is de identificatie van Brussel met Troje in een spel van sinne 

dat enkele jaren later werd geschreven door de Brusselse rederijker en stadsdichter Jan 

Smeken,
132

 en dat bekend is onder de (later toegevoegde) titel Een Spel op hertoge Karle ons 

keyser nu es.
133

 Het stuk heeft betrekking op de geboorte van een zoon van Johanna en Filips - 

maar welke? Volgens het handschrift waarin het is overgeleverd gaat het om de oudste, de 

latere Karel V, geboren op 24 februari 1500. Die interpretatie wordt gedeeltelijk door de tekst 

                                                                                                                                                   
aankondiging van editie).  

   129 “[…] et si non Troye Carthaginisque incendia excessere nil tamen eis vicinius similiusve […] unquam 

visum fuerit”: Berlijn, Kupferstichkabinett, hs. 78 D 5 (microfilm aanwezig op het Instituut voor Neerlandistiek 

in Amsterdam), fol. 62 r.  

   130 Zie hoofdstuk IV.6.5. 

   131 Vgl. Pleij 1988, 308-320. 

   132 Vgl. voor Smekens officiële rol (sinds 1485) De Keyser 1934; Pleij 1988, 191; Janssens 2003, 62; 
Sleiderink 2003 B, 146-150. Gezien zijn functie moet hij ook betrokken zijn geweest bij de organisatie - en 

verslaglegging? - van de boven besproken intocht van 1496.  

   133 Editie: Van Bruggen 2005; Zie verder Cuvelier 1937, 95-97; Hummelen 1968, 1 C 3; Keesman 1987, 265; 

Pleij 1988, 348; Mareel 2010, 165-173, 255. Het Spel op hertoge Karle ons keyser nu es was het onderwerp van 

een geanimeerde workshop, die op 19 november 2004 aan de Universiteit Gent werd gehouden. Mijn bespreking 

van het stuk is sterk schatplichtig aan de ideeën die naar voren werden gebracht door de mede-deelnemers aan 

deze samenkomst: A.-L. van Bruaene, T. van Bruggen, S. Bussels, D. Coigneau, A. van Gijsen, F. Hemelaar, B. 

Jongenelen, S. Mareel, B. Ramakers, R. Sleiderink, R. Stein, J.Vandommele, A. van Herk en W. Waterschoot 

(vgl. ook Mareel 2010, 293 n. 72). 
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ondersteund. Maar andere tekstpassages spreken dit weer tegen, en wijzen erop dat het spel 

veel later geschreven is en wellicht betrekking heeft op de geboorte van zijn broertje 

Ferdinand, op 10 maart 1503. Vermoedelijk is hier corruptie in het spel, of een latere 

aanpassing.
134

 Het gebruik van Troje is er niet minder duidelijk om. 

 Het stuk opent met een gesprek tussen Venus (het ‘gemeyn welvaren’) en Berechinna, 

de moeder aller goden, over de zorgelijke toestand in de wereld, die wordt beheerst door Mars 

en Vulcanus. Maar dan horen ze geweldig nieuws. Alles zal goed komen, want  
 

Yn ’t prijeel van Troyen 
Bynnen den ylyonsschen palleyse  

Es wonders gebuert 

[…] 

Yupyters sone gebenendijt 

Heeft in ’t soet paladyum groot van machte 

Dlycht van gracijen gestelt met crachte 135  

 

De vier godinnen Vesta, Diana, Proserpina en Echo komen met vier symbolische geschenken 

voor dit ‘zoete palladium’. Dan gaat men naar Troje om ze aan te bieden. Daar volgt verdere 

uitleg van al die mythologische en allegorische diepzinnigheid, ons onthuld door ‘twee 

deugdzame Trojanen’: Ganymedes en Ylyus (zelf personificaties van ‘princelijck regement’ 

en ‘duegdelijcken raet’, en de behoeders van het palladium en het licht van gratie). Ze 

beginnen hun explicatie met de betekenis van de plaats van handeling:  
 

  Dyt Ylyon van Troeyen ter duegt genegen 

  Dat es Bruesel bynnen Brabant gelegen 136 

 

Jupiters zoon, dat is Filips de Schone. ‘Dlycht van gracien’ is het kind. Johanna, de moeder 

van het kind, wordt vergeleken met het palladium, het heilige beeld dat zolang het maar in de 

stad bleef Troje’s veiligheid garandeerde: 
 

  Sy es ’t paladyum vol van vyertuyten [deugden] 

  Die Apollo die t’alder wysheyt gewelt [beschikking] heeft 

  Yn ’t Ylyon van Troeyen met eeren gestelt heeft. 

  En soe lange als wy ’t paladyum behouwen, 

  Ons cuenyngynne die wy betrouwen, 
  En sal ’t pryeel van Troeyen nyet vergaen 

  Noch ons conyncx landen 137 

 

 Als alles duidelijk is, nemen ze afscheid van het publiek, dat ze al eerder hebben 

aangesproken als ‘ghij puepel des lants’ (r. 712, 782), ‘heeren en vrouwen’ (r. 771), 

‘priencelijke herten’ en ‘vergulden sporen’ (r. 774): 
 

Ghij vij geslachten en negen nacijen 

                                                
   134 Volgens de titels in het handschrift gaat het om Karel, maar deze zijn later toegevoegd (zie de beschrijving 

in Cuvelier 1937, 90-92, 97). Een belangrijke aanwijzing voor Ferdinand vormen de regels 741 e.v., waarin de 

drie oudste kinderen Eleonora, Karel en Isabella worden genoemd als ‘drie yonge lychten reyn van nacijen’ 
naast ‘dlycht van gracijen’, de nieuwe zoon. In de tekst zelf wordt dit ‘licht van gratie’ alleen in r. 683 expliciet 

Karel genoemd; op andere plaatsen wordt het alleen geïdentificeerd als ‘de zoon van Filips en Johanna’, en dat 

kan net zo goed op Ferdinand slaan. Wat betreft de datering: volgens Mareel moet het stuk dateren van na het 

overlijden van Johanna’s moeder Isabella van Castilië († 26 november 1504), omdat Filips en Johanna de hen in 

het stuk gegeven titels van koning en koningin van Castilië toen pas officieel mochten voeren (Mareel 2010, 

168-169). Ze waren echter al in 1502 als troonopvolgers erkend. 

   135 Van Bruggen 2005, r. 122-124, 126-128. 

   136 Van Bruggen 2005, r. 572-573. 

   137 Van Bruggen 2005, r. 581-587. 
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’t Es onsen conync ter eeren gedaen 

En onser conyngynnen; wilt dyt ontfaen 

Yn dancke; ’t Genoffelken [anjertje] baert haer yonste 

Van der Grooter Gulden ons sympel conste 

Doen wij der stat van Bruesel t’eeren 

Ouwen oorlof, hier blijve die gracije ons heeren.
138

 

 

Het stuk lijkt daarmee bedoeld voor een algemeen, Brussels publiek, samengevat als en in 

vermoedelijke aanwezigheid van de ‘zeven geslachten en negen natien’, de patriciërs en de 

burgerij die samen het nieuwe stadsbestuur vormden dat waarschijnlijk opdracht tot de tekst 

gaf. Een gezelschap met de naam ‘het Genoffelken’ is verder niet bekend.
139

 Het was 

blijkbaar verbonden met het Grote Gilde van de voetboogschutters. 

 Troje wordt hier dus weer gebruikt in dienst van het Brusselse streven om het hof 

binnen haar muren te houden. Dat hof was de woelige stad hoe langer hoe meer gaan mijden, 

en door de nieuwe Spaanse waardigheid dreigde nog verdere vervreemding, en een plaats in 

de periferie van het Habsburgse rijk. Niet voor niets stelt Smeken Brussel gelijk met het Ylyon 

van Troje: naar middeleeuwse opvattingen was dat het paleis van Troje, de plaats waar de 

vorstelijke familie woonde.
140

 Al was het bedoelde prinsje dan elders geboren - Karel in Gent, 

Ferdinand in Spanje - Smeken laat er geen twijfel over bestaan dat het wonder van de 

conceptie ‘thuis’ in Brussel had plaatsgevonden. Tegelijk mocht, door de identificatie van de 

stad met Troje, heel Brussel zich aangesproken en trots voelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Minnetuin in dezelfde 

hoofse traditie als 

Seghers prieel van 

Troje. Meester van de 

Liefdestuinen, ca. 1450. 

Uit: Vignau Wilberg - 

Schuurman 1983, afb. 2. 

 

 

Opvallend is de steeds weer terugkerende aanduiding van Brussel als ‘prieel van Troje’. 

Oorspronkelijk was dit de titel van de hoofs-idealiserende episode die de vermoedelijk voor 

het Brabantse hof werkende Segher Diengotgaf in zijn bewerking van Benoîts Roman de 

Troie toevoegde. Zo kondigt Maerlant het door hem opgenomen werk aan, in de proloog van 

zijn Historie van Troyen: 
 

                                                
   138 Van Bruggen 2005, r. 790-796. 

   139 Mareel 2010, 294 n. 95. 

   140 Er is dus geen sprake van contaminatie, zoals editieur Van Bruggen in zijn commentaar bij r. 137 stelt. 
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Seger Dengotgaf 
Heft daeraf ghedicht een deel, 

Dat is van Troyen dat Proyeel 

[…] Ende aent Proyeel die VII stryt.141 

 

En zo vinden we het ook terug in de Brusselse tekstverzameling in het handschrift-Van 

Hulthem (1405-1408), waarin een selectie van vijf stukken uit Maerlants Trojeroman is 

opgenomen. Het allereerste ervan is Dits tprieel van Troyen, waarin het hoofse leven in Troje 

geschetst wordt tegen een achtergrond van verder oorlogsberaad. Ludo Jongen heeft betoogd 

dat de bloemlezing in Hulthem zich concentreert op de vereerde ridder Hector.
142

 De opening 

met het Prieel-deel is dan opgenomen ter karakterisering van de bijzondere omgeving en 

positie van deze held. Volgens Kestemont was het de compilator te doen om een reconstructie 

van Seghers roman.
143

 Dat zou een grotere belangstelling voor het prieel-concept zèlf kunnen 

impliceren. Het eigenlijke prieel in Seghers tekst is een buitengewoon mooie tuin bij het 

paleis, het ideale decor voor de hoofse ontmoetingen die hij er laat plaatsvinden. De 

beschrijving ervan volgt het vaste patroon voor de typering van een ware locus amoenus: 

keurig gras, mooie bloemen, een klaterende fontein en een schaduwrijke boom vol zingende 

vogeltjes. De lezing in het handschrift-Van Hulthem voegt - misschien niet toevallig - nog een 

ontbrekend element toe: het prieel is er ‘ront ghemuert’.
144

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het paleis op de Coudenberg, die Brussel domineerde. Daarachter de stad zelf. Tekening Barend van 

Orley (?), ca. 1520. Uit: Pleij 1988, 38. 

 

                                                
   141 Historie van Troyen v. 12-16, naar het Wissense handschrift, aangehaald uit Segher Diengotgaf ed. 2001, 10 
waar de passage wordt vertaald als “Segher Diengotgaf heeft over een deel [van de Trojaanse geschiedenis] een 

gedicht gemaakt, namelijk het Prieel van Troje en aan het Prieel-verhaal heeft hij de zevende veldslag 

gekoppeld […]”.   

   142 Jongen 1996 B. Vgl. over het handschrift-Van Hulthem en de verdere belangstelling voor de Troje-stof 

daarin hiervoor, hoofdstuk IV.6.4. en IV.6.5. 

   143 Kestemont 2010, 264-265. 

   144 Segher Diengotgaf ed. 2001, v. 308-319 (naar het Wissense handschrift); Het handschrift-Van Hulthem ed. 

1999, nr. 143, v. 315-316. Over het topos van de locus amoenus, bij Segher meer speciaal een minnetuin: Curtius 

1978, 202-206; Vignau Wilberg-Schuurman 1983, 7 e.v. 
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 Die betekenis van ‘een heerlijke, verfijnd-beschaafde, ommuurde plek bij het paleis 

van Troje’ lijkt onderliggend bij het gebruik van ‘prieel van Troje’ als eretitel voor Brussel, 

de stad bij het paleis op de Coudenberg. Als we Hennen van Merchtenen mogen geloven werd 

die erenaam voor het eerst gebruikt aan het hof, door hertog Wenceslas († 1383). Misschien 

speelde het idee ook al mee - of vond het zijn oorsprong in - het ‘feeste van conync Pryamus’ 

dat zijn schoonvader Jan III in 1347 in Brussel organiseerde. De stad zelf nam de benaming 

graag over.
145

 Want daarmee werd niet alleen onderstreept dat Brussel een schitterende stad 

was, maar ook dat zij onlosmakelijk was verbonden met het paleis, met de dynastie. Geen 

andere Brabantse stad is waarschijnlijk zo vaak getuige geweest van de trots van de hertogen 

op hun Trojaanse afkomst.
146

 De gedachte dat Brussel dan de bijbehorende stad was lijkt ook 

te zijn afgekeken van het hof, maar werd vervolgens al snel aangewend voor eigen, stedelijk 

belang.  
 

Deze oudste Brabantse Troje-sage, direct aansluitend op de Frankische sage en de 

Merovingisch-Karolingische genealogie, kreeg dus in tweede instantie ook betekenis voor de 

steden, speciaal voor Brussel. Zij werd draagster van lokale belangen, en van een zich met de 

dynastie identificerend nationalisme. Het edele bloed van de hertogen, en de imposante 

machtsaanspraken die het met zich meebracht, verhoogden de status van Brabant als geheel.  

 Maar de Frankisch-Brabantse Troje-sage was niet de enige mythe over de oorsprong 

van de hertogen, en zij was ook niet de enige Trojaanse mythe die over hun afkomst de ronde 

deed. Geliefd was de legende over de Brabantse afstamming van een zwaanridder. Onder in-

vloed van die legende werd de Merovingisch-Karolingische stamboom uitgebreid met nieuwe 

elementen. Er ontstond een aanvullend verhaal rond oorsprong en geschiedenis van het 

Brabantse huis, de Brabo-sage, die uiteindelijk zou uitgroeien tot een nieuwe Brabantse Troje-

sage. In dat nieuwe verhaal was de aandacht niet meer uitsluitend gericht op het bloed van de 

dynastie: ook de wording van het gewest en van de steden kreeg een plaats in het gedroomde 

verleden. Of deze Brabo-sage los van het hof ontstond staat nog te bezien. Maar zij zou ook 

daarbuiten gaan functioneren, en - meer nog dan de oudste Troje-sage - een rol gaan spelen in 

het collectieve zelfbewustzijn.  

 

 

4. De Brabo-sage 

 

 

4.1. Inleiding 

 

Het is niet eenvoudig te zeggen wanneer de Brabo-sage precies ontstond, hoe zij er in haar 

vroegste vorm uitzag en hoe zij evolueerde. In vooruitblik: het verhaal moet al in de eerste 

helft van de veertiende eeuw zijn bedacht. Maar de oudste bronnen dateren - afgezien van 

                                                
   145 Zie naast de al geciteerde voorbeelden uit de Eerste Bliscap en het Spel op hertoge Karle ook nog Van 

Bruggen 2005, r. 187 en 579. Voorbeelden (uit de late vijftiende eeuw) van ‘prieel’ als meer algemene typering 
voor een aangename stad of streek in Blijde Inkomst 1950, 4 v. 69, 13 v. 59, 17 v. 29. 

   146 Die afstamming werd niet alleen door middel van teksten uitgedragen. Denk bijvoorbeeld ook aan de serie 

Troje-tapijten die bij gedeeltelijk openbare hoffestiviteiten als doopplechtigheden en Gulden Vlies-kapittels 

werden opgehangen (voorbeelden in Pleij 1988, 388). Ook Gillis Peys, die er in 1444 bij een groots 

schuttersfeest in het openbaar zijn gedicht Van Jasoene, hoe hij wan dat gulden vlies voordroeg ter ere van Filips 

de Goede is een voorbeeld van op ‘interculturele uitwisseling’ gericht gebruik van de Troje-stof (of beter: van de 

aan Troje verwante Jason-stof), nu vanuit de stad. Ed.: Campbell 1865; vgl. ook Janssens 2003, 60 en Sleiderink 

2003 B, 118 (daar de suggestie dat Gillis zijn gedicht na afloop maakte, op basis van teksten of vertoningen 

tijdens het schietspel).  
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enkele eerdere fragmenten
147

 - uit de vijftiende eeuw. In de tijd tussen ontstaan en eerste 

overlevering is er nogal wat mee gebeurd, en ook daarna zou het zich nog verder ontwikkelen. 

De bronnen verschillen daardoor in hun weergave van de geschiedenis. Niet alleen zijn er de 

bij middeleeuwse teksttransmissie voorspelbare varianten op het niveau van kleinere verhaal-

elementen als namen, getallen en dergelijke. Ook het verhaal zelf is bewaard in verschillende 

versies. Het is een paar maal omgewerkt, uitgebreid en aangepast aan nieuwe verlangens. Dat 

werd niet altijd met evenveel kennis of zorg gedaan, en de fouten en daaruit voortvloeiende 

correcties van de achtereenvolgende bewerkers zorgden voor verdere confusie.  

 

Schematisch overzicht van Blötes visie op de ontwikkeling en overlevering van de Brabo-sage. 

Uit: Blöte 1904. 

 

 Blöte heeft, aan het begin van de vorige eeuw, geprobeerd deze ingewikkelde knoop 

zover mogelijk te ontwarren. Op grond van de hem bekende bronnen kwam hij tot de 

conclusie, dat de Brabo-sage zich in hoofdzakelijk drie fasen heeft ontwikkeld. Tussen 1320 

en 1330 ontstond het eigenlijke verhaal over ridder Brabo, als rationalisering van een circu-

lerende zwaanridder-sage, en ter verklaring van de naam van het hertogdom. Deze oudste 

versie werd alleen overgeleverd in het werk van Hennen van Merchtenen (n.s. 1415).  

Naderhand kreeg het verhaal een genealogisch vervolg, dat Brabo met de latere Brabantse 

hertogen verbond. En tenslotte werd die genealogische lijn nog uitgebreid door Brabo van 

Hector van Troje en, verder terug, van Noach te laten afstammen. Deze uitbreidingen, 

waardoor nu ook Karloman een hoge afstamming had, schreef Blöte toe aan twee in het Latijn 

schrijvende Pseudo-Boendales: Pseudo-Clericus I en II, beiden werkend in de eerste helft van 

de veertiende eeuw. De tweede versie werd niet zelfstandig bewaard, maar is geïncorporeerd 

in de derde, te vinden in alle verdere bronnen tot de zestiende eeuw. Tussen 1511 en 1513 

                                                
     147 Over deze fragmenten van de zogenaamde ‘Roman van Caesar’ hierna, 264. 
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verscheen dan nog Jean Lemaire de Belges’ Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de 

Troyes, in drie boeken. Dit zeer omvangrijke werk over Troje en het Trojaanse nageslacht 

behandelde ook de geschiedenis van Brabo. Blöte zag de Brabantse traditie daarbij onder 

meer vermengd met elementen uit de Kleefse versie van het verhaal van de zwaanridder. 

Lemaires werk was een internationaal succes, en deze laatste lezing kreeg dan ook de grootste 

verspreiding.
148

 

 Blöte geldt nog altijd als de voornaamste autoriteit op het gebied van de Brabo-sage: 

de conclusies van zijn studie uit 1904 zijn nooit aangevochten.
149

 Latere onderzoekers hebben 

voornamelijk aandacht besteed aan twee van de nieuwe bronnen die sinds het verschijnen van 

zijn studie werden ontdekt of onderkend: de fragmenten van een ‘Roman van Caesar’, en een 

rijmkroniekje met de titel Van den beghinsel van Roome ende van Brabant. Zijn zij 

getuigenissen van een ouder stadium van het Brabo-verhaal? De Caesar-fragmenten worden 

inmiddels inderdaad als zodanig beschouwd - zij zouden misschien zelfs nog tot de dertiende 

eeuw teruggaan.
150

 Nauwelijks of geen andacht is besteed aan de door Melville ontdekte 

‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, en aan de al veel langer bekende Franstalige 

Brabo-geschiedenis in Jan van Edingens Livre des cronicques de Brabant.
151

 Een poging tot 

integratie van al deze gegevens, tot een nieuwe analyse van de genese en betekenis van de 

middeleeuwse Brabo-sage als geheel is niet meer ondernomen. Het meest in die richting komt 

het hoofdstuk De herkomst van Brabon in het proefschrift van Tigelaar over de 

Alderexcellenste cronyke van Brabant (1498), maar het was expliciet niet diens bedoeling om 

“de ingewikkelde en grotendeels nog onduidelijke tekstontwikkeling tot in detail te 

bespreken; een schets van de grote lijnen volstaat”. Hij beperkt zich tot een korte bespreking 

van een deel van de bronnen. De vele witte plekken en onzekere factoren ten aanzien van de 

ontwikkeling van de sage ziet hij als resultaat van de uiterst gebrekkige overlevering van de 

teksten, maar ook van een “ongetwijfeld levendige maar niet meer te achterhalen mondelinge 

traditie”.
152

 Bijker besteedde eveneens aandacht aan de Alderexcellenste Cronyke, en aan het 

werk van Hennen van Merchtenen, in een artikel over de functie van het Brabo-verhaal in 

deze twee vijftiende-eeuwse kronieken. Zo’n synchrone benadering kan zinvolle inzichten ten 

aanzien van specifieke bronnen opleveren; maar voor goed begrip van de sage is diachroon 

onderzoek nodig.
153

 

                                                
     148 Blöte 1904. Vgl. over Lemaire ook hierna, V.4.5.2. 

     149 Zie bijvoorbeeld Van Anrooij 1994 A, 279 n. 2; Hage 1998, 81-86. Tigelaar 2006, 133 n. 41 is kritischer, maar 

blijft globaal en benadrukt de noodzaak tot verder onderzoek. 
     150 Zie Lemaire 1987, Janssens 1989, Hage 1998, de publicaties van Van Anrooij over Hennen van Merchtenen, 

Tigelaar 2006, Bijker 2010 (91) - alle hierna nog te bespreken. Een beknopte en soms verwarde weergave van deze 

literatuur in Schoups 2002 (over de vroegste geschiedenis van de sage: 6-29), een uitgave die vooral interessant is 

door het vele beeldmateriaal met betrekking tot de Antwerpse Brabo-traditie. Oudere materiaalverzamelingen rond 

de nawerking van de Brabo-sage in Antwerpen en daarbuiten: Reiffenberg 1846, LXVI-LXXXI; Doutrepont 1936; 

Doutrepont 1939. 

     151 Over al deze bronnen hierna. 

     152 Tigelaar 2006, 132-141 (citaten: 133). Zijn schets bevat veel waardevolle observaties, maar is inderdaad 

beperkt: inhoud en betekenis van het verhaal worden slechts heel globaal besproken, en de bronnen maar ten 

dele. Zo laat hij Van den beghinsel buiten beschouwing (133 n. 42), en de ‘tamelijk obscure’ Clarasien komt 

maar heel kort ter sprake (138).  
     153 Bijker 2010. Ter toelichting van dit verschil: Bijker plaatst de kroniek van Hennen van Merchtenen terecht 

in een hofomgeving - maar de (tweede) versie van de Brabo-sage die deze kroniek geeft ontstond in een 

stedelijke context; omgekeerd plaatst Bijker de Alderexcellenste cronyke van Brabant even terecht in een 

stedelijk milieu - maar de (derde) versie van de Brabo-sage in deze kroniek ontstond aan het hof. Natuurlijk 

krijgt zo’n ouder verhaal bij verandering van context nieuwe betekenis, zelfs zonder adaptatie. Toch kan een 

synchrone aanpak, bij onvoldoende bewustzijn van dit verschil, tot misverstanden leiden. Een voorbeeld: bij 

Hennen is Brabo geen voorvader van de hertogen. Bijker verklaart dit als een weglating door Hennen, mogelijk 

bedoeld om de opvolging van Antoon van Bourgondië te helpen legitimeren (Bijker 2010, 99). Hennen volgt 

echter een ouder verhaal, waarin Brabo die functie nog niet had - de legitimering kwam (en komt ook bij 
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 Er is, kortom, alle aanleiding voor een nieuwe Brabo-studie. Blötes werk valt op veel 

punten aan te vullen en te corrigeren. Zijn conclusies ten aanzien van ontwikkeling en 

datering van het verhaal zijn, naar zal blijken, gedeeltelijk onjuist. Nadere bestudering van de 

nieuw-ontdekte bronnen biedt beter zicht op de eerste fasen van de geschiedenis van het 

Brabo-verhaal, maar anders dan tot nu toe is verondersteld. Daar komt bij dat Blöte zich 

concentreerde op de evolutie en betekenis van Brabo als zwaanridder. Door dat beperkte 

zoeklicht bleef veel van de verdere strekking buiten beschouwing. Zo bleven het belangrijke 

kader van de Frankische Troje-sage, en de wijzigingen die dit bij de inpassing en 

ontwikkeling van het Brabo-verhaal onderging, onbesproken. Ook de vele etymologiserende 

verklaringen van het ontstaan van (de naam van) bepaalde steden, landstreken en geslachten 

werden niet nader geanalyseerd. Vooral de fase waarin de Brabo-sage was uitgegroeid tot een 

grootse antieke geschiedenis van Brabant - in de hierna te introduceren Cornike van Brabant - 

kreeg zo nauwelijks de aandacht die zij verdiende.
154

 Het oorspronkelijke zwaanridderverhaal 

maakte daar immers nog maar een klein onderdeel van uit. Ook vraagt de mogelijke relatie 

met Boendale meer belangstelling. En tenslotte: door Blötes gerichtheid op bronnenproble-

matiek, vanuit de vraag naar de ontwikkeling van het verhaal, bleef de verdere receptie van de 

Brabo-geschiedenis - aan het hof, in de stad, op de drukpers - onbehandeld. Het werk van de 

genoemde latere onderzoekers heeft in deze manco’s niet of nauwelijks voorzien. 

 Tegen de achtergrond van de huidige stand van onderzoek is het nodig te benadrukken 

dat uitvoerige aandacht voor de Brabo-sage past in een onderzoek naar (al dan niet stedelijke) 

receptie van de Troje-stof. Door Blötes concentratie op Brabo als zwaanridder is de Trojaanse 

context van het verhaal onderbelicht gebleven. De latere speculaties over de ‘Roman van 

Caesar’ als representant van een ouder verhaalstadium hebben dit versterkt. Van Anrooij 

bijvoorbeeld ziet de geschiedenis van Brabo als een zelfstandig ‘Romeins’ verhaal dat pas 

later met de Troje-sage werd vermengd.
155

 Hier wordt zij echter uitgelegd als uitbreiding van 

de hiervóór behandelde, oudste Brabantse Troje-sage. Dat kader maakt dan ook steeds 

nadrukkelijk deel uit van de interpretatie. 

 Dat het verhaal, vooral in de vele plaatsnaamverklaringen, sporen van stedelijke 

inbreng zou dragen is al wel regelmatig gesuggereerd. Daarbij werd speciaal aan Antwerpen 

gedacht. Nog steeds getuigt Lambeaux’ Brabo-beeld op de Antwerpse Grote Markt van de 

verering die deze ‘stamvader’ in deze stad ten deel viel. Want op zijn dappere gevecht met de 

hand-werpende reus voerde de stad haar achtenswaardig vroege oorsprong en haar naam 

terug. Deze etymologie is wel uitgelegd als een vijftiende-eeuwse, wellicht Antwerpse 

toevoeging aan het verhaal.
156

 Ook Hage zag Antwerps zelfbewustzijn in de Brabo-sage. Hij 

vermoedde zelfs dat het hele verhaal - gezien latere toeschrijving ervan aan de Antwerpse 

                                                                                                                                                   
Hennen) van het Trojaanse kader, waarvoor Bijker nauwelijks oog heeft doordat hij zich in het voetspoor van 

Blöte teveel op Brabo concentreert. In de Alderexcellenste Cronyke is Brabo wel voorvader, ook in navolging 

van een oudere, maar verder ontwikkelde versie. Maar ook dit ziet Bijker als bewuste ingreep van deze 

vijftiende-eeuwse bron, en verbindt daar vervolgens conclusies aan (id. 94, 100). Vgl. ook n. 155, en voor 

stofanalyse hierna. 

     154 Blötes lijstje van ‘belangrijkste’ verschillen met de voorafgaande versie bij Hennen van Merchtenen (Blöte 

1904, 51) is wat dat betreft veelzeggend.  

     155 Van Anrooij 1994 A, 304-305. Iets dergelijks geldt voor Bijker; deze ziet bij Hennen van Merchtenen wel de 
terugvoering van het hertogdom op de Romeinse tijd, door de Brabo-sage, maar hij stelt ten onrechte dat “Van 

Merchtenen’s aim was to explain the history of the duchy, not the history of the ducal dynasty” en ziet te weinig het 

belang van het Trojaanse bloed, dat hij pas bij Traijoens zoon en Anschisus in de dynastie ziet binnenvloeien, in 

plaats van bij de expliciet als stamvader en eerste vorst van het land tussen Schelde en Rijn gepresenteerde (maar 

door Bijker niet genoemde) Karel van Nijmegen (Bijker 2010, 94, 98 (citaat), 102). Vgl. ook n. 153. Tenslotte het 

voorbeeld van Bussels, die de intocht in Antwerpen 1549 onderzoekt op vernieuwende, vroegmoderne elementen: 

Brabo is voor hem een Romeinse tirannendoder die de reus, “de stichter van de stad”, onderwerpt; de middeleeuwse 

Troje-traditie blijft uit zicht (Bussels 2005, vooral 86-87).   

     156 Prims 1927 B, 18-21; Van den Berg 1987; Swinnen 1987, 212; vgl. ook Tigelaar 2006, 156. 
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schepenklerk Boendale - aan het begin van de veertiende eeuw in Antwerpen ontstond. De 

nieuwe nadruk die, door de aandacht voor de oorsprong van verschillende steden, op het 

territorium in plaats van de dynastie werd gelegd zou passen in de toenmalige machtsstrijd 

tussen hertog en steden.
157

 Van Anrooij dacht aan een andere verklaring voor het feit dat er 

meer etymologieën in het verhaal zijn opgenomen. Hij wees op de kring van veertiende-

eeuwse minstreels en speellieden waarin, naar zijn mening, de Brabo-sage ontstond. Zij 

zouden de - deels misschien al bestaande, deels met het oog op de sage verzonnen - lokale 

oorsprongslegenden hebben ingevoegd. Zo werd het verhaal aantrekkelijk voor wisselende 

publieksgroepen, en sloot het aan bij mogelijk stedelijk geïnspireerde gevoelens van ‘natio-

nale’ saamhorigheid, een functie die ook Bijker benadrukt.
158

 Een inhoudelijke analyse van de 

naamsverklaringen is tot nu toe echter niet ondernomen. Deze zal tot andere conclusies over 

hun - inderdaad gedeeltelijk stedelijke - herkomst en functie leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

De Brabo-fontein op de Grote Markt in Antwerpen, 

door Jef Lambeaux (1887). © Gent UB. 

 

   

 Het wordt een omvangrijk betoog. Dat is voor een deel het gevolg van de complexiteit 

van ontwikkeling en overlevering, en van de wetenschappelijke discussie die daardoor 

ontstond. Bovendien gaat het bij de Brabo-sage niet meer om een simpele genealogie. Het 

betreft een uitvoerig en in de loop der tijd steeds verder aangegroeid verhaal, fictief maar vol 

bedekte betekenis. De analyse van een dergelijk verhaal vraagt ruimte. En tenslotte is er geen 

                                                
     157 Hage 1998, 85-86; ook deze auteur heeft geen goed beeld van de achtereenvolgende ontwikkelingsfasen van 

het verhaal. Zijn conclusies ten aanzien van de intenties erachter zijn dus eveneens onjuist. Vgl. over de toeschrijving 

aan Boendale hierna, 271. 

     158 Van Anrooij 1994, 304-305; Bijker 2010, 102, 109. Net als Van Anrooij acht ook Tigelaar een geleidelijke 

groei van het verhaal, waarbij allengs allerlei legendarische verhaalmotieven rond de figuur van Brabo ontstonden, 

niet uitgesloten (Tigelaar 2006, 134 n. 48). 
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andere Nederlandse Troje-sage geweest die zo’n enthousiast onthaal vond in steden. Vooral 

Antwerpen heeft als gezegd Brabo omhelsd, maar ook andere steden waren trots op de antieke 

wortels die zij in het verhaal kregen toegeschreven. Ook zal nog blijken dat het stedelijke 

succes van de Brabo-sage nieuwe impulsen heeft gegeven aan andere Nederlandse Troje-

sagen. De uitgebreide aandacht voor de geschiedenis van Brabo wordt dus zeker 

gerechtvaardigd door het belang ervan. 

 

 

4.2. Vroegste ontwikkeling: Hennen van Merchtenen en zijn voorgangers 

 

4.2.1. Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant 

 

Blöte begon zijn analyse van de wordingsgeschiedenis van de Brabo-sage met een bespreking 

van de Cornicke van Brabant van Hennen van Merchtenen (n.s. 1415). Dat was zijn enige 

bron voor de door hem onderscheiden eerste fase. Ook voor het hiernavolgende betoog is de 

Cornicke een goed uitgangspunt - maar niet als representant van de oudste vorm van het 

verhaal, zoals nog zal blijken. 

 De tekst behandelt, in bijna 4500 verzen, de geschiedenis van Brabant vanaf de val 

van Troje tot het vijftiende-eeuwse heden, onder de Bourgondische hertog Antoon. Hij lijkt 

ook gericht op Antoon en zijn directe omgeving van hoge Brabantse adel en Brussels stadspa-

triciaat. Toch werd de Cornicke vermoedelijk niet in opdracht van de hertog of van iemand uit 

diens kring geschreven. Het werk was misschien eerder bedoeld als een vorm van sollicitatie. 

De auteur, telg uit een vooraanstaand Brussels geslacht, was tot 1412 werkzaam als hertoge-

lijk ambtenaar. Archiefgegevens over de jaren 1412-1415 ontbreken. In de Cornicke van 1415 

klaagt hij over geldgebrek. Er is wel verondersteld dat hij in deze periode werkloos was en 

door middel van deze verheerlijkende geschiedenis van Brabant en het Brabantse huis 

opnieuw bij Antoon in de gunst trachtte te komen. Niet lang na het voltooien van zijn kroniek 

kreeg hij opnieuw een aanstelling in dienst van het hof, als schout van Herentals. Wellicht 

was dat mede te danken aan zijn literaire werk. Tijdens het schrijven ervan hoopte hij echter 

vooral op een grote historiografische opdracht. Als iemand hem maar “inc, cost ende papier” 

wilde vergoeden, dan zou hij eens een ècht uitvoerige kroniek van Brabant schrijven, zegt hij 

aan het slot van de Cornicke.
159

 Het is er niet van gekomen, voor zover we weten. We kunnen 

dus alleen maar raden naar het vele wetenswaardige dat hij nog aan zijn toch al tamelijk 

omvangrijke geschiedenis had willen toevoegen. 

 Uit het bovenstaande valt misschien af te leiden dat de Cornicke aan het hof met enige 

welwillendheid is ontvangen. Maar verder bleef de waardering bescheiden. De volledige tekst 

is slechts bewaard in een enkel handschrift - een slordig handschrift, van rond 1440. Een paar 

passages uit de kroniek werden overgenomen door latere kopiïsten en auteurs.
160

 Die beperkte 

en gebrekkige overlevering maakt het onderzoek naar de Cornicke niet eenvoudiger.    

 

4.2.2. Inhoud 

 

Na de proloog - die nog ter sprake komt - opent de eigenlijke kroniek met de val van Troje, in 

1149 voor Chr. In enkele grammaticaal krakende regels vol stoplappen wordt de lijn van 

                                                
     159 NaSo J043. Over de auteur en zijn intenties: Van Gerven 1980; Swinnen 1987, 201-202; Van Anrooij 1993 C, 

294 e.v.; citaat: Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 4233. 

     160 Een overzicht van de receptie geeft Van Anrooij 1993 C, 292-293; de daar genoemde kroniek Van den 

beghinsel van Roome ende van Brabant is mijns inziens geen verkorte versie van Hennens Cornicke - zie hierna. 

Vgl. verder over het handschrift (Gent, Universiteitsbibliotheek 1621 (olim R.55, 701)): Swinnen 1987, 200-201, 

214-216. 
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Troje naar Europa getrokken:  
 

  Recht voer Christus onss Heeren gebuert 

  .Xjc. jaer, ende daertoe voert 
  Omtrent .xlix. jaer, 

  Vloen uut Troyen, des syt waer, 

  Ende stichten Rome ende IJtalien, 

  Ende Aelmaengien, hoert nae mije, 

  Ende daer maecten sy een coeninc, 

  Die Priamus hiet, verstaet die dinc;161 

 

Deze koning Priamus wordt opgevolgd door Mercomeryuse, Ferramaonde, Clodione en 

Merrowinghen.
162

 We herkennen de namen van de vijf eerste vorsten uit de traditionele 

Frankische (hier gezien het “Aelmaengien” allereerst opgevat als Duitse) genealogie. 

 Naar het voorbeeld van die gebruikelijke reeks zou je na Merrowinghen (C)hilderic en 

Clovis, de eerste christelijke koning, verwachten. Maar bij Hennen vinden we een nieuw 

element in de stamboom. Merrowinghen heeft vierentwintig zoons, die allemaal als koning, 

hertog, markgraaf of ‘prince’ over een deel van Europa heersen. De oudste, Hilderic, volgt 

zijn vader op als koning in Aelmaengien. De tweede, Merrj of Mercwinc, is koning in 

Goetlant “dat nu heet Vrancryc” (r.83). En zo gaat het voort met de opsomming van de zoons. 

Laatste in de reeks is Karel, ‘prince’ in het gebied tussen Schelde en Rijn. Nog even komt 

Hennen dan terug op de tweede zoon, Mercwinc van Goetlant, en pas op dat moment vinden 

we het eerder verwachte genealogische vervolg. Mercwinc blijkt vader van Hilderyc en 

grootvader van “Clouwys, Die ijerste kersten maecte sent Remijs” (r. 144-5). Hennen zegt 

later meer over deze Clovis en zijn opvolgers te zullen schrijven. Maar eerst gaat hij dieper in 

op de laatste van de vierentwintig zoons, de eerdergenoemde Karel. En daarmee begint tevens 

de geschiedenis van Brabo. 

 Bij nadere beschouwing blijkt deze genealogische opening niet alleen afwijkend van 

de traditie, zij levert ook - voorlopig alleen te signaleren - interpretatieproblemen op. Er is iets 

vreemds met de datering. Door het bekende rijtje Frankische namen wanen we ons in de 

eerste eeuwen na Christus. En speciaal de expliciete verwijzing naar de doop van Clovis (die 

plaatsvond in 506) zou impliceren dat diens overgrootvader Merrowinghen en zijn 

vierentwintig zonen in de vijfde eeuw leefden. Maar Hennen plaatst Karel, een van de vieren-

twintig, zo’n zeventig jaar voor de geboorte van Christus
163

. En ook verder blijkt het verhaal 

zich af te spelen in een weliswaar merkwaardig maar expliciet antiek verleden. 

 Speciale aandacht verdienen de regels die direct volgen op de opsomming van de 

vierentwintig zoons. Hennen zegt daarin dat de laatste, Karel, de stamvader van de Brabantse 

hertogen was. Daarbij benadrukt hij tevens hoezeer die latere hertogen  zich hebben beijverd 

voor de verspreiding van het christendom: 
 

  Van desen Karle sekerlike 

  Soe syn sy comen, die hoeghe heeren, 
  Die, in soe ridderliker eeren, 

  Met den ridderliken brande, 

  Hebben payen ende Godts vijande 

  Bekeert aent geloeve kerstyn, 

  Als den Spieghel, in vraijen rym, 

  Ons doet weten, ende die Cornike: 

  Hoe van Brabant die heeren ryke 

                                                
     161 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.48-55; onderstreping in het handschrift. 

     162 Vgl. bijlage, stamboom 1 (Frankische traditie) en stamboom 3 (Hennen). De spelling van de namen kan 

variëren; vgl. bijvoorbeeld r. 62: Bercomeryuse; r. 76 Morrowinc. 

     163 Zie r. 162-4; vgl. ook r. 177-180. 
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  Waeren wortel ende fondement, 

  Diet kersten ghelove hebben gheprint, 

  Alsoe wide alst es ghestaen.164 

 

De expliciete aanduiding van Karel als stamvader is belangrijk voor de interpretatie van het 

vervolg, waarin die lijn nog hooguit impliciet aanwezig is. Omgekeerd zal uit dat vervolg 

moeten blijken, wie met de genoemde bekeerders zijn bedoeld.
165

 

 

Hennen begint zijn uitweiding over (of beter: naar aanleiding van) Karel met de mededeling 

dat wij nu zullen horen “Hoe Brabant erst crech sinen name, / Ende hoe dierste hertoghe 

metten swane / Quam;” (r. 166-168). Het verhaal vangt aan in Nijmegen, de residentie van 

deze vorst tussen Schelde en Rijn. Hij had een zoon, die eveneens Karel heette. 

Kwaadsprekers wisten de vader zodanig tegen zijn zoon op te zetten, dat deze laatste zich 

gedwongen zag het land te verlaten. Hij kwam terecht aan het hof van de keizer, in 

Griekenland. Daar ontmoette hij ook de dochter van zijn gastheer, Swane. Het was liefde op 

het eerste gezicht. Heimelijk liepen ze samen weg, terug naar Karels vaderland. Onderweg 

beviel Swane van een zoon, die later keizer van Rome zou worden: Julius Caesar. Later 

kregen ze nog een dochtertje, dat net als haar moeder Swane heette. Karel was inmiddels zijn 

vader als vorst tussen Schelde en Rijn opgevolgd. Toen ook hij overleed bleef Swane, als 

landsvrouwe, alleen met haar kinderen in Nijmegen achter.  

 Na haar vertrek uit Griekenland had haar broer, keizer
166

 Octaviaen, een leger 

verzameld en was daarmee op weg gegaan om haar te zoeken. Het verhaal gaat een nieuwe 

fase in wanneer hij zijn tenten opslaat langs de Schelde, op de plaats van het latere Kamerijk. 

Een ridder uit zijn gevolg, Brabo (bij Hennen: Breboen), is zich aan het verpozen langs de 

rivier. Hij ziet er een prachtige zwaan, die hij wil schieten. Het dier weet echter steeds te 

ontkomen. De achtervolging eindigt pas in Nijmegen, waar de zwaan neerstrijkt op het water 

bij Swanes burcht. Swane kijkt toevallig net uit het venster, en vraagt de jager om genade 

voor het dier dat bij haar bescherming zoekt. Brabo, hoofs, voldoet aan haar verzoek. Hij 

wordt op het kasteel ontvangen. Swane spreekt Grieks, zoals haar gast, maar ze maakt zich 

niet bekend. Wel geeft ze hem iets mee voor keizer Octaviaen: een ivoren kist met een gouden 

beeld van Venus. Brabo moet erbij zeggen dat het afkomstig is van de vrouw aan wie 

Octaviaen het ooit zelf had gegeven, in het paleis van Constantinopel, toen hij uit Athene 

kwam - dan zou hij wel weten wie ze was. Brabo vertrekt weer. Onderweg, ter hoogte van het 

latere Antwerpen, verslaat hij de verschrikkelijke reus Druwoen. Terug in het legerkamp 

vertelt Brabo de keizer over zijn belevenissen, en geeft hem het beeld met de bijbehorende 

boodschap. Octaviaen is blij over het hervinden van zijn zuster en over de heldendaad van 

zijn ridder, en belooft Brabo als beloning de inwilliging van een wens. 

 Samen trekken ze naar Nijmegen, waar zich het happy end van de geschiedenis 

afspeelt: broer en zus worden herenigd, Octaviaen neemt zijn neefje Julius Caesar als zijn 

zoon aan en belooft hem de latere heerschappij over Rome en “alle desen lande” (r. 608). Zijn 

nichtje, Swane junior, krijgt haar vaders land en goed. Dan herinnert Brabo de keizer aan de 

beloofde inwilliging van een wens: hij vraagt om de hand van de jonge Swane. En zo ge-

schiedt: 
 

  Doen seide die ryke keiser hoege: 

  “Breboen, Breboen, ridder vercoren, 

                                                
     164 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 127-138. 

     165 Vgl. voor de interpretatie van deze passage en van de hele genealogie ook de reconstructie van de 

oorspronkelijke stamboom hierna, 254 e.v. en bijlage, stamboom 5. 

     166 Ook in Griekenland heeft zich blijkbaar een regeringswisseling voorgedaan, en is Swanes vader als keizer 

opgevolgd door haar broer. 
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  Mynder nichten, hoech gheboren, 

  Soe gevic u, ende al huer lant, 

  Ende maeck u hertoghe van: Brabant 

  Saelt nae u heten emmermeere.167 

 

Ook het land dat de reus Druwoen onveilig placht te maken, het “lant van den Riet” of 

“vanden Rijne” (r.716-8) - het land van Rijen, het latere markgraafschap Antwerpen
168

 - 

wordt kort daarop door de keizer aan de nieuwbakken hertog gegeven. Dan neemt hij afscheid 

van zijn zuster en het jonge paar, en vertrekt naar Rome, waar hij Julius keizer en opper-

heerser over alle landen en steden “in desside der see” (r.732) maakt. Tenslotte keert hij terug 

naar Griekenland. 

 

Brabo en Swane krijgen een dochter Brabansiaene. Zij trouwt met Aetsaert, zoon van de 

naburige heerser Hoeijoen, 
 

  Welc Hoeijoen woende op der Masen cant, 

  Te Hoey, dat nae hem es genamt, 

  Ende was heere van Ardenen, 

  Ende van den Eyfele, ende alsoe henen, 

  Van Lymborch, van Retters [graafschap Rethel], van Pierlepont169, 

  Ende van der Martsen [graafschap Mark], ic doe u cont; 

  Alsoe op streckende in Verremandoijs.170 

 

Uit dit huwelijk wordt vervolgens nog een zoon met de naam Maersiaent geboren. Deze 

laatste overlijdt echter kinderloos. De lijn van Brabo sterft dus uit. Maersiaents gebieden 

komen in handen van twee andere vorsten. Het land ‘tot de Schelde’ (r. 809) wordt in bezit 

genomen door de keizer van Rome, Traijoen. Van de rest - later bekend als Artois, Vlaan-

deren en Henegouwen - maakt de koning van Goetlant (Frankrijk) zich meester. Traijoens 

zoon Priamus trouwt met Florentyn, de dochter van de koning van Goetlant, en daardoor 

wordt al dit land weer verenigd.
171

 Priamus wordt “Coninc van Goten ende vanden Ryne” (r. 

                                                
     167 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 619-24. 

     168 Over de historische status van dit gebied als voorloper van het markgraafschap: Moreau 1972, 16, 233. 

     169 Pierlepont: er zijn verschillende (Noord-)franse plaatsjes met de naam Pierrepont (letterlijk: ‘stenen brug’). De 

literaire traditie kan misschien helpen bij identificatie. In de Middelnederlandse literatuur is ‘Pierlepont’ onder meer 

bekend als het stamslot van de vier Heemskinderen (zie het Repertorium van Eigennamen). In de derde versie van de 

Brabo-sage worden deze vier helden - misschien in aansluiting op deze passage - expliciet in de Brabantse 

genealogie opgenomen (zie hierna, 288). De latere Arkelse Troje-sage knoopt hierbij aan; daarin gaat het dan om 

Pierrepont in het hertogdom Bar (vgl. hierna, hoofdstuk VI. 4.4.). Die uitleg past in het kader van het aaneengesloten 

gebied dat hier wordt opgeroepen. 

     170 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 762-768. 

     171 Volgens editeur Gezelle is het niet Priamus maar zijn vader Traijoen die met Florentyn trouwt: vgl. zijn index 

(Hennen van Merchtenen ed. 1896, 228 s.v. Priamus [2]), en zijn weergave van deze lastige passage: 
 

  Die keijser, verstaet besceet, 

 820   Hiet, tien tyden, Traijoen; 

  Ende die keiser hae .j. soen 
  Die conincx dochter van Goet lant 

  Ghetrout hae, ende hij was genaemt, 

  Die soene der edeler vrouwen syn 

 825   Gotlant conincx dochter Florentyn, 

  Priamus, nae Hectoris vader; 

  Want sij waeren al te gader 

  Uten pryelle van Troyen comen. 

  Dus wert Priamus keisers sone 

 830   Coninc van Goten ende vanden Ryne.   
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830). Van hem stammen zeven verdere koningen af. Alleen de laatste wordt met name 

genoemd. Het is Clovis, “Die yerste kerstendom ontfinc” (r. 842). En dan volgt de verdere, 

gebruikelijke stamreeks: via Blithildis (“Slytelt”, r. 872) en de Karolingen naar de Brabantse 

hertogen, wier geschiedenis hier verder niet zal worden samengevat. 

 Ook deze tweede genealogische ‘las’ zorgt voor interpretatieproblemen. In de eerste 

plaats wordt niet expliciet verteld hoe wij ons het verband met het eerste genealogische deel, 

met de vierentwintig zonen van Merrowinghen moeten voorstellen. Is Florentyns vader, de 

koning van Goetlant, een nakomeling van de eerder genoemde Goetlantse vorsten Mercwinc, 

Hilderyc en Clouwys? Dat lijkt aannemelijk, omdat er geen andere vorsten van Goetlant 

worden vermeld. En is Traijoen een afstammeling van die eerdere keizer van Rome, Julius 

Caesar, (klein)zoon van Karel van Nijmegen? We weten dat Traijoen, net als Karel en Caesar, 

Trojaans bloed heeft. Zijn zoon heet immers Priamus, “nae Hectoris vader; / Want sij waeren 

al te gader / Uten pryelle van Troyen comen” (r. 826-828). Maar in principe zou hij ook langs 

andere weg kunnen zijn afgestamd van de aan het begin van de Cornicke genoemde Trojaanse 

stichters van Rome en Italië (r. 52, hierboven geciteerd). De door Hennen zo nadrukkelijk 

vermelde rechtstreekse bloedband tussen Karel van Nijmegen en de latere Brabantse hertogen 

kan echter alleen bestaan, wanneer er inderdaad een doorgaande lijn via Julius Caesar loopt. 

En voor aanname van die band bestaan meer argumenten.   

 We weten nu, welke belangrijke vroege bekeerders tot de Brabantse voorvaderen 

werden gerekend: de eerste christelijke vorst Clovis en zijn Karolingische nageslacht. Maar 

daarmee is een nieuw probleem ontstaan: de dubbele vermelding van deze Clovis, eerst als 

kleinzoon van de Goetlantse koning Mercwinc, en vervolgens als verre nakomeling van de 

latere Goetlantse prinses Florentyn en haar echtgenoot. Van Anrooij dacht, ter verklaring, aan 

een onhandigheid bij de formulering: eigenlijk zou met de tweede Priamus waarvan Clovis 

afstamde niet Priamus de keizerszoon, maar Priamus van Aelmaengen uit het eerste deel zijn 

bedoeld.
172

 Die oplossing lijkt echter onbevredigend. Op die manier is Karel van Nijmegen 

geen directe voorvader van de Brabantse hertogen. En de samenvloeiing van ‘Goetlands’ en 

Romeins bloed wordt zo een betekenisloos element, een doodlopende genealogische weg. Uit 

de heraldieke opsiering van het verhaal lijkt echter af te leiden dat beiden wel degelijk als 

voorvader zijn bedoeld. Het zijn speciaal Priamus van Aelmaengen, Karel van Nijmegen 

(junior) en Priamus de keizerszoon over wie nadrukkelijk wordt verteld dat ze het oude 

Trojaanse wapen voeren dat later opnieuw door de Brabantse hertogen werd aangenomen. Die 

reeks van identieke wapens markeert als het ware de genealogische lijn.
173

 Wat Karel betreft: 

de keuze van zijn naam is veelzeggend. En verder wordt Caesar, zoon van Karel en Swane, 

later in de Cornicke nog eens expliciet tot Brabander verklaard (r. 4058-4061). 

 Eerder legde Swinnen de twee Clovissen uit als een fout van Hennen. Deze gebruikte 

de vierentwintig zonen van Merrowinghen als hulpmiddel bij het inpassen van de Brabo-sage 

in de bestaande Trojaanse genealogie. Door stunteligheid kreeg Clovis daarbij twee van hen 

                                                                                                                                                   
 

Regel 824 werd toegevoegd door Gezelle zelf. Zonder deze regel is er echter weinig aanleiding om Priamus tot zoon 

in plaats van echtgenoot van Florentijn te verklaren (behalve misschien het “al te gader” in r. 827, wat dan tevens op 
Florentijn zou slaan en een bevestiging voor haar afstamming van Hilderyc zou vormen). Blöte heeft nog weer een 

andere interpretatie: de zoon van Traijoen huwt Florentijn, maar het is pas de zoon uit dat huwelijk die Priamus heet 

(Blöte 1904, 29). Deze lezing lijkt gebaseerd op Gezelles toevoeging, en moet dus worden verworpen. Voor de 

interpretatie van de stamboom als geheel maakt de kwestie weinig verschil: de vermenging van Frans en Romeins 

bloed vindt in Gezelles opvatting een generatie eerder plaats.  

     172 Van Anrooij 1994 A, 294. Dat deze Priamus van Aelmaengen ook uit Troje zou zijn gevlucht en onderweg 

door zijn stamgenoten tot koning werd verkozen is eigenlijk onjuist: in de bron werd een lijn via Aeneas en Italië 

getrokken. Vgl. hierna, 252, 255. 

     173 Meer over de heraldieke opsiering van de tekst hierna, 210 e.v. 
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als directe voorvader.
174

 Vermoedelijk was dat inderdaad het geval.
175

 Een nog te 

beantwoorden vraag blijft, bij deze uitleg, waarom zo’n ingewikkelde methode van inpassing 

werd gekozen. 

 

Niet alleen begrijpen wij nu de benamingen Brabant (naar Brabo) en zwaanridder (naar de 

zwanenjacht en haar uiteindelijke buit, Swane). Ook verder is het verhaal doorweven met 

verklaringen van namen van plaatsen, landstreken en geslachten. Het begint bij de geboorte 

van Julius Caesar, tijdens de vlucht van Karel en Swane. Deze vindt plaats in het latere 

Brabant, “tot den .vij. Tommen” (r. 246). Associatie met Zaventem dringt zich op, maar er 

wordt geen enkel expliciet of impliciet verband met een latere plaatsnaam gelegd. Ook wordt 

niet verteld wat daar voor ‘tommen’ (tomben, graven) waren. 

 Wanneer de bevalling zich aankondigt gaat Karel hulp halen: 
 

  In een hof trach Karle, die joncheere, 

  Daer beneden, in een valeye, 

  Twee mechden die jonghelinc vrije 

  Met hem brachten, verstaet bediet, 

  Deen Beerte ende dander Lefde hiet; 

  Ende van hem beiden, verstaet mij wale, 

  Es comen Berthem ende Leefdale. 
  Des mechden waeren der vrouwen by; 

  Ende sy genas, die vrouwe vrij, 

  Van .j. schoenen jongelinc, 

  Die van Roeme, verstaet die dinc, 

  Ierst keiser was: hiet Julius Cesaer.176 

 

Berthem en Leefdale zijn de namen van twee naburige gemeenten bij Leuven. Maar er is 

aanleiding om te veronderstellen dat het hier niet alleen gaat om de herleiding van plaats-

namen, maar tevens om de herleiding van bloed. Daarover later meer. 

 De meeste etymologieën zijn verbonden met de avonturen van Brabo. Uitgangspunt 

voor diens belevenissen is het keizerlijke legerkamp aan de Schelde. Aanvankelijk stond daar 

“huijs noch sale” (r. 291), maar Octaviaen laat er tijdens zijn verblijf een “casteel ryke” 

bouwen. En daarmee is de latere naam van de plaats, Kamerijk, verklaard (r. 720-724).
177

 

 Tijdens zijn jacht op de zwaan komt Brabo in een vallei, op zeven mijl van het 

keizerlijke kamp. Daar krijgt hij de vogel weer vol in het vizier - maar deze weet weer te 

ontkomen. Zo ontstond Valenciennes, uit ‘vallée des cygnes’: 
 

  [...] ende die valeye heet 

  Valenschine, dats swanen dale 

  In dietsche, verstaet my wale; 

  Een scoen stat eest in Henegouwe, 
  Want naeder hant dede die prince getrouwe 

  Daer maken .j. castel ende sale [burcht].178 

 

 Op de terugreis van Swanes burcht in Nijmegen naar Octaviaens legerkamp raakt 

Brabo de weg kwijt. Ruim een dag lang dwaalt hij rond “Int groetste riet dat hy noet [ooit] 

sach” (r. 408). Later wordt dit gebied daarom het Lant van den Riet of vanden Rijne genoemd 

                                                
     174 Swinnen 1987, 210. 

     175 Zie hierna, 253. 

     176 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 253-264; onderstreping in het handschrift. 

     177 Zie voor camere in de betekenis van grotere woning, slot: MNW III, 1142. 

     178 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 321-326; onderstreping in het handschrift; r. 323 toegevoegd door editeur. 
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(r. 716-718). Rijne (Rijen) lijkt daarbij verklaard als verbastering van riet.
179

 

 In dit uitgestrekte rietland ziet hij een groot kasteel, gelegen aan een rivier (r. 411-

412). Het moet de Schelde zijn, die Brabo later bij zijn vertrek uit het gebied zal volgen (r. 

472). Een reus komt hem uit het kasteel achterna. Hij heet Druwoen. Brabo moet als tol zijn 

paard, zijn wapen en een hand achterlaten, of anders zal Druwoen hem doden - zoals hij er al 

zovelen heeft gedood die de tol niet wilden betalen. Een gevecht volgt, dat Brabo wint. Hij 

hakt het reuzenhoofd af, bindt het aan zijn zadel, en rijdt verder. Later ontmoet hij een ridder 

met de naam Eijdier, ‘forstier’ (opzichter, boswachter) in het land van Swane. Brabo vertelt 

hem zijn avonturen, en Eijdier complimenteert hem met de ongeëvenaarde heldendaad bij het 

“felle rapasse [...] / Dat Antwerpen es geheten” 
180

. Het is voor het eerst dat die naam valt. Als 

Brabo terug is bij Octaviaen toont hij hem het hoofd, en doet zijn verhaal. Octaviaen trekt 

later samen met Brabo naar het rovershol Antwerpen, en het kasteel wordt hem overgegeven 

“van diet hilden” (r. 714).
181

 Daarna geeft hij, zoals gezegd, de burcht met het omringende 

rietland aan Brabo, die inmiddels ook al hertog van Brabant was. 

 Dat dit verhaal (onder meer) is bedoeld als een verklaring van de naam Antwerpen is 

in latere bronnen veel duidelijker dan bij Hennen. Hij wordt daarin na afloop van het avontuur 

bedacht vanwege het hand-werpen (door Brabo, ook wel door de reus) dat er had plaatsge-

vonden. Brabo had na zijn overwinning behalve het hoofd ook de hand van de reus afgehakt 

en die vervolgens weggesmeten. In de Brabantse kroniek van Willem van Berchen (1472-

1473) gooide hij de hand in het omringende riet, zoals de reus dat zelf met al die andere 

afgehakte handen had gedaan. De - Antwerpse! - Alderexcellenste Cronyke van Brabant 

(1498) weet meer uit de worp te halen. Hier gooit Brabo, met een goed gevoel voor Brabantse 

en Antwerpse economische belangen, de hand “omtrent der halver Scelden. Ende also verre 

als Brabon die hant werp, alsoe verre behoort die Schelde aen Brabant.”
182

 Ook Hennens bron 

moet de herleiding van de naam Antwerpen uit hand-werpen hebben bevat.
183

 Hennens ondui-

delijkheid moet worden verklaard uit slordige overname uit die bron, of uit een latere 

transmissiefout. Ook zijn reus eist immers een hand als tol, en de enige reden voor deze 

curieuze wens ligt in de te verklaren naam. Vermoedelijk was het in die bron de reus die met 

handen gooide,
184

 en werden Brabo en de keizer niet met het ontstaan van de naam in verband 

gebracht: Hennens Brabo hakt geen hand af, en krijgt van Eijdier de blijkbaar al bestaande 

naam Antwerpen te horen. 

 De ontmoeting met Eijdier vindt plaats als Brabo nogmaals is verdwaald, nu in een 

groot bos. Weer komt hij bij een kasteel, waar de genoemde ridder onder een grote lindeboom 

zit. Het kasteel heet Monfroit, en zou de kern zijn waaruit Brussel ontstond, dat vroeger Ten 

Berghe Cout heette. Brabo overnacht er. 
 
  Ende uut desen castiel groet 

                                                
     179 Een meer geleerde afleiding via het Latijnse arundo (riet) lijkt niet zo waarschijnlijk, tegen de achtergrond van 

de vermoedelijke herkomst van de etymologieën (vgl. hierna, 236 e.v.). 

     180 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 513-514; onderstreping in het handschrift. Verdam interpreteert het 

woord rapasse hier als “Eene plaats waar men voorbij moet, waar men gemakkelijk kan worden tegengehouden, 

waar de doortocht niet zonder gevaar is”: MNW VI, 1291, onder het lemma repas. Misschien heeft de gedachte aan 

rap in de betekenis van wild, woest (MNW VI, 1037) meegespeeld. 
     181 In andere bronnen is inderdaad sprake van helpers van de reus; zie bijvoorbeeld Willem van Berchen (Blöte 

1904, 44 e.v.), Alderexcellenste Cronyke van Brabant B 1 r. 

     182 Willem van Berchen: Blöte 1904, 44-46; Alderexcellenste Cronyke: B 1 r. 

     183 Ik ben het niet eens met Prims 1927 B, 21 (gevolgd door Van den Berg 1987, 82; vgl. ook Swinnen 1987, 

212), die stelt dat het reuzenavontuur er is om Brabo aan Brabant te helpen, niet om de naam Antwerpen te verklaren. 

Prims schrijft deze etymologie ten onrechte toe aan Willem van Berchen - zij moet veel ouder zijn. Zie hierna voor 

uitleg van de reuzenepisode als legitimering van Brabants bezit van het markgraafschap Antwerpen, naast en na de 

hervinding van Swane als reden voor Brabo’s verheffing tot hertog van Brabant. 

     184 In Guicciardini’s samenvatting van de legende, uit 1567, is dit inderdaad het geval: Guicciardini ed. 1987, 15. 
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  Es geresen Bruesel, die stede; 

  Want menich jaer, dats warede, 

  Hiet de stede Ten Berghe Cout, 

  Eer Lambrecht, die greve out, 

  Die canesie [kapittel van kanunniken] daer stichten dede,  

  Ende sente Goerix capelle mede
185

 

 

Later kiezen Brabo en Swane dit kasteel als tijdelijke residentie, waar zij wonen totdat het 

kasteel dat voor hen in Leuven wordt gebouwd klaar is. 

 Opmerkelijk is dat Hennen, bij deze passage over Brussel als tijdelijke verblijfplaats 

van Brabo en Swane, een historische uitweiding geeft waarin de stad een heel andere 

oorsprong krijgt toegeschreven. Brussel zou niet zijn gegroeid rond het kasteel Monfroit, 

maar zijn gesticht door een gevluchte Trojaan. Van enige etymologie is daarbij geen sprake. 
  
  Ende al die wile, hoerdic gewagen, 

  Dat men tymmerde Ten Gelove, 

  Woendy op den casteel, boven, 

  Te Bruessel, dat hiet Monfroet, 

  Dats Coudenberghe, verstaet, al bloet. 

  Ganus sone, Mondedier, 

  Die ghinc stichten, verstaet hier; 

  Doen hij uut Troyen was gevloen 

  Ghaf Ganus Mondedier, sinen soen, 

  Die contrie [gebied], diet maken dede, 

  Ende Parijs die stede, 

  Ende Cassus casteele, dats waer.186 

 

 Wanneer Octaviaen Brabo tot hertog van Brabant heeft gemaakt, wil hij dat de nieuwe 

landsheer officieel wordt ingehuldigd “voer Maerse ende Plutoen, / In die sinagoghe”  (r.626-

627). Dat heiligdom was een internationaal bekend bedevaartsoord, in een bos in het land van 

Swane, op de plaats waar nu Leuven ligt. Er volgt een lange uiteenzetting over de 

verschillende ceremoniële en religieuze functies van de kapel. Daar trekt het gezelschap 

vervolgens vanuit Nijmegen heen, en daar vinden Brabo’s huwelijk met Swane en zijn 

officiële inhuldiging als hertog plaats. Aan die laatste plechtigheid herinnert de naam Leuven:  
 

  Ende hij gheloefdem, met vromer hant, 

  Dat hyse houden soude te rechte, 

  Segen lans heeren ridders ende knechte. 
  Dit swoer hij voer Mars ende Plutoen. 

  Ende, om dit selve oeckesoen [naar aanleiding hiervan], 

  Bleef Loven Ten Gheloeve heten.
187

 

 

Later laat Brabo er een kasteel bouwen, op een berg, met een onderaardse gang naar het 

heiligdom. In dat kasteeel gaan Brabo en Swane wonen, terwijl de oude Swane in Nijmegen 

achterblijft. Zolang het nog niet klaar is wonen de jonggehuwden echter op het kasteel 

Monfroit.
188

 

 Tijdens de reis van Nijmegen naar Leuven hadden ze overnacht op een aangename, 

groene plek aan een rivier. Daar had een gedenkwaardige gebeurtenis plaatsgevonden, waaruit 

Aarschot zou ontstaan. Ze zagen er een prachtige, zwarte arend (‘aer’). De jonge Julius wist 

                                                
     185 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 485-491; onderstreping in het handschrift. 

     186 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 743-754; onderstreping in het handschrift; Ganus in r. 751 toegevoegd 

door editeur. 

     187 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 701-706.  

     188 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 707-710; 738-747. 
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hem te schieten. Octaviaen was zeer in zijn sas met deze prestatie van zijn neef en aangeno-

men zoon, en Julius zelf blijkbaar ook. Als hij later keizer van Rome is laat hij op die plaats 

een kasteel bouwen dat hij ‘Aerscot’ noemt. De adelaar laat hij op z’n schild afbeelden. En 

nog steeds, voegt Hennen toe, dragen de Roomse keizers dat schild: 
 

  Merct, Aerscot, daer men soe letter [weinig] af  

  Wet te spreken, dan, hier omtrent, 

  Hoe wortel, beghinsel ende fondement 

  Was dat edel lustich plin [grondgebied], 

  Datter dat edel romsche wapin 

  Es uut comen ende geresen;189 

 

  De laatste plaatsnaam die in het Brabo-verhaal wordt verklaard is die van Hoei. Dat is 

genoemd naar Hoeijoen, de vader van Brabo’s schoonzoon Aetsaert. Het was de residentie 

van deze machtige heer (r. 764-768). 

 Nijmegen ontbreekt in de lijst van etymologieën. Het is de enige van de in het verhaal 

voorkomende plaatsen waarbij zo’n uitleg uitblijft, ook al is het “castel ryke” (r. 126) van 

Karel en van Swane senior een belangrijke plaats van handeling. In andere bronnen wordt wel 

verklaard - althans ten dele - hoe de naam van de latere stad ontstond. Aanvankelijk heette de 

burcht Mag(i)um of Meghen. Toen Julius Caesar zijn zuster Swane terugvond
190

 renoveerde 

en vergrootte hij haar kasteel. Sindsdien heette het Novimagium of Nyeumeghen.
191

 Het is 

mogelijk dat deze etymologie ook in Hennens bron stond, maar door hem niet werd 

overgenomen. Het betreft een wat terloopse uitleg, niet direct met het verhaal verbonden. 

Misschien is hij deze plaatsnaamverklaring eenvoudig vergeten. 

 In dubbel opzicht excentrisch is, tenslotte, de etymologie van Brandenburg. Het 

betreft een oord ver buiten Brabant en zijn directe omgeving, in tegenstelling tot de overige 

behandelde plaatsen. Bovendien is het de enige naamsverklaring buiten het Brabo-deel van de 

Cornicke. Ze is te vinden in de opsomming van de vierentwintig zonen van Merrowinghen. 

Onder hen zijn zes markgraven of ‘prinsieren’. De oudste van deze zes krijgt van zijn broer 

Hilderic een post in diens koninkrijk Aelmaengien: 
 

  Den outsten maecty mercgreve fiere 

  In sinen lande, sy u becant, 

  Ende gaf hem te vueren den brant: 

  Hier bij van Brandenborc wan den name.192 

 

Ook het machtsgebied van de andere vijf wordt genoemd - we komen er nog op terug - maar 

behalve Brandenburg zijn er geen verdere naamsverklaringen met deze zes vorsten of met 

hun broers verbonden.  

 

4.2.3. Interpretatie 

 

Een geloofwaardige zwaanridder 

 

Blöte achtte het Brabo-verhaal ontstaan uit twee wensen. Het wilde de naam van het hertog-

dom verklaren, en het wilde een veel sprookjesachtiger geschiedenis over een zwaanridder 

                                                
     189 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 685-690. 

     190 In deze latere bronnen heeft Julius Caesar de rol van Octaviaen als broer van de oudere Swane overgenomen. 

Zie hierna, V.4.3. 

     191 Aldus bij Willem van Berchen (Blöte 1904, 48), Jan van Edingen (Hs. Londen BM addit. 18290 fol. 20 r) en in 

de Alderexcellenste Cronyke van Brabant, fol. B 1 v.  

     192 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 111-114. 
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waarvan de Brabantse hertogen zouden afstammen rationaliseren.
193

 Er waren eens - zo wil 

deze geschiedenis - zeven kinderen, geboren met een zilveren ketting om de hals. Van zes van 

hen werd de ketting gestolen, en zolang ze geen ketting droegen moesten deze kinderen als 

zwanen leven. Door een toeval behield een van hen, Elias, zijn ketting en daarmee zijn 

menselijke gedaante. Hij wist vijf zwanen te redden. Één ketting was echter omgesmolten, en 

een van de kinderen bleef dus een zwaan. Deze zwaan voerde zijn broer Elias in een bootje 

naar Nijmegen, naar het hof van keizer Otto. Daar trad Elias in het krijt voor de hertogin van 

Bouillon, tegen de boze hertog van Saksen die zich meester had gemaakt van het erfgoed van 

deze weduwe. Elias won het gevecht. Uit dank gaf de hertogin hem, met toestemming van de 

keizer, haar land en de hand van haar dochter Beatrix. Uit dit huwelijk - dat duurde tot Beatrix 

het uitdrukkelijke verbod om te vragen naar de herkomst van haar mysterieuze echtgenoot 

overtrad, waarop Elias in de zwane-boot verdween - werd een dochter geboren. Deze dochter, 

Ida van Bouillon, huwde Eustachius van Boulogne en werd de moeder van Godfried van 

Bouillon.
194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De oorspronkelijke zwaanridder, Elias, 

voortgetrokken door zijn betoverde broer. 

München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Gall. 

19 (vijftiende eeuw, Frans), fol. 1 r. 

 

 Dit wondere verhaal maakte oorspronkelijk deel uit van de twaalfde-eeuwse 

mythevorming rond de beroemde en geïdealiseerde held van de eerste kruistocht, Godfried 

van Bouillon. Het werd in tweede instantie overgenomen door - of overgedragen op: de rol 

van het hof is niet helemaal duidelijk - de Brabantse hertogen. De waarschijnlijke aanleiding 

hiertoe was het huwelijk van Hendrik I van Brabant met Mathilde van Boulogne, in 1179. 

Mathilde was een nakomelinge van Godfrieds broer Eustachius, en dus ook van de 

zwaanridder. Het huwelijk betekende een nieuwe verbintenis tussen de twee reeds verwante 

geslachten.
195

 Claassens heeft gesuggereerd dat Hendrik I de opdrachtgever was van de oudste 

                                                
     193 Blöte 1904, m.n. 85 e.v. 

     194 Vgl. bijlage, stamboom 2. Een samenvatting van de (veel uitvoeriger) geschiedenis van de zwaanridder, en een 

overzicht van de verspreiding van de stof geeft Claassens 1993 B. 

     195 Over de familierelaties tussen Boulogne / Bouillon en Brabant hiervóór, hoofdstuk V.2. en V.3.1. We zagen al 

dat ook de oudste Brabantse Troje-sage van Boulogne / Bouillon werd overgenomen - de sagen waren daar in zekere 

zin complementair. 
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(Frans-talige) teksten die over de geschiedenis van de zwaanridder zijn overgeleverd. God-

fried, in deze teksten gepresenteerd als Brabander, was voor Hendrik van belang als 

voorvader en voorganger in Lotharingen en als model voor zijn eigen ambities als kruisridder. 

En zijn wonderbare afkomst kon ook het Brabantse dynastieke prestige verhogen.
196

 

 Concrete aanwijzingen voor het bestaan van een Brabantse zwaanriddersage zijn er 

echter pas vanaf de dertiende eeuw.
197

 Wolfram von Eschenbach situeert in Parzival (1203-

17) de geschiedenis van zijn zwaanridder, Parzivals zoon Loherangrin, in Brabant. Hij zegt 

dat de geschiedenis van Loherangrin en zijn geliefde, de hertogin van Brabant, daar wijd 

verspreid is: “vil liute in Brâbant noch sint, die wol wizzen von in beiden [...]”. Misschien 

mag men, oppert J.D. Janssens, in het huwelijk van deze hertogin met Loherangrin - een 

samentrekking van Le Loherain Garain, voornaamste held in de verhalen rond het geslacht 

der Lorreinen (Lotharingen) - een toespeling op de door de Brabantse hertogen zo gewenste 

vereniging van Brabant en Lotharingen zien. Daardoor zou deze invulling van de sage 

mogelijk met het Brabantse hof in verband kunnen worden gebracht.
198

 Latere dertiende-

eeuwse dynastieke banden met het Brabantse huis verklaren de overname van de zwaan-

ridder-afstamming door de graven van Kleef en de landgraven van Hessen. Van 1261-1267 

dateert de Brabantse ridderroman Sone de Nansay, waarin de zwaanridder impliciet met de 

hertogelijke dynastie wordt verbonden. En aan het einde van de eeuw bekritiseert Jacob van 

Maerlant in de Spiegel Historiael de door de ‘Brabanders’ (gewoonlijk geinterpreteerd als: de 

hertogen)
199

 met zoveel trots aangehangen oorsprongsmythe. In zijn ogen is het verhaal 

volkomen ongeloofwaardig:   
 

  Noch wijf, no man, alsict vernam, 
  Ne was noit zwane, daer hi af quam, 

  Al eist dattem Brabanters beroemen, 

  Dat si vanden zwane zijn coemen.200 

  

 Zou uit het bovenstaande zijn af te leiden dat de zwaanridder-afstamming ook aan het 

Brabantse hof werd gehuldigd, dan moet dat toch met enige reserve ten aanzien van deze 

fabuleuze geschiedenis zijn gebeurd. Tot de officiële historiografie is de zwaanridder in elk 

geval nooit doorgedrongen. Daarin hield men zich - de genealogieën van rond 1270 voorop - 

aan de eveneens van Boulogne overgenomen Trojaanse afkomst. In Brabantse kronieken van 

buiten het hof werd de sage evenmin opgenomen. Wel klinken daarin regelmatig echo’s van 

Maerlants kritiek, die de populariteit én de gemengde gevoelens over het waarheidsgehalte 

van het verhaal duidelijk doen uitkomen. Jan van Boendale trekt in de proloog van de 

Brabantsche Yeesten (ca. 1316) van leer tegen de onzin die men de hertogen omtrent hun 

afkomst op de mouw heeft willen spelden.
201

 Juist die onzin, zegt hij, heeft hem er toe 

aangezet om de waarheid over de herkomst van de dynastie - uit Troje - “in dietscher rime” 

                                                
     196 Claassens 1991; Claassens 1993 A, 48-50; Claassens 1993 B. Vgl. eerder Janssens 1989, 110-120. Sleiderink 

zet vraagtekens bij Claassens’ hypothese, met als voornaam argument dat de teksten geen enkele toespeling op de 

Brabantse afstamming bevatten (Sleiderink 2003 A, 45-46). Vergelijking met de Trojestof laat zien dat dat een 

toeschrijving niet hoeft uit te sluiten. 

     197 Een overzicht geven Blöte 1904, 1-7; Janssens 1989, 102-110; Van Anrooij 1994 A, 279-280. Vgl. ook 
Claassens 1993 A, 116-123. Sone de Nansay: Avonds 1997, m.n. 319. 

     198 Janssens 1989, 102-105. 

     199 Blöte 1904, 3; Janssens 1989, 106; Claassens 1993 A, 119 n. 37; Van Anrooij 1998, 300 n. 71; Sleiderink 2003 

A, 46 e.v., 71-72. Heymans denkt echter aan een populaire traditie (Heymans 1983, 39-40). 

     200 Maerlant ed. 1863-1879, IV, boek 3 kap. 22, vs. 83-6; vlg. ook id. kap. 6. 

     201 Boendales formulering is (waarschijnlijk bewust) dubbelzinnig over de visie van het hof: “Om dat van Brabant 

die hertoghen / Voermaels dicke sijn beloghen, / Alse dat si quamen metten swane [...]” (Boendale ed. 1839-1869, 

boek I, proloog, r. 1-3). Áls de hertogen er al in geloofden, dan was dat dus de schuld van wat men als variant op de 

bekende ‘slechte raadgevers’ zou kunnen beschouwen.   
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uiteen te zetten. Soortgelijke woorden zijn te vinden in de inleiding op de gewoonlijk ook aan 

Boendale toegeschreven Corte cornike van Brabant (1322), eveneens met de traditionele 

herleiding uit Troje.
202

 

 Hennen van Merchtenen heeft dezelfde kritiek, maar biedt iets nieuws door als werke-

lijke gang van zaken de geschiedenis van Brabo en zijn zwanenjacht te presenteren: 
 

  Nu seldj hoeren den rechten sen, 

  Hoe Brabant erst crech sinen name, 
  Ende hoe dierste hertoghe metten swane 

  Quam; maer hets al gheduas, 

  Die meijnen dat wilen Elijas 

  Eene swane was ende daer nae man. 

  Hets dingen die ic niet en can  

  Gheloven: hets segen nature; 

  Ende oec vint ment, te gender ueren, 

  In Spiegel noch in Cornike.203 

 

Brabo wordt hier dus opgevoerd als geloofwaardig alternatief voor de al te toverachtige 

zwaan-mens Elias.
204

 Ook in de uitwerking van het verhaal is dat duidelijk de achterliggende 

intentie. Al het bovennatuurlijke is verdwenen. De ‘ridder metter swane’ blijkt de ridder met 

Swane: in dit verhaal treden geen zwaan-mensen op, maar twee vrouwen met de naam Swane. 

En de zwaan die Elias in een bootje voorttrok werd een opgejaagde zwaan die Brabo in zijn 

vlucht ‘meelokte’. Voor het overige bleef er veel behouden: de tocht naar Nijmegen, de 

ontmoeting met een weduwe, het huwelijk met haar dochter en, daarmee, de verwerving van 

een hertogdom, en de rol van de keizer als bekrachtiger van deze positie.
205

  

 

Edel bloed 

 

Maar het was niet alleen de bedoeling om de kennelijk populaire, maar voor officieel gebruik 

te fantasievolle zwaanridder-sage te rationaliseren. Zij moest, in die nieuwe vorm, ook 

worden ingepast in de wèl officieel door de dynastie geclaimde Trojaanse genealogie. Dat is 

althans de intentie van de stamboom bij Hennen van Merchtenen. Zijn manier van inpassing is 

echter erg verwarrend. Hennens stamboom lijkt op twee gedachten te hinken. Enerzijds is er 

de herinnering aan de traditionele, officiële Merovingisch-Karolingische genealogie, 

uitgebreid met het nieuwe element van de vierentwintig zonen van Merrowinghen. Zij bracht 

een band met uitverkoren heersers als Clovis en Karel de Grote. Anderzijds wordt de 

stamboom opgesierd door beroemde klassieke figuren, die de geschiedenis in een veel verder 

verleden trekken. Brabo’s afkomst blijft onduidelijk, hij wordt alleen gepresenteerd als een 

ridder uit het gevolg van de Griekse keizer. Zijn rol in het verhaal is niet genealogisch. De 

taak van het doorgeven van Trojaans bloed lijkt toebedeeld aan de familie van zijn vrouw, in 

wier aderen ook nog Grieks, keizerlijk bloed vloeit. In de uitwerking van dat hybride geheel 

zijn dan nog de nodige fouten en vaagheden aan te wijzen - een aantal ervan werd al 

                                                
     202 Boendale ed. 1839-1869, boek I kap. 1 r. 1-20; Corte Cronike: id. dl. 3 CXLIII  r. 13-21. Vgl. verder de 
literatuur genoemd in n. 197 en Heymans 1983, 38-40, 51-52. Vgl. over deze kritiek ook Kolb 1985, 43. 

     203 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 165-174; r. 174 verwijst naar Maerlant en Boendale. 

     204 Volgens Hennen was ook Elias zelf ooit een zwaan (r. 170, hierboven geciteerd). Ook in de hierboven 

genoemde, kritische bronnen is sprake van een zwaan als beweerde stamvader (zie bijvoorbeeld r. 86 in bovenstaand 

citaat van Maerlant). Circuleerde er een versie waarin ook Elias zelf tijdelijk van gedaante veranderde? Vgl. 

Claassens 1993 B, 384. 

     205 Vgl. de analyse in Blöte 1904, 86-88. Sommige van de daar genoemde verhaalelementen (het optreden van 

Julius Caesar, Brabo’s dood in Rome) behoren mijns inziens niet tot het oorspronkelijke verhaal en zijn niet te 

verklaren uit omwerking van de Elias-sage. 
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genoemd. Een poging tot verklaring van de verwarring en van het achterliggende plan moet 

nog even wachten.  

 Mag de precieze loop van de lijn naar Troje soms onduidelijk zijn, dat Hennen die lijn 

heel belangrijk vindt is zonneklaar. Ook later in zijn kroniek wijst hij voortdurend op deze 

hoogst eervolle oorsprong van de dynastie. Dat doet hij bijvoorbeeld in een apostrofe tot 

hertogin Johanna, “van graede te grade [...] neder ghedaelt” (r. 3747-8) uit het bloed van de zo 

heldhaftige Hector, die voor de muren van Troje maar liefst negentien koningen doodde. 

Daarbij verwijst hij naar het begin van zijn werk, waar hij die afkomst naar eigen mening 

blijkbaar duidelijk had ontvouwd: 
 

  Van desen mogende prince groet 
  Waerdij comen ende gheboren, 

  Ende oec verwapent, als u laet hoeren 

  Die edele Cornike, in harer beghin.206 

 

 In deze regels herinnert Hennen ook aan de heraldieke opsiering van zijn verhaal, die 

hierboven alleen nog maar werd aangestipt. Het gaat om een systematische reeks van 

wapenbeschrijvingen. Deze diende om de hertogelijke herkomst uit het ridderlijke Troje nog 

eens te onderstrepen.
207

 Tevens werd de oorsprong van het Brabantse wapen - een gouden 

leeuw in een veld van sabel - ermee verklaard. Het eerste wapen dat Hennen beschrijft is dat 

van Priamus van Aelmaengien, en daarbij legt hij meteen het verband met Brabant: 
 

  Ende dese Priamus, vroume [dapper] ende bouwe, 

  Droech den scilt van sabele, daer in van goude 

  Twee leuwen, staende rampant [klimmend], 

  Alsoe den leu es van Brabant: 

  Ghecraeut, getonct van roebin, 

  Ende getant van selver fin.208 

 

Hetzelfde wapen, nu met één leeuw,
209

 komt opnieuw ter sprake bij Karels verovering van 

Swane. Het verschaft hem, een vreemdeling, toegang tot het Griekse hof van haar vader. De 

keizer begrijpt er meteen door dat hij met een edele Trojaan van doen heeft, en nodigt Karel 

aan zijn tafel (r. 199-206). De volgende drager is Priamus, de zoon van de Romeinse keizer 

Traijoen (r. 831-836). Dan voeren de Brabantse voorvaderen tijdelijk andere - al even 

betekenisvolle
210

 - wapens, totdat de oude leeuw tenslotte weer wordt aangenomen door 

                                                
     206 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 3753-3756. Verdere verwijzingen naar de Trojaanse herkomst (nà het 

boven besproken deel tot en met de tweede Clovis, dus vanaf r. 852): r. 917-923, 1482-1484, 1561-1562, 1569-1570, 

1835, 2468-2489, 3745-3755, 4056-4057, 4362-4367; vgl. ook r. 3582, met het eerdere commentaar op deze passage, 

hiervóór, 188. 

     207 Vgl. hiervóór, 202. 

     208 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 56-61. 

     209 Het wapen met de twee leeuwen wordt in r. 2487 ook aan Hector toegeschreven - vgl. over deze traditie 

hiervóór hoofdstuk IV.6.4. Waarom het bij Karel is gewijzigd wordt niet uitgelegd. Misschien is er gedacht aan een 

heraldieke breuk, een kleine wijziging in het wapen van een jongere tak van een familie. 

     210 Vanaf Anschisus tot en met Otto, zoon van Karel van Neder-Lotharingen en voorlopig laatste ‘Brabantse’ 
drager van de Lotharingse hertogstitel, is sprake van een gouden leeuw in een veld van zilver. Na het verlies van 

Lotharingen neemt Otto’s zwager en erfgenaam Lambert van Leuven het oude wapen van Brabo, rood met een 

zilveren dwarsbalk, aan. Wanneer Godfried met de Baard de Lotharingse titel terugkrijgt voert hij opnieuw de 

gouden leeuw op het veld van zilver. 

 Dat schild van zilver en goud is een fabelwapen, mogelijk te verbinden met Godfried van Bouillon. Het 

rode schild met de zilveren dwarsbalk is wel historisch: het was het wapen van zowel Lotharingen als Leuven. Wel-

licht is aan die beide invullingen gedacht: Lambert was de graaf van Leuven, en de eigenlijke rechthebber op 

Lotharingen. Mijns inziens kwam er in tweede instantie, bij de nog te bespreken Leuvense inkleuring van het verhaal, 

meer nadruk op Leuven te liggen. Terugvoering van het stedelijke wapen op Brabo onderstreepte de fundamentele 
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hertog Hendrik I. Daarbij wordt nogmaals herhaald dat het het wapen van de vorsten van 

Troje was, en dat het eerder was gedragen door de Trojaans-bloedige vorst Karel die vroeger 

in Brabant had geheerst (r. 2468-89). 

 Hoe edel dat Trojaans-Brabantse bloed was mocht tenslotte ook nog blijken uit het feit 

dat maar liefst vier van de beroemde Negen Besten tot het geslacht behoorden. Die gedachte 

wordt uitgesproken aan het eind van de Cornicke, waar Hennen een tweede etymologische 

verklaring van Brabancia geeft, nu niet uit Brabo maar uit de samenstellende letters van de 

naam. Deze staan voor het Latijnse Beata (zalig), Regalis (koninklijk), Antiqua (oud), Boenae 

(goed), Audax (stoutmoedig), Nobilis (edel), Canis (als een hond, zo trouw en edel), Justicie 

(gerechtigheid) en Angnus (als een lam, zo onschuldig en zuiver). Ter toelichting op Nobilis 

stelt Hennen dat er geen land is waar zoveel edele heren uit zijn voortgekomen als Brabant. 

Dat leest men duidelijk bij Jacob van Maerlant “Daer men hem .ix. die besten prisen / Hoert 

van der werelt”. Immers: van Hector was Brabant en het Brabantse wapen gekomen. Julius 

Caesar was de zoon van Karel en Swane. En van de drie christelijke Besten waren zowel 

Karel de Grote als Godfried van Bouillon uit de Brabantse ‘bogaert’ afkomstig. “Dies maecht 

wel heten .j. edel bogaert”.
211

  

 

Machtsaanspraken 

 

De Brabo-sage bood antwoord op een aantal belangrijke, nog openstaande vragen met 

betrekking tot het eigen verleden. Kijken we terug naar de voorstelling van zaken in de 

traditionele Brabantse historiografie, dan is duidelijk dat er sprake was van een aanzienlijk en 

pijnlijk gebrek aan kennis. Over de vroegste geschiedenis van het hertogdom wist men maar 

bitter weinig. Al vanaf de oudste genealogie gold Pippijn I als de eerste hertog van Brabant, 

het land tussen Schelde en Rijn, dat toen nog Austria (inferioris) heette.
212

 Maar de oorsprong 

van het land, van de naam Brabant en van de status als hertogdom bleef duister.  

 In die behoefte aan invulling van de oudste inheemse geschiedenis wilde de Brabo-

sage voorzien. Door de wijze van invulling werd, behalve de afkomst van de hertogen, ook 

hun feitelijke en verhoopte machtspositie gerechtvaardigd en verheerlijkt. De eerste vorst in 

het gebied tussen Schelde en Rijn bleek Karel, een van de vierentwintig Trojaansbloedige 

vorsten onder wie de macht in Europa oorspronkelijk was verdeeld. De implicaties van die 

verdeling komen hieronder nog ter sprake. Voorlopig kan worden vastgesteld dat de grenzen 

van het territorium daarmee waren bepaald, en dat het gebied nu was gedefinieerd als 

onvervreemdbaar erfgoed van het Brabantse huis. Want de eerste die er regeerde was een Tro-

jaan, een tot heersen uitverkorene, die door zijn naam, bloed en wapen als een voorvader van 

de hertogen werd voorgesteld. De avonturen van Brabo verklaarden vervolgens hoe dit land 

een hertogdom met de naam Brabant werd. De eponieme held kreeg deze waardigheid als 

beloning voor het feit dat hij de keizer had geholpen om diens verloren zuster Swane terug te 

vinden. En zo had de hertogstitel van Pippijn I - bij Hennen de eerste christelijke hertog van 

Brabant (r. 894-5) - een oude en mooie oorsprong als keizerlijk dankbetoon aan een 

ridderlijke helper gekregen. 

 Op verschillende punten blijkt dat de Brabantse hertogstitel ook bij Hennen een 

Lotharingse reikwijdte heeft. Het territorium wordt, net als in de genealogieën van rond 1270, 

gelijkgesteld met het gebied tussen Schelde en Rijn. Die grenzen waren bepaald door de 

                                                                                                                                                   
betekenis van Leuven voor het hertogdom (vgl. hierna, 233). 

 In ieder geval volgen de wapens in Hennens Cornicke de wederwaardigheden van de Brabantse macht. Vgl. 

over deze wapens Van Anrooij 1994 A, 298-302; Van Anrooij 1996. Van Anrooij geeft een andere uitleg aan het 

wapen van Brabo, hij denkt allereerst aan Lotharingen, ook al krijgt dat hier een ander wapen. 

     211 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 3847-4215; citaten: r. 4054-5 (onderstreping in het handschrift) en 4071. 

     212 MGH SS XXV, 387; vgl. ook 388, 392. 
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koning van Aelmaengien (de voorganger van de Duitse keizer!), toen deze zes van zijn broers 

als markgraaf of prins in zijn rijk aanstelde.
213

 Ze werden bevestigd door keizer Octaviaen, 

die in Brabo’s tijd deze hoogste waardigheid bekleedde. De keuze voor Nijmegen als de 

oorspronkelijke residentie van de vorst over dit domein is ook verklaarbaar vanuit deze 

optiek. Voor de Brabantse hertogen was deze Gelderse stad zeer begeerlijk. Door haar ligging 

aan het meest noordelijke deel van de Rijn had zij potentieel belang als militair en ideëel 

bruggehoofd bij de verwezenlijking van de Lotharingse droom. Ook hoge ouderdom maakte 

Nijmegen geschikt voor een optreden in een historische constructie die de Brabantse 

aanspraken op het ‘gebied tussen Schelde en Rijn’ moest ondersteunen.
214

 

 Na de promotie tot hertogdom vonden, onder Brabo’s opvolgers, belangrijke ge-

biedsuitbreidingen plaats. De grenzen van het eigenlijke gebied tussen Schelde en Rijn 

werden daarbij ruimschoots overschreden. Samenvoeging van Brabant met de uitgestrekte, 

zuidelijker gelegen bezittingen van Hoeijoen lijkt geïmpliceerd in het huwelijk van erfdochter 

Brabansiaene met Hoeijoens zoon Aetsaert.
215

 Hun zoon Maersiaent zuiverde het Woud 

zonder Genade, het latere Vlaanderen, dat daarna onder zijn bezittingen wordt genoemd.
216

 

Verder onderwierp hij Henegouwen, Artois en Picardië. En de kroon op dit pretentieuze relaas 

is de mededeling dat al die toen nog naamloze gebieden sindsdien tot Brabant werden 

gerekend, omdat dat het eerste en enige land was dat een erkend vorstendom was en een naam 

had: 
 

  Redene waest, wilt mij verstaen, 
  Omdat Julius Cesaer 

  Een hertoghedom maecte, al claer; 

  Ende dyerste was dattij maecte mede. 

  Ende dander lande, dats warede, 

  En waeren van gheenen naeme. 

  Soe ghaf hy Brabant al te samen 

  Den hoechste name, doverste sen; 

  Soe dat alle die lande ghemeyn, 

  Vander see op toter walen, 

  Brabant hieten, al te male.217      

 

 Met dit nieuwe, sterk uitgebreide Brabant lijkt te worden gedoeld op het oude 

Franken-rijk, vóór de uitbreiding daarvan door de latere Brabantse voorvader Clovis. Ook dat 

rijk strekte zich uit over Vlaanderen en de gebieden ten oosten van de Rijn. En ook daarvan 

lag de zuidgrens ter hoogte van de rivier de Somme.
218

 Na Maersiaents kinderloze dood kwam 

een deel van dit grote Brabant in handen van de koning van Goetlant, van Frankrijk. Keizer 

Traijoen verkreeg het deel tot de Schelde. Daarmee was de latere machtsverdeling tussen Rijk 

en Frankrijk verklaard. Ook de titel van Traijoens zoon Priamus, ‘Coninc van Goten ende 

vanden Ryne’, lijkt de Frans-Duitse dualiteit te weerspiegelen die het nageslacht in het 

overgeërfde rijk van Merovingers en Karolingers moet hebben gevoeld.   

                                                
     213 Dat de markgraven en prinsen allen worden aangesteld in Aelmaengien probeer ik hieronder aannemelijk te 

maken.  

     214 Nijmegen: Blöte 1904, 87; Claassens 1991, 30-34. Volgens Claasens is de rol van Nijmegen in de 
oorspronkelijke zwaanriddersage op dezelfde wijze te verklaren. Zie voor traditionele band tussen Nijmegen en 

Caesar hierna, 242. 

     215 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 755-774; vgl. over Hoeijoen hierboven, 201. 

     216 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.812. Later wordt nog gememoreerd dat het de Brabantse Lodewijk de 

Vrome was die de eerste graaf in Vlaanderen aanstelde (r. 1153-1156). 

     217 Hennen van Merchtenen ed. 1896, 795-805. 

     218 Vgl. Maerlants Spiegel Historiael over de veroveringen van Clovis: “Sine vorders haddent te voren / Toter 

Sommen in haer doen” (Maerlant ed. 1863-1879, derde partie, boek 6, kap. 3, r. 26-27). Vgl. voor de historische 

feiten WP 6, 186; LexMA 2, 1863-1868. 
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 De hertogstitel was overigens niet de enige die Octaviaen aan Brabo had verleend. Als 

beloning voor zijn overwinning op de reus Druwoen gaf hij hem later ook nog Antwerpen en 

het omringende land. En zo was duidelijk dat ook het markgraafschap Antwerpen tot het 

oorspronkelijke erfgoed van de Brabantse hertogen behoorde. Vanzelfsprekend was dat niet. 

Het markgraafschap was opgericht rond het jaar 1000, als versterking van de westelijke 

Rijksgrens. Vanaf dit ontstaan liep de geschiedenis van de Antwerpse titel min of meer 

parallel met die van de hertogstitel van Lotharingen. De eerste markgraven stamden uit het 

huis van Bouillon. Na de kinderloze dood van Godfried van Bouillon kwam Antwerpen met 

Lotharingen aan Hendrik van Limburg, en vervolgens, in 1106, aan Brabant. Het bezit ervan 

was echter niet onbedreigd. Er waren regelmatig grensconflicten met Vlaanderen en Holland. 

Tussen 1356 en 1405 kwam Antwerpen zelfs in handen van de Vlaamse graven. Een 

verklaring en legitimering van de Brabantse rechten op het gebied was, kortom, welkom.
219

  

 Treffend is, bij dit ‘afpalen’ van de oorspronkelijke Brabantse macht, de voortdurende 

nadruk op de band met het Rijk. Dat begint in de eerste regels, met de snelle herleiding van 

speciaal Rome en Aelmaengien uit Troje. Het was de koning van Aelmaengien - van het 

latere Duitse Rijk - die het land tussen Schelde en Rijn creëerde.
220

 De Griekse keizer Octavi-

aen maakte het tot hertogdom en voegde er het markgraafschap Antwerpen aan toe.
221

 Later 

stelt Hennen nog eens dat het grote Brabant van Maersiaent het eerste hertogdom was dat 

Julius Caesar, de eerste keizer van Rome, had ingesteld.
222

 De machtspositie van de hertogen 

was dus zeer oud, en werd rechtstreeks uit de hoogste hand verkregen. Brabant was daarom 

rijksonmiddellijk, het hoefde alleen de keizer als hogere politieke macht te erkennen.
223

 

 Diezelfde nadruk op de band met het Rijk komt ook tot uitdrukking in de 

samenstelling van de hertogelijke genealogie. Meer nog dan in de officiële stamboom bleek 

hier de uitverkorenheid van het Brabantse bloed. Immers: ook de grote Julius Caesar, 

kleinzoon en neef van Griekse keizers en zelf de allereerste keizer van Rome, het laatste en 

hoogste wereldrijk
224

, was een Brabander van geboorte! En er was nóg een Romeinse keizer 

in het voorgeslacht van de dynastie: Traijoen, vermoedelijk een rechtstreekse nakomeling van 

de beroemde Caesar. Het keizerschap was dus niet pas onder Karel de Grote aan Brabant 

toegevallen. En ook al was die hoogste kroon uiteindelijk verloren (hier volgt Hennen het 

gebruikelijke, naar aanleiding van de genealogieën besproken verhaal), de herinnering aan dat 

grootse verleden bleef behouden. Dat blijkt wanneer, tijdens een gevecht, de heldhaftige 

Godfried met de Baard een van zijn ridders te hulp komt met de volgende woorden:  
 

  [...] “Van Leefdale, ridder fier, 

  Slaecht groete slage, hebt goeden moed: 

  Bij u es comen tselve bloet, 

  Dat uut Troyen neder es comen, 

  [...] 

  Al eest ontweldic den vorders myn 
  Des keisers croene, ende Vranckerycke, 

  In mij soe es gheheellike 

  Kaerles moet ende Hectoris mede, 

                                                
     219 Prims 1927-49 I, 24-25, 177; VI, 6 e.v.; X; AGN 2, 473-474. 

     220 Vgl. hierboven, 211. 
     221 Men vergelijke ook het gesprek tussen Brabo en de Antwerpse reus: Brabo weigert de tol, omdat alleen de 

keizer er (aanspraak op) macht heeft en hij niemand anders boven zich erkent (Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 

425-434). 

     222 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 795-805, hierboven geciteerd. Aldus geparafraseerd is er geen 

tegenspraak met het voorafgaande, waarin al sprake was van hertogen onder de vierentwintig zoons van 

Merrowinghen, en van instelling van het hertogdom Brabant door Octaviaen. Deze passage werd echter vermoedelijk 

later ingevoegd: vgl. hierna 255. 

     223 Dit was ook de implicatie van de hertogelijke positie als rijksvorst. 

     224 Over het belang van Caesar in de translatio imperii op de Romeinen: Leeker 1986, 15-18. 
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  Als men noch, in kerstenhede, 

  Weten sal, in corten jaeren!”225 

 

Een directe sollicitatie naar de keizerskroon hoeft men in dit alles niet te lezen. Een Latijnse 

genealogie was daarvoor misschien een geschikt medium, maar een fantasievolle kroniek in 

de volkstaal was dat niet. Wel moest eruit blijken hoe bijzonder het Brabantse bloed was, hoe 

hoog de Brabantse aanspraken reikten, en hoezeer het besef van uitverkorenheid de hertogen 

kon en behoorde te inspireren. 

 

De vierentwintig zonen van Merovech 

 

Al dienen de aanspraken op het keizerschap hier vooral ter verhoging van status en 

zelfrespect, toch bevat deze versie van de Brabo-sage een impliciete sollicitatie naar een hoge 

post in het Rijk. Die sollicitatie is vervat in de beschrijving van de verdeling van macht onder 

de vierentwintig zonen van Merrowinghen (Merovech). Achter die vele zonen mag meer 

worden gezocht dan een willekeurige uitbreiding van het gangbare genealogische schema. 

Een dergelijke opvallende toevoeging zal niet voor niets in de bestaande traditie zijn 

opgenomen. 

 Een complicerende factor bij de interpretatie is het feit dat dit deel van het verhaal 

hoofdzakelijk bestaat uit een opsomming van namen van personen en landen. Juist namen zijn 

een kwetsbaar element in de doorgave van teksten, en de gebrekkige overlevering van 

Hennens Cornicke laat zich hier af en toe goed voelen. Maar er bestaat een tweede bron 

waarin deze opsomming is bewaard, soms in iets andere, in een enkel geval aantoonbaar 

betere lezing. Het is een rijmkroniekje, bekend onder de titel Van den beghinsel van Roome 

ende van Brabant.
226

 Ook deze bron zit vol corrupties. Identificatie van sommige figuren en 

gebieden blijft dus lastig. Door combinatie van de gegevens laat zich echter wel een algemeen 

patroon onderscheiden, waarachter zich inderdaad een in fictie verpakte politieke boodschap 

doet vermoeden.  

 Over de hoofdzaken zijn beide bronnen het eens. De Trojaansbloedige koning van 

Aelmaengien, Merrowinghen, had vierentwintig zonen: negen koningen, negen hertogen, en 

zes “mercgreven ende prinsieren”.
227

 De oudste zoon, Hilderic, bleef koning in Aelmaengien. 

Mercwinc, de tweede, werd koning van Frankrijk. Hector heerste in Granada en Aragon, 

Troylus in Spanje
228

 en Castilië, Mercurius in Engeland, Golias in Denemarken, en Saladijn in 

Zweden of, volgens de waarschijnlijk corrupte lezing bij Hennen, in Swaven (Zwaben).
229

 

Florremont of Ferremont regeerde in “Bemeter”, bij Hennen “Beem”: Bohemen.
230

 De 

negende en laatste koning, Corebel of Lucabel, heerste over Germanië “Dat vtrecht jn Prusen 

heet” of “Dat Uutrecht ende voert Prusen heet”. Vermoedelijk wordt daarmee gedoeld op de 

Pruisische gebieden van de Duitse Orde.
231

 Niet ieder detail is duidelijk. Maar als geheel is 

                                                
     225 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 1559-1572; met ‘Kaerle’ in r. 1570 wordt gedoeld op Karel de Grote. 

     226 Editie: Van Eeghem 1940 (opsomming zonen: r. 94 e.v.). Weliswaar gaat het volgens sommigen om een 

navolging van Hennens Cornicke, maar die visie is aanvechtbaar - vgl. hierna 246 e.v.. In elk geval blijkt het 

rijmkroniekje soms een betere lezing te geven dan het handschrift waarin de Cornike is overgeleverd. 

     227 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 110; idem in het rijmkroniekje, r. 128. 
     228 Wat er precies met Spanje bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk: Navarra misschien?  

     229 Hennen van Merchtenen ed. 1896 r. 96-98: “Ende was coninc vanden Swaven mede; / Sinen name, dats 

warede, / Was Saledyn [...]”. Het woord mede werd, om het rijm, toegevoegd door editeur Gezelle. Op basis van het 

rijmkroniekje lijkt de oorspronkelijke lezing echter Zweden. Zweden past bovendien beter in de geografische 

volgorde van de reeks dan Zwaben, en was inderdaad een koninkrijk - Zwaben niet (WP 25, 455, 488-489). 

     230 MNW I, 679. 

     231 Resp. Van Eeghem 1940, r. 122 en Hennen van Merchtenen ed. 1896, 104 (Gezelles conjectuur Friesen voor 

Prusen is, gezien de systematische volgorde van de gehele opsomming, onjuist). Achter de vermelding van Utrecht 

zit mogelijk een verwijzing naar het feit dat een van de twee ‘Nederlandse’ balijen van de Orde zich daar bevond 
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deze opsomming van koningen te zien als een overzicht van de verdeling van de aan de 

Trojanen toebedeelde macht in (West-)Europa, uitgaande van de situatie in de dertiende, veer-

tiende eeuw, en met verlening van prioriteit aan het Rijk. Bij de rondgang wordt een systema-

tische volgorde aangehouden: van het centrum naar het zuidwesten, dan naar het noorden, het 

noordoosten en tenslotte het zuidoosten. 

 Het aantal van vierentwintig zonen is met opzet gekozen. Tot die conclusie leidt de 

vermelding - in beide bronnen - van de negen hertogen. Deze hertogen volgden elk een van 

hun koninklijke broers naar diens rijk: zij krijgen geen naam, en hadden geen eigen gebied. 

Hun functie is dan ook uitsluitend numeriek: zij dienen om het totaal van vierentwintig rond 

te maken. Ook hun aantal van negen lijkt, net als het aantal van negen koningen
232

, door die 

opzet bepaald. Twee maal negen: dat was wat er overbleef wanneer je het (naar zal blijken 

essentiële) getal zes aftrok van het symbolische aantal van vierentwintig. Waarschijnlijk zijn 

de vierentwintig zonen van Merrowinghen bedoeld als wereldlijke ‘oudsten’, naar het 

voorbeeld van de vierentwintig oudsten uit de Bijbel. Het getal 24 staat daarbij voor volle-

digheid, totaliteit.
233

 De opsomming wil dan een compleet overzicht van de machtsstructuur 

van het oude Europa lijken.     

 Anders dan de negen hertogen krijgen de zes laatste zoons, de markgraven en 

‘prinsieren’, weer wel een territorium toebedeeld. En nu wordt het interessant, want een van 

hen is Karel van Nijmegen, stamvader van de Brabantse hertogen.
234

 De eerste van de zes 

heerst als markgraaf over Brandenburg. De tweede is markgraaf in ‘Nusenne’ (rijmkroniekje 

r. 134) of ‘Mysen’ (Hennen r. 116). De derde is ‘prinsier’ van Bourgondië, de vierde heer van 

Beieren, en de vijfde heer van Saksen. De zesde, als enige met name genoemd, is Karel van 

Nijmegen, ‘prince’ in het gebied tussen Schelde en Rijn.
235

  

 Deze opsomming vertoont opmerkelijke analogie met de reeks keurvorsten die zich in 

de loop van de dertiende en veertiende eeuw in het Rijk heeft gevormd. Het recht om de 

Roomskoning - de nog te kronen keizer - te kiezen berustte aanvankelijk bij de hele Duitse 

adel, maar werd meer en meer beperkt tot de groten van het Rijk. In de dertiende eeuw kwam 

het bij een zeer kleine, exclusieve groep te liggen. De Saksenspiegel van Eike von Repgow 

(ca. 1220) noemt zes vooraanstaande Rijksvorsten als vóór-kiezers: de aartsbisschop van 

Mainz, de aartsbisschop van Trier, de aartsbisschop van Keulen, de Paltsgraaf van de Rijn, de 

hertog van Saksen en de markgraaf van Brandenburg. Het recht van een zevende keurvorst, de 

koning van Bohemen, bleef lang omstreden. In 1356 werd het, met dat van de andere zes 

keurvorstenhuizen, definitief bevestigd.
236

 

 Vergelijken we deze keurvorsten met de zes markgraven en prinsen uit de Brabo-sage, 

dan zijn er belangrijke overeenkomsten. Allereerst gaat het - voor zover duidelijk - ook in het 

Brabantse verhaal om heersers binnen Aelmaengien, het latere Duitse Rijk. Dat wordt zo goed 

als expliciet gezegd over de markgraaf van Brandenburg,
237

 en is ook evident bij de vorsten 

                                                                                                                                                   
(WP 7, 598; Van Winter 1969, 17, 25). 

     232 Er waren er meer - Portugal en Noorwegen bijvoorbeeld ontbreken in het overzicht. Misschien heeft de 
gedachte aan negentallen als de Negen Besten meegespeeld. 

     233 Meyer en Suntrup 1987, 681. Volgens de Apocalyps van Johannes hadden zich deze vierentwintig om Gods 

troon geschaard en waren zij daardoor de aangewezen bemiddelaars tussen God en de mensen. De hier optredende 

wereldlijke oudsten zouden dan, in analogie, Trojes bloed en beschaving over Europa hebben verspreid. Op 

mogelijke verdere symbolische lading wordt hieronder in n. 413 dieper ingegaan. 

     234 Ook het rijmkroniekje brengt hem met de dynastie in verband, en stelt zijn territorium gelijk met het latere 

Brabant. Vgl. hierna, 251 e.v..  

     235 Van Eeghem 1940, r. 127-142; Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 109-124. 

     236 LexMa V, 1581-1583; WP XIII, 316; zie over de aanvankelijke beperking tot zes en de omstreden positie van 

de koning van Bohemen ook Wolf 1990. 

     237 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 111-114 (vgl. ook Van Eeghem 1940, r. 129-132): 
 

   Den outsten maecty [Hilderic] mercgreve fiere 
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van Beieren, Saksen en het land tussen Schelde en Rijn. Alleen Bourgondië en ‘Mysen’ of 

‘Nusenne’ zijn vooralsnog lastiger te plaatsen. De positie die de heren in Aelmaengien krijgen 

is vergelijkbaar met die van de keurvorsten: na de koning zijn ze de belangrijkste groten van 

het Rijk. Hun aantal van zes komt bovendien overeen met het aanvankelijke aantal keurvor-

sten. De koning van Bohemen valt ook hier buiten de reeks, hij is al bij de negen koningen 

opgenomen.
238

  

 Onder de zes heren zijn twee directe parallellen met de latere keurvorsten: de vorsten 

van Brandenburg en van Saksen. Drie andere lijken indirect als zodanig te kunnen worden 

geïnterpreteerd. In “Nusenne” of (duidelijker) “Mysen” mogen we wellicht een verlezing van 

‘Mainz’ zien. ‘Prinsier van Bourgondië’ kan worden opgevat als een alternatieve aanduiding 

voor de machtspositie van de aartsbisschop van Trier. Het recht van de zeven keurvorsten 

werd namelijk ook wel teruggevoerd op de zeven zogenaamde ‘aartsambten’, belangrijke ere-

functies, die zij bekleedden. De positie van aartsbisschop van Trier was verbonden met het 

ambt van kanselier van Bourgondië.
239

 De ‘heer van Beieren’ tenslotte neemt vermoedelijk de 

plaats in van de Paltsgraaf van de Rijn. In 1214 was de Rijnpalts in leen gegeven aan Otto, 

zoon van Lodewijk I van Beieren, uit het huis Wittelsbach, dat er tot ver na de middeleeuwen 

over zou blijven heersen. De positie van keurvorst werd aanvankelijk beurtelings door de 

Beierse en de Paltische tak van de Wittelsbachs bekleed, tot zij in 1356 definitief aan de 

Paltsgraven werd toegewezen.
240

  

 De enige keurvorst die we niet in een van de zes genoemde heren kunnen herkennen is 

de aartsbisschop van Keulen. Zijn plaats wordt bezet door Karel van Nijmegen, voorganger  

van de Brabantse hertogen. Die vervanging is uitstekend te verklaren vanuit de hertogelijke 

ambities. De aartsbisschop van Keulen was een belangrijke concurrent in de strijd om de 

macht in het gebied waarover Karel van Nijmegen zou hebben geheerst en waarover de 

Brabantse hertogen zo graag weer wilden heersen: (Neder-)Lotharingen. Hij was daarbij 

vooral gevaarlijk omdat zijn aanspraken op oudere grondvesten rustten dan die van de  

 

                                                                                                                                                   
   In sinen lande [Aelmaengien], sy u becant, 

   Ende gaf hem te vueren den brant: 
   Hier bij van Brandenborc wan den name. 
 

     238 Deze presentatie als zestal wijkt af van de visie van Boendale. In diens Brabantsche Yeesten en in Der Leken 

Spieghel is sprake van zeven keurvorsten, inclusief de koning van Bohemen (Boendale ed. 1839-1869, boek III kap. 

2 r. 107-168; idem ed. 1844-48, boek II kap. 49 r. 73-102). Boendale volgt hierin Maerlants Spiegel historiael 
(Maerlant ed. 1863-1879, vierde partie, boek II kap. 40 r. 13-50).  

 Maar er is een andere belangrijke mogelijke bron. De oudste afbeelding van de keurvorsten dateert van 

1273 of iets later. Het is een beeldengroep op de voorgevel van het oude raadhuis in Aken, de kroningsstad waarover 

de Brabantse hertogen de voogdij hadden (vgl. hiervóór, n. 30). Zij moeten de - voor iedereen te allen tijde zichtbare 

- beelden goed hebben gekend. Het is daarom interessant dat de wijze van afbeelden correspondeert met de in de 

kroniek gegeven voorstelling. Ook in Aken zag men zes keurvorsten, aan weerszijden van de door afwijkende positie 

(verhoogde nis in het midden) en attribuut (lans in plaats van zwaard) gekenmerkte koning. De beelden werden 

geplaatst ter herinnering aan en ter legitimering van de keuze van Rudolf van Habsburg, in 1273. De schilden van de 

koning en de wereldlijke vorsten droegen vermoedelijk de wapens van het Rijk en van de bij die keuze betrokken 

keurvorsten van de Palts (Lodewijk van Beieren), van Saksen en Brandenburg. De koning van Bohemen moet 

ontbreken: hij was tegen Rudolfs verkiezing, en had zich bovendien nog geen duidelijke plaats in de groep verwor-
ven (Wolf 1990, 17-26). 

     239 LexMA III, 2101; WP 1, 102-103; vgl. over de band tussen het recht van de keurvorsten en de aartsambten ook 

Wolf 1990. 

     240 WP XX, 295; XXV, 53; Reisinger 1977, 43-4 en passim. Er is vanuit Beieren wel geprobeerd een eigen Beiers 

kiesrecht naast en los van het Paltsgraafschap erkend te krijgen. In 1273 werd hierbij, in concurrentie met de koning 

van Bohemen, enig succes geboekt. Erkenning bleef weliswaar uit, maar er werd officieel vastgesteld dat Hendrik, 

hertog van Neder-Beieren, bij de koningskeuzen van 1257 en 1273 betrokken was geweest. Uiteindelijk bleven deze 

pogingen echter zonder resultaat (Reisinger 1977, 94-5). De Beierse acties en succesjes in dezen lijken me te 

marginaal om identificatie van de ‘heer van Beieren’ als Palts-keurvorst in de weg te staan. 
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Het oude raadhuis van de door Brabant beheerde kroningsstad Aken, met beelden van de Duitse koning 

temidden van zes keurvorsten. Links de drie geestelijke, rechts drie wereldlijke: de vorsten van de Palts 

(Lodewijk van Beieren), van Saksen en Brandenburg - de koning van Bohemen ontbreekt. De beelden dateren 

van 1273 of kort daarna. Foto van vóór 1874, dus van vóór de restauratie van de voorgevel in 1888. Uit: Wolf 

1990, afb. 3. Vgl. n. 238. 
 

 

 
 
De oorspronkelijke beelden, sinds 1945 verdwenen en alleen nog fotografisch bewaard. De afbeelding van de 

meest rechtse keurvorst is een uitvergroting uit bovenstaande foto. Uit: Wolf 1990, afb. 2. 
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hertogen uit het huis van Ardennen en hun Brabantse opvolgers. In 953 had Otto I het bestuur 

over Lotharingen immers opgedragen aan zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen.
241

 In 

Keulen verkondigde men sindsdien het standpunt dat de hertogstitel daarmee voorgoed met de 

bisschopszetel was verbonden. En in 1151 wist een kandidaat voor die zetel, Arnold van 

Wied, inderdaad beide waardigheden te verkrijgen. De rechten van de Brabantse hertog, de 

tienjarige Godfried III, werden daarbij genegeerd. 

 Rivaliteit met Keulen om de oppermacht in het hertogdom Lotharingen blijkt ook in 

de Brabantse historiografie. Veelzeggend is de Brabantse annexatie van de titel aartshertog. 

Die term was ooit uitgevonden door Ruotger, schrijver van de Vita Brunonis (tiende eeuw), 

die er het bijzondere karakter van Bruno’s dubbelfunctie mee wilde aanduiden. Bij latere 

auteurs werd het een officiële titel die aan Bruno zou zijn verleend. In de genealogieën II en 

III van rond 1270 - en, naar hun voorbeeld, in latere Brabantse geschiedschrijving - wordt 

deze titel toegekend aan de Brabantse hertog en zijn Karolingische voorvaderen, die zo tevens 

een trapje hoger dan de ‘gewone’ hertogen kwamen te staan. In de opsomming van voorgan-

gers in de waardigheid van (aarts)hertog van Lotharingen wordt Bruno zorgvuldig verzwegen. 

De Brabantse overwinning bij Woeringen, in 1288, heeft de Keulse ambities wel wat afge-

zwakt.
242

 Maar Bruno’s oudste recht bleef een historisch probleem. Ook die kwestie werd 

door de Brabo-sage opgelost: lang vóór 953 had een voorvader van de Brabantse hertogen, 

Karel van Nijmegen, al over dit gebied geheerst.  

 Deze interpretatie van de zes markgraven en prinsen impliceert echter nog meer dan 

een - nu ook in andere zin ‘historische’ - overwinning op Keulen. Lotharingen zou op grond 

van het hier gepresenteerde verleden niet alleen hertogdom, maar ook keurvorstendom 

moeten zijn. Brabants verlangen naar opname in de selecte groep van keurvorsten hoeft geen 

verbazing te wekken. Het past precies in het al genoemde streven naar een vooraanstaande 

positie binnen het Rijk. Het was ook geen onrealistische wens. De hertogen waren rijksvor-

sten van aanzien. Verschillende keren waren zij betrokken bij de koningskeuze, soms zelfs als 

kandidaat voor de troon. Jan III wist in 1338 een van de keurvorstelijke aartsambten - dat van 

zwaarddrager - te verkrijgen.
243

 Tot 1356 lijkt de samenstelling van het college bovendien nog 

niet onwrikbaar te hebben vastgelegen.
244

 En de keurvorstelijke positie van de drie aartsbis-

schoppen was niet direct verbonden aan hun geestelijke stand.
245

 Van werkelijke kandidaat-

stelling is in het hier besproken kader van een fictionele kroniek in de volkstaal geen sprake. 

Maar uit de opsomming van de vierentwintig zonen en hun verdeling van de macht in Europa 

mogen we wel afleiden welke plaats men zich in Brabant op de politieke landkaart droomde. 

 

Plaatsnaamverklaringen 

 

Tot nu toe bleek de Brabo-sage vooral te cirkelen rond de belangen en interesses van het hof. 

De steeds meer bekritiseerde zwaanridder-sage werd erdoor gerationaliseerd en ingepast in de 

                                                
     241 Vgl. hiervóór, 161. 

     242 Over de Brabantse en Keulse strijd om de titel van aartshertog, en het gebruik van die titel in de Brabantse 

historiografie: Grunzweig 1956, 139-49. 

     243 Avonds 1989, 32-43.  
     244 Aanvankelijk was er nog geen sprake van een uitsluitend kiesrecht door de keurvorsten - de Saksenspiegel 

heeft het dan ook over vóór-kiezers. Het gebruik van de termen ‘keurvorst’ en ‘college’, en het leggen van recht-

streeks verband met de aartsambten zijn pas vanaf 1298 aanwijsbaar. Tot 1314 hebben ook andere groten van het 

Rijk aan de koningskeuzen meegewerkt. Dat ook in de daarop volgende decennia de zaak nog niet helemaal vastlag 

mag blijken uit de definitieve bevestiging van het recht van de koning van Bohemen in 1356 (LexMA V, 1581-2; 

Wolf 1990, 25-6, 31, 34-6.  

     245 Vgl. hierboven, over het verband met de aartsambten. In een keurvorsten-fresco van kort na 1298, afkomstig 

uit Zürich, zijn de drie aartsbisschoppen afgebeeld in geestelijk gewaad, maar in plaats van een mijter dragen ze een 

vorstenhoed. Ze worden daarmee ook als wereldlijke heersers afgebeeld (Wolf 1990, 37). 
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officiële, in Troje wortelende stamboom. Die hoge afstamming werd bovendien sterker 

benadrukt door de herleiding van het Brabantse wapen uit Troje. En de edelheid van het 

hertogelijke bloed kreeg nog grotere glans door de opname van Julius Caesar - nóg een Beste, 

nóg een keizer - in de Brabantse genealogie. Ook verklaarde het verhaal de naam en de status 

van het hertogdom, en liet het zien hoe oud het wel was. Daarbij werd tevens onderstreept dat 

de heersende dynastie de eerste, rechtstreeks van de keizer verkregen rechten op Brabant 

(lees: Lotharingen) en het markgraafschap Antwerpen had. Impliciet werd duidelijk dat 

Lotharingen eigenlijk een keurvorstendom hoorde te zijn. 

 De vraag is, hoe de verschillende plaatsnaamverklaringen in het verhaal moeten 

worden geïnterpreteerd.
246

 Staan ook zij in verband met de belangen van de hertogen, 

bijvoorbeeld als opsomming en vordering van de voornaamste steden in eigen en aangrenzend 

gebied? Of zijn ze wellicht een stedelijke bijdrage aan de Brabantse oorsprongsmythe? We 

zagen dat verschillende suggesties in deze richting zijn gedaan.
247

 

 

Kijken we naar de betekenis van deze verhaalelementen, dan passen ze voor een goed deel in 

het hertogelijke perspectief. Dat blijkt al in de ook hier overheersende nadruk op de rol van de 

vorst als beschavingsbrenger.
248

 Aan het begin van het verhaal is Brabant zelf al gecultiveerd. 

Het wordt immers geregeerd door de Trojaanse vorst Karel en zijn Griekse Swane, vanuit het 

hof in Nijmegen. Het is een land van bossen, valleien en rivieren, met hier en daar wat bebou-

wing: het ‘hof’ van de hulpvaardige Beerte en Lefde, het kasteel Monfroit met de vriendelijke 

ridder Eijdier, het veelbezochte heiligdom in het bos bij het latere Leuven. Swane heeft 

Eijdier in dienst als “forestier” (r. 481-2), om toezicht te houden in haar domein. Men ontmoet 

er dan ook geen gevaar. Wel dragen de hoofse ridder Brabo, Caesar en Octaviaen bij aan de 

verdere beschaving van het gebied, door de stichting van diverse kastelen waaruit later steden 

groeiden. 

 Heel anders is het in het nog onbeheerde Antwerpen. Daar heerst de wildernis. Het is 

een onherbergzaam rietland, gedomineerd door een roofkasteel waarin een gruwelijke reus 

woont. Zijn naam Druwoen lijkt zijn rol als verpersoonlijking van het wilde, kwade te 

onderstrepen. Men heeft die naam in verband gebracht met het woord truwant: vagebond, 

rover. Ook is gedacht aan samenhang met het Franse dragon: Brabo’s gevecht doet wel 

denken aan de strijd van Sint Joris met de draak, eveneens een symbool van het kwade, van de 

duivel.
249

 Het meest voor de hand ligt echter verband met het Middelnederlandse druwen 

(dreigen).
250

 Hier zien we ridder Brabo dus echt als de overwinnaar van wildernis en chaos, 

als de brenger van orde en beschaving. En zijn verheffing tot vorst van het gebied bevestigt en 

bestendigt die nieuwe orde. Het verhaal van Brabo en de reus werd in Antwerpen zeer 

populair. Maar een vanuit die stad zelf voortgekomen stichtingssage zou misschien toch 

eerder een andere vorm hebben aangenomen. Er waren eervoller en beter op de eigen situatie 

toegesneden verledens denkbaar dan deze geschiedenis van een luguber roversnest dat vanuit 

Brabant was onderworpen. En de hertogen hadden het niet bij Antwerpen gelaten. Aan de 

overkant van de Schelde lag het al even angstaanjagend genaamde Woud zonder Genade, dat 

Brabo’s kleinzoon Maersiaent later had schoongeveegd. En we mogen aannemen dat ook de 

andere door Maersiaent veroverde gebieden wel hebben gevaren bij de onderwerping aan 

vorstelijk gezag.  

 Selectie en uitwerking van de etymologieën wijzen eveneens op het hof als voornaam 

                                                
     246 Over de buiten het eigenlijke Brabo-verhaal vallende etymologie van Brandenburg hierna, 248. 

     247 Zie hiervóór, 196. 

     248 Vgl. hiervóór, hoofdstuk IV.6.2. 

     249 Van den Berg 1987, 90. Vgl. over truwant Truwanten ed. 1978, 65-67, 97 e.v. Zeer gewaagd: De Wachter 

1991, 13-14. Over de symboliek van Sint Joris en de draak Timmers 1981, nrs. 73, 259, 586, 720. 

     250 MNW II, 448-9. 
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richtpunt. De meeste zijn te begrijpen vanuit de hertogelijke politiek, maar tonen geen 

verband met lokale belangen. Een deel ervan had legitimering van de feitelijke en gewenste 

macht van de hertogen tot doel. Dat bleek al met betrekking tot Antwerpen (inclusief het 

omringende ‘Lant van den Riet’) en Nijmegen.
251

 Ook enkele van de andere stich-

tingsverhalen hadden die intentie. De keuze voor Kamerijk en Valenciennes lijkt ingegeven 

door dezelfde motieven als die voor Nijmegen, het noordelijke ‘bruggehoofd’ aan de Rijn. 

Kamerijk was de eerste belangrijke plaats aan de Schelde, de meest zuidelijke post aan de 

andere grensrivier van het veronderstelde vroegere machtsgebied van de dynastie.
252

 Kamerijk 

en Nijmegen vormden als het ware de polen van die wereld. Valenciennes was de volgende 

grote Schelde-stad, en was tevens van belang omdat haar naam als etymologische onder-

steuning voor de waarheid van het zwanenjagersverhaal kon dienen. Ook de verklarende 

vermelding van Hoei lijkt bedoeld als markering van macht, ter aanduiding van het centrum 

van de later verkregen zuidelijke gebieden.   

 Onderstreping van de band tussen Brabant en het Rijk is het doel van de etymologie 

van Aarschot. Daar zou de oorsprong van de rijksadelaar hebben gelegen. Mocht deze 

naamsverklaring een stedelijke achtergrond hebben, dan is daar bij Hennen niets meer van te 

merken. Hij lijkt haast verbaasd dat juist Aarschot, “daer men soe letter [weinig] af / Wet te 

spreken” (r.685-6), de geboortegrond van zo’n belangrijk symbool was. Het is bovendien de 

vraag of zo’n als ‘onbeduidend’ getypeerd stadje een eigen oorsprongsmythe zou hebben 

voortgebracht. 

 

Ook de gegevens over de oudste geschiedenis van Brussel en Leuven staan allereerst in 

verband met hun betekenis voor land en vorst. Het gaat immers om uitleg en legitimering van 

de positie als hofstad en hoofdstad, en als plaats van inhuldiging. De gekozen invalshoek 

wordt misschien tevens getypeerd door het feit dat alleen de naam Monfroit of Ten Berghe 

Cout wordt verklaard, terwijl een etymologie van Brussel ontbreekt. Op Coudenberg immers 

huisde het hertogelijk hof. Vandaaraf keek men uit over de eigenlijke stad Brussel.
253

 

 Maar de nadere uitwerking blijkt hier wel degelijk vormgegeven vanuit lokale belan-

gen, tegen de achtergrond van de heftige concurrentiestrijd tussen de beide steden. Eerder 

zagen we hoe Brussel in de dertiende eeuw de prestigieuze en profijtelijke status van 

voornaamste residentie had verworven.
254

 De stad had die eerste plaats overgenomen van 

Leuven. Leuven liet het er niet bij zitten. Het zette dezelfde middelen in die Brussel gebruikte 

om het hof aan zich te binden. In 1375 werd de oude burcht op de Caesarsberg
255

 voor veel 

geld opgeknapt. Voorwaarde was dat hertog en hertogin er gedurende zes jaar zouden 

resideren, maar onlusten hebben dat verhinderd. Ook de belofte van een flink jaargeld, in 

1386, had niet het gewenste resultaat. In 1423-1424 verrees er op stadskosten een nieuw 

paleis op Craenendonck, speciaal gebouwd voor Jan IV, die zich er vervolgens weinig liet 

zien. Na de dood van Filips van Sint Pol, in 1430, verbleven de Brabantse hertogen nog maar 

nauwelijks in Leuven. Herovering van de oude positie als residentie lukte dus niet. In theorie 

behield de stad echter steeds een zekere voorrang: de officiële inhuldiging van de hertogen 

                                                
     251 Vgl. hiervóór,  211 e.v. 
     252 Blöte 1904, 87. 

     253 Over deze schijnbare ‘tweedeling’ van Brussel Pleij 1988, 15-16 en passim. Overigens kan niet worden 

uitgesloten dat in een oorspronkelijker versie wel een verklaring van de naam Brussel was opgenomen - vgl. de 

omissies ten aanzien van Antwerpen. 

     254 Hiervóór, 185. 

     255 Van Even meende dat de naam van het daar gelegen ‘Chateau-César’ uit de tijd van Karel V stamde, en betrek-

king had op deze vorst, niet op Caesar (Van Even 1895, 243). Cools echter zag verband tussen de naam Caesarsberg 

en historische militaire resten uit de Romeinse tijd (Cools 1988, 85 n. 10). In Hennens Brabo-sage wordt geen 

verband met Caesar gelegd, maar in de derde Brabo-sage wel (vgl. 287). De naam is dus zeker ouder dan Karel V.   
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bleef er tot ver in de zestiende eeuw plaatsvinden.
256

 

 Hennen van Merchtenens Brabo-verhaal lijkt, op dit punt, geschreven vanuit het 

standpunt van Leuven. Brussel wordt met nadruk voorgesteld als tijdelijke residentie. Brabo 

en Swane wonen op Monfroit totdat het kasteel dat voor hen op de berg bij Ten Ghelove 

wordt gebouwd klaar is. Misschien is de herleiding van Brussel uit Ten Berghe Cout bewust 

contrasterend, en krijgt zij zo een heel concrete betekenis als argument voor de voorkeur voor 

Leuven. De beschrijving van het nieuwe kasteel bij Ten Ghelove getuigt van aandacht voor en 

kennis van de plaatselijke omstandigheden. Daarop wijst niet alleen het noemen van de berg 

waarop het verrees, maar ook de vermelding van de bouw van een onderaardse gang tussen 

deze nieuwe burcht en het oude heiligdom, de ‘sinagoghe’. Aan de voet van de Caesarsberg 

kon men werkelijk de ingang van een onderaardse gang zien. En er stond inderdaad een oud 

heiligdom: een kapel met een vierkante toren, in Romaanse stijl.
257

 Ook de uitgebreide aan-

dacht voor de historische status en functie van dat heiligdom is een indicatie voor de 

Leuvense herkomst van althans deze versie van dit element van de Brabo-sage. Nu wist men 

eindelijk wat die raadselachtige bouwsels waren, en wat een groots verleden zij 

representeerden. En tenslotte wordt gememoreerd dat Leuven nog steeds het wapen van Brabo 

voert.
258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het kasteel van Leuven, op de Caesarsberg. Rechtsonder (gemarkeerd als nr. 7) de Romaanse kapel. 

Naar een gravure uit 1595 (uit: Van Even 1860, 116).  

 

                                                
     256 Leuven 1980, 51, 62, 66, 231-2; Soenen 1984, 62; Uyttebrouck 1991, 193, 196-7; Van Gerven 1998, 398-400, 

404-406. Over de situatie onder Jan III, de tijd waarin de Brabo-sage moet zijn ontstaan: Avonds 1991, 180-189 (met 

verdere voorbeelden van rivaliteit tussen Brussel - in elk geval tot 1340 voornaamste residentie - en Leuven, de 

politiek leidinggevende stad). Vgl. ook hiervóór, hoofdstuk V.3.3.2. over Brussel. 

     257 Van Even 1895, 252-3. In de zeventiende eeuw, volgens Van Even een tijd “qu’on prenait plaisir à attribuer au 

paganisme toutes les constructions dont on ignorait l’origine”, noemde men deze kapel ‘Tempel van Diana’. Uit de 

Brabo-sage blijkt dat dit verlangen naar verklaring vanuit een antiek verleden veel verder teruggaat. 

     258 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 1338; vgl. hiervóór, n. 210. 
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 Toch draagt Hennen ook bij aan het prestige van Brussel. Direct na de voor Brussel 

pijnlijke passage over Brabo’s voorlopige verblijf op Monfroit herinnert hij aan de stichting 

van de stad door Mondedier. Er is geen verband tussen deze stichtingsmythe en de Brabo-

sage, de twee spreken elkaar zelfs tegen. Mondedier leefde ruim duizend jaar eerder dan 

Brabo, tijdens of vlak na de val van Troje. Hij was de zoon van een Trojaanse vluchteling, 

Ganus, en tevens stichter van Parijs en van ‘Cassus casteele’.
259

 Brussel kreeg daarmee een 

hogere ouderdom dan de andere Brabantse steden. Ook in het vervolg van zijn Cornicke geeft 

Hennen regelmatig blijk van een goed oog voor het belang en de status van zijn eigen stad. 

Dat is niet verwonderlijk, gezien de Brusselse herkomst van zowel de auteur zelf als, 

vermoedelijk, een belangrijk deel van zijn publiek.
260

 

 Hoe kan deze gelijktijdige steun aan de twee concurrerende steden worden verklaard? 

De Leuvense kleuring lijkt een ouder verhaalelement. De verkiezing van Ten Ghelove boven 

Monfroit als nieuwe residentie in het land tussen Schelde en Rijn is met de Brabo-sage 

verweven. Mondedier daarentegen heeft de trekken van een deus ex machina. Zijn troostende 

aanwezigheid komt precies op het juiste moment. Maar voor het overige staat hij helemaal los 

van het verhaal en van de daarin gevolgde methodes: er is geen relatie met Brabo, er is geen 

naamsverklaring. Ook het feit dat Mondedier en zijn stichtingen in de andere bronnen voor de 

Brabo-sage ontbreken
261

 steunt de veronderstelling dat het om een latere toevoeging gaat. De 

herkomst van deze Trojaanse stichtingssage is duister, en buiten en na de kroniek van Hennen 

is er geen spoor meer van te vinden. Mogelijk is zij verzonnen - door Hennen, of door een 

voorganger - als tegenwicht tegen de Leuvense lading van de Brabo-sage.
262

 Misschien kon of 

wilde de auteur deze niet tegenspreken - bijvoorbeeld omdat hij ook Leuvenaars te vriend 

wilde houden, omdat het verhaal hem daarvoor te bekend of te geloofwaardig was, of omdat 

                                                
     259 Vgl. het citaat hiervóór, 205. 

     260 Vgl. V.4.2.1. Over de verdere aandacht voor Brussel hiervóór, 188, en Van Anrooij 1993 C, 305-306. 

     261 Vgl. hierna, V.4.3. en vlg. 

     262 Andere vermeldingen zijn mij niet bekend, noch uit de sagen rond Brabant, noch uit die rond Parijs (zie 

hiervóór, IV.4.5.3. en Barroux 1955). De stichting van ‘Cassus casteele’ door een zoon van ‘Ganus’ doet denken aan 

(en is misschien geïnspireerd op) berichten over de oorsprong van het Vlaamse Kassel, op de Mons Kassel. Dat zou 

zijn gesticht door (Gaius) Julius Caesar, ter herinnering aan een Crassus. Dit o.a. wordt verteld in het gedicht Van 

neghen den besten, waarnaar Hennens uitgever Gezelle verwijst (aldaar 214; zie verder hierna, 241 e.v.). Hennens 

Ganus vluchtte echter uit Troje, en leefde dus - en daar ging het om - ruim duizend jaar vóór Caesar. Bovendien was 

het zijn zoon Mondedier die ‘Cassus casteele’ stichtte. Mondedier lijkt een eponiem van de Noord-Franse stad 

Montdidier (ook gezien als antieke mons? En: gelegen aan Romeinse wegen), maar daarover wordt niets gezegd. 
 Is er misschien verband tussen deze Trojaanse stichting van Brussel en de eretitel ‘prieel van Troje’, die de 

stad volgens Hennen door Wenceslas was verleend? Eerder bleek die erenaam goed te verklaren uit de traditionele 

Brabantse Troje-sage (zie hiervóór, 191). Maar het is niet uitgesloten dat er ook andere Trojaanse bedenksels de 

ronde deden. Was de stichting van Brussel door Mondedier een verzinsel van een van de (veelal Franstalige) 

geschiedschrijvers en dichters aan Wenceslas’ hof? Hun werk is zelden overgeleverd, de meesten zijn ons slechts 

bekend uit rekeningposten. Het in dit verband meest relevante werk van de belangrijkste onder hen, de Chroniques 

van Jean Froissart, biedt in elk geval geen aanknopingspunten (Froissart ed. 1867-1877). Zie voor een overzicht van 

dichters aan Wenceslas’ hof Pinchart 1857, 33 e.v.; Sleiderink 1993; Sleiderink 2003 A; Dr. R. Sleiderink (Brussel) 

antwoordde mij desgevraagd geen verdere vermeldingen van dit Brusselse stichtingsverhaal te kennen. 

 Gezien de aard van de door Hennen geleverde informatie is het echter zeer de vraag of het om een van 

elders bekendeTroje-sage gaat. In het voorafgaande bleek de relatie tussen herkomst en inhoud van deze verhalen 
meestal duidelijk. Maar het is duister tegen welke (politieke) achtergrond de gezamenlijke stichting van Brussel, 

Parijs en ‘Cassus casteele’ door een Trojaan met de naam Mondedier moet worden geplaatst. De beste verklaring 

voor juist deze combinatie van gegevens ligt nog in de genoemde en uit de context van de Brabo-sage afgeleide 

intentie, om Brussel - wellicht in aansluiting op de bestaande eretitel ‘prieel van Troje’ - van een heel hoge ouderdom 

te voorzien. Parijs stond sinds Rigord bekend als een zeer oude stad, die ver voor Christus door Trojanen was gesticht 

(vgl. IV.4.5.3. en IV.4.5.4.). Het bood daardoor een betere opening naar een ver Trojaans verleden dan de 

nabijgelegen Duitse Rijnsteden, die door de traditie vooral aan de ver na Christus gearriveerde Trojaanse Franken 

werden toegeschreven (vgl. IV.4.4.4.). Verwijzingen naar Montdidier en Kassel zouden in dat geval kunnen zijn 

toegevoegd om de weg van Parijs naar Brussel door middel van tussenliggende, antiek geachte punten aan te duiden. 
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de ingreep hem te groot was. 

 

Op verband met Leuven duidt vermoedelijk ook de opname van de Zeven Tommen als 

geboorteplaats van Julius Caesar. Drie identificatiemogelijkheden dienen zich aan. De 

passage lijkt op het eerste gezicht bedoeld ter verklaring van de naam van Zaventem, en voor 

deze localisering kiest C. Lemaire. Bij Hennen van Merchtenen ontbreekt elke verwijzing 

naar die plaats. Maar twee andere bronnen van de Brabo-sage - weliswaar van later datum, 

maar juist hier met sporen van een oudere lezing - situeren de tomben inderdaad tussen 

Leuven en Brussel
263

. Dat zou op Zaventem kunnen duiden. En bij Zaventem lag werkelijk 

een grote Romeinse tumulus, op een plek die daarom - althans in de zestiende eeuw - bekend 

stond als Tomvelt. Een akte uit 1410 zou zelfs spreken van zeven antieke graven, in de rich-

ting van het niet ver van Zaventem gelegen Nossegem.
264

 

 Het is ook mogelijk dat oorspronkelijk aan een andere locatie, op veel kortere afstand 

van Leuven en niet ten westen maar ten oosten van die stad is gedacht. Buiten Leuvens Tiense 

Poort lagen, in het woud De Loo, zeven Romeinse grafheuvels. De plaats waar deze tumuli 

lagen werd Tombergen of Seven-tommen genoemd, en was in de vijftiende eeuw bekend als 

ontmoetingsplaats tijdens de jacht. In de zestiende eeuw werd het woud ontgonnen, en zijn de 

heuvels afgegraven. Zowel Hennens uitgever Gezelle als Blöte denken - zonder nadere 

argumentatie - dat aan deze Leuvense Seven Tommen wordt gerefereerd.
265

 

 Om verschillende redenen lijkt het aannemelijk dat Swanes bevalling niet bij 

Zaventem, maar bij Leuven was gedacht. De door het verhaal verleende status van geboorte-

stad van de grote keizer van Rome ‘past’ bij de hoofdstad van het oude en edele hertogdom 

Brabant. De situering van die belangrijke geboorte bij nog steeds aanwezige antieke resten in 

de nabije omgeving verleende daarbij schijn van waarheid aan het verhaal.
266

 Voor naams-

verklaring en roemvolle verheffing van het kleine Zaventem lijkt daarentegen elke aanleiding 

te ontbreken. Bovendien sluit de hier verkozen interpretatie aan bij de eerder geconstateerde 

(en ook hierna nog te signaleren) blijken van Leuvense kleuring in Hennens Brabo-sage. Er is 

bovendien een andere, vroege bron - Boendales Leken Spieghel - die localisering bij Leuven 

zal blijken te bevestigen. Een probleem blijft de expliciete getuigenis van twee latere, maar 

juist in deze passage serieus te nemen bronnen dat de Tommen tussen Leuven en Brussel 

lagen. Dat geldt niet voor de tomben in de richting van Tienen.  

 Er is echter nog een derde mogelijkheid, die niet eerder naar voren is gebracht. Ook bij 

Meerbeek bevonden zich Zeven Tommen, die nog in 1435 werden vermeld maar waarvan nu 

alleen de naam nog resteert.
267

 Meerbeek ligt vlakbij Leuven; deze situering sluit dus even-

eens aan bij de Leuvense tendens en bij Boendales woorden. Het ligt tevens, anders dan de 

andere locaties, op zeer korte afstand van Berthem en Leefdale.
268

 De verlening van hulp door 

de met die plaatsen verbonden Beerte en Lefde is in dit geval dus plausibel. Het ligt 

                                                
     263 Cornyke van Brabant int prose int corte (kort na 1468), hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 7r; Alderexcellenste 

Cronyke van Brabant (1498), [A 6] v. In andere bronnen vindt de geboorte zonder nadere aanduiding in via 

(onderweg) of opt velt plaats. Vgl. Blöte 1904, 107-108 en hierna 280, 283 en 302.  

     264 Lemaire 1987, 285. 

     265 Over deze tumuli: Van Even 1895, 7. Vgl. over Hennen: Hennen van Merchtenen ed. 1896, 231; Blöte 1904, 

25 n. 1; gevolgd door Tigelaar 2006, 121 n. 13. 
     266 Zie hierna voor een mogelijk antwoord op de vraag waarom daarvoor de buiten de stad gelegen Zeven 

Tommen werden uitgekozen en niet, bijvoorbeeld, de eveneens antiek gedachte kapel bij de Caesarsberg. Vgl. tevens 

n. 318 over de functie van het verhaal als archeologische en etymologische onderbouwing, en niet als verklaring van 

tastbare resten uit het verleden. 

     267 Leuven 1980, 41; Lauwers 1988, 401. 

     268 Meerbeek ligt op 9 km. van Leuven, op 4,5 km. van Berthem en 5 km. van Leefdale. Berthem en Leefdale 

liggen 3,5 km. van elkaar, op respectievelijk 6 en 9,5 km. van Leuven (De Seyn 1951 I 117-118, II 741-742, 883). De 

drie plaatsjes lagen binnen een straal van ca. 30 km. grondgebied dat voornamelijk in Leuvense handen was (Leuven 

1980, 196). 
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bovendien, in tegenstelling tot de Tommen bij de Tiense Poort, tussen Leuven en Brussel. 

Plaatsbepaling van de Zeven Tommen bij Meerbeek is dus het meest waarschijnlijk: zij is het 

meest in overeenstemming met de bronnen, en met de vermoedelijke intentie achter het 

verhaal. 

 Een passage in Boendales Der Leken Spieghel (1325-1330) steunt, als gezegd, de 

situering bij Leuven, en zou er tevens op kunnen wijzen dat we hier met een oudere, al 

bestaande legende over de stad van doen hebben. In het werk bespreekt Boendale onder (zeer 

veel) meer het onderwerp ‘Hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen’. Waar-

achtigheid is een van de allereerste vereisten waar een dichter aan dient te voldoen. Boendale 

ergert zich dan ook hevig aan de leugens die sommige van zijn ‘collega’s’ durven op te 

dissen. Hij geeft een aantal voorbeelden van hun verzinsels, waaronder het volgende: 
 

  Si doen ons ooc verstaen, 
  Dat keyser Octaviaen 

  Bi Lueven wart gheboren 

  In een stede, die wi horen 

  Noemen Ten Zeven Tommen. 

 

Zulke verhalen komen alleen maar voort uit het verlangen het publiek te plezieren, 

gemakkelijk geld te verdienen, naamsbekendheid te krijgen. Maar het is baarlijke nonsens, 

weet Boendale uit wèl betrouwbare historische bron: 
 
  Octavianus moeder was 

  Julius zuster, alsic las, 

  Gheboren uut Romen der stat. 

  Wat node hadde dese vrouwe dat 

  Si vier hondert milen van daer, 

  Op een velt woeste ende blaer [kaal], 

  In couden ende in winde, 

  Ligghen zoude van kinde?269 

 

 Deze passage is niet alleen van belang vanwege de nadrukkelijke situering bij Leuven. 

Opmerkelijk is het feit dat niet Julius Caesar, maar Octavianus als de bij Zeven Tommen 

geboren Romeinse keizer wordt genoemd. Ook in de andere (latere) bronnen van de Brabo-

sage is de boreling Octavianus. Diens naam zou volgens een ervan zelfs aan zijn Brabantse 

geboorteplaats zijn ontleend. In die tijd stonden daar namelijk nog acht tomben, en “omdat 

acht een octave es, soe wert ’t kint genaempt naer de acht tommen”. Een van de acht 

grafheuvels is naderhand vergaan, vandaar de latere naam Ten Zeven Tommen.
270

 Vermoede-

lijk is de lezing met Octavianus de oorspronkelijke. Alleen dan is de etymologische 

onderbouwing door het woordspel met het Latijnse octo (acht) van toepassing.
271

 En alleen 

dan wordt begrijpelijk waarom nu juist de Zeven Tommen  - en niet, bijvoorbeeld, de 

eveneens antiek gedachte en in de stad gelegen kapel bij de Caesarsberg - als decor en 

onderbouwing werden uitgekozen. De versie met Julius Caesar als het bij Zeven Tommen 

geboren kind (waarbij de verwijzing naar de ooit aanwezige achtste tombe kon vervallen) lijkt 

dus van later datum. 

 Maar betekent dit nu dat Boendale verwijst naar een ouder ontwikkelingsstadium van 

                                                
     269 Boendale ed. 1844-48, boek III, kap. 15, r. 157-161, 165-172 (e.v.). Over de interpretatie van deze “oudste 

poetica in het Nederlands” Gerritsen 1992, 6 e.v. 

     270 Cornyke van Brabant int prose int corte (kort na 1468), hs. Den Haag, KB 71 F 8 fol. 7 r (citaat). Ook de 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant (1498) vermeldt het ontstaan van Zeven Tommen uit ‘Acht Tommen’, maar 

legt geen expliciet verband met de naam Octavianus ([A6]v). 

     271 Ook Blöte lijkt te denken dat de versie met het woordspel primair is: Blöte 1904, 95 n. 1. 
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de Brabo-sage? Dat is wat men sinds Blöte heeft aangenomen
272

, maar het is helemaal niet 

noodzakelijk. Het is heel goed mogelijk dat hij de geschiedenis van Brabo helemaal niet 

kende. Hij weet niets van Swane, de moeder van de aanstaande keizer. En hij weet niets van 

de toch duidelijk en omstandig uitgelegde achtergronden voor haar oncomfortabele bevalling 

in de open lucht.
273

 

 Boendale zou kunnen refereren aan een oudere, nog niet met Brabo verbonden legende 

over de geboorte van Octavianus bij de Leuvense Zeven Tommen. Zo’n legende zou kunnen 

zijn ontstaan onder invloed van een uit de tiende eeuw daterende geleerde traditie met 

betrekking tot het zo’n veertig kilometer oostelijker gelegen Tongeren. Dat zou ooit Octavia 

hebben geheten, naar Octavianus of diens moeder, de zuster van Julius Caesar. Een oude 

Tongerse kerk zou oorspronkelijk Octavianus’ paleis zijn geweest.
274

 De veronderstelde 

navolging met betrekking tot Leuven zou, gezien de kennis van deze Latijnse speculaties en 

het woordspel met octo, eveneens in een meer geleerd milieu moeten worden geplaatst. Pas in 

tweede instantie zou die legende dan zijn opgenomen in het Brabo-verhaal, nu met betrekking 

tot Caesar. De mogelijke redenen voor die rolwisseling komen nog ter sprake. Het feit dat het, 

behalve bij Hennen, in alle verder overgeleverde bronnen voor het verhaal (weer) om Octavi-

anus gaat spreekt het bestaan van zo’n zelfstandige legende niet tegen. Al die bronnen geven 

een latere, ten opzichte van de door Hennen gegeven, stuntelig antiquiserende versie verbeter-

de lezing van Brabo’s geschiedenis. Daarin zijn, meer in overeenstemming met de historische 

werkelijkheid, de rollen van Caesar en Octavianus overal omgedraaid (ook daarover later 

meer). Juist door die algemene aanpak wordt herstel van de gepostuleerde oorspronkelijke 

Octavianus-sage begrijpelijk. 

 

Dan, tenslotte, de naamsverklaringen van Berthem en Leefdale: twee kleine plaatsjes zonder 

duidelijk belang voor land of vorst, maar gelegen in de nabije omgeving van Leuven. Is de 

opname van deze etymologieën eveneens te begrijpen vanuit een Leuvense achtergrond? Een 

eerste constatering is het feit dat hun vermelding bijdraagt aan de localisering van Caesars 

geboorte bij Leuven. De volgende vraag is, waarom dan speciaal deze twee plaatsen werden 

uitgekozen. 

 Een belangrijke stap naar verdere interpretatie is de vaststelling dat het hier niet in de 

eerste plaats gaat om de herleiding van plaatsnamen, maar om de herleiding van bloed. Beerte 

en Lefde, de twee meisjes die Swane bij de geboorte van Julius Caesar hadden bijgestaan, 

werden de stammoeders van twee gelijknamige geslachten. Bij de andere plaatsnaamverkla-

ringen is er steeds nadrukkelijk sprake van een kasteel als startpunt of symbool voor verdere 

bebouwing.
275

 Een duidelijke vermelding van twee burchten als kiem van de plaatsen 

                                                
     272 Blöte 1904, 35-38, 109; Van Anrooij 1994 A, 285-287; Hage 1998, 85. 

     273 Het in de passage getoonde gebrek aan kennis van de Brabo-sage werd eerder gezien door Blöte. Hij vindt het 

des te opmerkelijker, omdat Boendale toch tamelijk snel van dit soort verhalen op de hoogte zal zijn geweest en daar 

door zijn werk ook speciale interesse in moet hebben gehad. Toch brengt Blöte de mogelijkheid van het bestaan van 

een oudere, zelfstandige Octavianus-sage waaraan Boendale zou kunnen refereren niet ter sprake. Wel lijkt hij 

daarop te zinspelen wanneer hij spreekt over “ein Element [...] das wir immer mit der Brabonsage verwachsen 

finden”, en concludeert dat dit deel van de Brabo-sage pas rond 1320-1330 kan zijn ontstaan (Blöte 1904, 36-8). 

 Ook Van Anrooij wijst op Boendales onwetendheid ten aanzien van Brabo (maar lijkt door zijn formulering 
ten onrechte te suggereren dat deze Swane wel noemt). Blijkbaar - aldus van Anrooij - kende Boendale het Brabo-

verhaal wel, maar stonden bepaalde details hem niet helder voor de geest. Het ging immers maar om onbetrouwbare 

verzinsels (Van Anrooij 1994 A, 303). Het is echter de vraag of Boendale zich, juist in deze context, zèlf aan halve 

waarheden zal hebben schuldig gemaakt. Ook Van Anrooij denkt niet aan een oudere Octavianus-sage, hoewel hij 

meer in het algemeen wel op de mogelijkheid van opname van al bestaande legendes wijst (304). 

     274 Blöte 1904, 107-108, en vgl. hierna, hoofdstuk VI.7.3. Ook Jacques de Guise lijkt zich later door deze traditie 

te hebben laten inspireren: zie hoofdstuk VI.3.3. 

     275 Vgl. hierboven over de nieuwe stichtingen Kamerijk, Valenciennes, Leuven en Aarschot, en over de al 

bestaande kernen van Antwerpen, Brussel, Nijmegen en Hoei. 
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Berthem en Leefdale ontbreekt echter. In plaats daarvan wordt de functie van historisch 

beginsel toegeschreven aan de twee meisjes, afkomstig van een (niet twee) terloops genoemd 

‘hof’: “van hem beiden [...] / Es comen Berthem ende Leefdale”.
276

 Vanaf het eerste begin, zo 

moeten we waarschijnlijk begrijpen, was de hertogelijke dynastie bijgestaan door deze oude 

geslachten. En dat dit vroegste voorbeeld van hun steun de geboorte van de grote Julius 

Caesar betrof maakte het allemaal eens zo fraai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tussen Leuven en Brussel. Iets onder Leuven 

liggen de plaatsjes Berthem, Leefdale en 

Meerbeek. Ortelius, Brabantiae descriptio, 

1591 (Van den Broecke 1996, nr. 66), detail. 

 

 Waarom de vermelding van juist deze twee namen, op een voor land en dynastie zo 

belangrijk en eervol moment? Was het de bedoeling om het speciale belang van lokale, 

Leuvense adel te benadrukken? Ging het om families die werkelijk een belangrijke rol in 

Brabant speelden of hadden gespeeld? Zijn we een of meer opdrachtgevers - misschien een 

echtpaar of andersoortig koppel - op het spoor? Voor al die mogelijkheden is iets te zeggen. 

Ze kunnen zelfs allemaal tegelijk van toepassing zijn. 

 Treffend is, met het oog op een mogelijke opdrachtgever, de overeenkomst tussen 

deze passage en een latere episode in Hennens Cornicke, een opvallend lang en romanesk stuk 

over Godfried met de Baard (1095-1139). Het behandelt de avonturen die deze graaf van 

Leuven beleefde toen hij - uiteindelijk met succes - probeerde om de hertogstitel van Brabant 

en Lotharingen te herkrijgen. Volgens de kroniek stonden vier Brabantse edelen hem daarbij 

terzijde: Olivier van Leefdale, Boudewijn, burggraaf van Brussel en later koning van Jeruza-

lem, Hendrik van Assche en Wernier van Orsmale. Speciaal de (ook in de Cornicke) 

eerstgenoemde Olivier speelt een opvallende en mooie rol, onder meer door Godfried uit 

heidense gevangenschap te bevrijden.
277

 Weer bleek een Van Leefdale een pijler van het Bra-

bantse huis. Zou iemand uit dit geslacht op deze manier zijn familie - inderdaad afkomstig uit 

                                                
     276 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 258-259 (cursivering door mij). In de Cornyke van Brabant int prose int 

corte zijn Beerte en ‘Levelle’ zusjes (hs. Den Haag, KB 71 F 8, fol. 6 v - 7 r). 

     277 Hennen van Merchtenen ed. 1896,  r. 1442-2204. 



 

 227 

  

het gelijknamige plaatsje bij Leuven
278

 - hebben laten verheerlijken? Maar vanwaar dan de 

opname van de andere edelen, en dan vooral die van het nageslacht van Beerte, dat op 

dezelfde eervolle wijze als dat van Lefde wordt gepresenteerd? En hoe verhoudt zich dat alles 

tot de geconstateerde Leuvense tendens? 

 Belangrijk is de vraag, wanneer een eventueel mecenaat zich op deze manier aan de 

tekst zou hebben gehecht. Heeft Hennen van Merchtenen de vleiende verwijzingen naar de 

Van Leefdales en de verder genoemde adel in de tekst verwerkt, of zaten ze al in zijn bron? 

Nelis dacht aan het eerste, op grond van biografische gegevens. Hennen had verschillende 

bestuurlijke functies in de wijde omgeving van Brussel en Leuven, vandaar “la complaisance 

qu’il met à rappeler le souvernir des seigneurs de sa contrée”.
279

 Maar niet in alle genoemde 

namen laat zich eenvoudig een laatmiddeleeuwse familie uit die streek herkennen.
280

 En 

volgens meer algemene en recente opvatting schreef Hennen zijn kroniek om (weer) in de 

gratie van het hof, van Antoon van Bourgondië, te komen.
281

 Lag het bij die opzet voor de 

hand om Beerte en Lefde, stammoeders van twee lokale families, zo’n importantie te geven? 

In Hennens eigen opmerkingen over totstandkoming en doel van zijn werk is van enige relatie 

met de genoemde geslachten niets te merken. Beerte en Lefde treden bovendien ook op in een 

van de andere bronnen waarin de Brabo-sage is overgeleverd. Deze Cornyke van Brabant int 

prose int corte van kort na 1468 gaat niet terug op Hennen maar (onder meer) op diens uitein-

delijk bron, die Blöte tussen 1320 en 1330 dateert.
282

 En hierna zal blijken, dat ook de 

avontuurlijke belevenissen van Godfried met de Baard daar waarschijnlijk al in te vinden wa-

ren.
283

 

 De herleiding van Leefdale en Berthem zou dus - evenals, vermoedelijk, de roemrijke 

geschiedenis van Olivier van Leefdale en zijn kompanen - al zijn voorgekomen in de volgens 

Blöte oudste versie van het verhaal. Zijn datering van die versie is wat vroeg, maar zij zal 

waarschijnlijk rond 1330 zijn ontstaan.
284

 En daarmee openen zich interessante perspectieven. 

Juist rond die tijd trad er een Van Leefdale op als opdrachtgever of althans destinaris van 

Brabantse literatuur in de volkstaal. Het gaat om Rogier van Leefdale, een van de belang-

rijkste raadslieden van Jan III van Brabant. Voor hem en zijn vrouw Agnes van Kleef schreef 

Jan van Boendale Der Leken Spieghel (1325-30) en, wellicht kort daarna, Jans Teestye.
285

 

Zou deze versie van de Brabo-sage op zijn initiatief of onder zijn invloed zijn ontstaan? 

 Allereerst de tweede episode waarin de Van Leefdales worden opgevoerd: het stuk 

over Godfried met de Baard. Dat blijkt inderdaad, bij nadere beschouwing, vermoedelijk terug 

te voeren op een voor de familie Van Leefdale geschreven origineel. Hennens uitweiding over 

                                                
     278 Over Leefdale: De Seyn 1951, II 741-742. Over de gelijknamige familie vooral Butkens 1724-26, II 216-221 

(stamboom), suppl. II 135 vlg.; Boendale ed. 1844-48, lxx-lxxix; Verbesselt 1985, 28. Zie voor Rogier van Leefdale 

hierna. 

     279 Nelis 1928, 1037. 

     280 De Van Leefdales, Van Assches en de burggraven van Brussel waren - in elk geval in de voorafgaande eeuwen 

- vooraanstaande Brabantse geslachten (vgl. Butkens 1724-1726 passim; Bonenfant en Despuy 1958, 61-66; 

Verbesselt 1985, 27-29). De naam Bert(h)em is wel te vinden als aanduiding van herkomst, bijvoorbeeld bij 

verschillende veertiende-eeuwse Leuvense schepenen (Brabantica II (1957), 365-373). Maar een belangrijke familie 

van die naam zoekt men tevergeefs in de literatuur over de middeleeuwse adel in Brabant. Dat laatste geldt eveneens 

voor de familie Van O(r)smael, genoemd naar het gelijknamige plaatsje tussen Tienen en Sint-Truiden, waarvan ik 
slechts vertegenwoordigers uit de zeventiende eeuw ben tegengekomen (Brabantica II (1957), 55 e.v.). Wat betreft 

de genoemde burggraaf van Brussel: dat deze titel ooit zou zijn gedragen door een van de koningen Boudewijn van 

Jeruzalem is onjuist (vgl. Europäische Stammtafeln VIII, 8). 

     281 Vgl. V.4.2.1. en de daar genoemde literatuur. 

     282 Cornyke van Brabant int prose int corte hs. Den Haag KB 71 F 8 fol. 6v-7r; Blöte 1904 XIII, speciaal 95, en 

overzichtsschema. Zie over de datering ook hieronder. Lefde heet in deze kroniek ‘Levelle’. 

     283 Zie hierna, 239. 

     284 Vgl. hierna 234, 235, 246, 256. 

     285 Over deze opdrachten: Kinable 1989. 
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deze Godfried volgt, van begin tot eind, het gebruikelijke tracé van een roman. Het verhaal 

opent met een hofdag, van de graaf van Leuven. Er is - eveneens volgens de ‘wetten’ van het 

genre - een probleem. De graaf is bedroefd, en als zijn zoon Godfried vraagt wat eraan scheelt 

hoort hij voor het eerst over zijn Trojaanse voorouders, die ooit heel Brabant en Lotharingen 

bezaten.
286

 Dat is aanleiding voor het eigenlijke avontuur, de queeste. Godfried zweert zich 

niet meer te zullen scheren vóór hij Brabant en Lotharingen heeft herwonnen. Hij vertrekt met 

de vier genoemde Brabantse edelen - allen bij de hofdag aanwezig - naar het hof van de keizer 

in Worms. Dan volgt een hele serie spannende belevenissen in en buiten Europa, waaronder 

Godfrieds bevrijding uit Armeense gevangenschap, door Olivier van Leefdale. Tenslotte is er 

een happy end, waarbij Godfried de begeerde titels krijgt én met de dochter van de keizer, 

Sofia, trouwt. Historisch is dit alles nauwelijks: Godfried met de Baard ging niet op 

kruistocht, en huwde geen keizersdochter Sofia.
287

 

 De beschreven avonturen zijn ook bekend uit andere bronnen. Twee daarvan zijn hier 

van direct belang.
288

 Een veel uitvoeriger versie in het Latijn is te vinden in Petrus de Thimo’s 

Brabantiae historia diplomatica (oudste versie ca. 1425).
289

 De vraag waar De Thimo het 

verhaal aan ontleende is verschillend beantwoord. Volgens de auteur zelf werden deze Gesta 

Godefridi Lovaniensis dicti Barbati eerder beschreven door Reynerus, monnik van Prüm en 

raadgever van Godfried I. Deze auteur leefde niet alleen ten tijde van het verhaalde, hij treedt 

er ook zelf in op: een extra onderstreping van zijn betrouwbaarheid.
290

 Maar juist die 

nadrukkelijke onderbouwing is, gezien de aard van het verhaal, verdacht. Het wekt dan ook 

geen verbazing dat Bayot en Cauchie het verloren origineel beschouwden als een falsificatie 

uit de veertiende eeuw, “un pur roman, attribué par supercherie littéraire à un contemporain 

des événements”.
291

 Ook De Reiffenberg merkte al op dat het verhaal van Godfrieds bevrij-

ding lijkt te zijn vertaald uit een roman: “les nombreux dialogues, les formes du style, tout 

retrace la manière des trouvères”.
292

  

 Het vermoeden dat het verhaal van De Thimo teruggaat op een veertiende-eeuwse, 

pseudo-historische roman heeft inmiddels ondersteuning gekregen door de vondst van enkele 

fragmenten. In 1979 kocht de Universiteitsbibliotheek van Leiden een band waarin twee 

zestiende-eeuwse traktaten waren samengevoegd. Als scharnieren voor die band dienden twee 

stroken perkament, waarop 80 deels nog maar gedeeltelijk leesbare verzen van een 

Middelnederlandse tekst staan. Claassens gaf de verzen in 1994 uit als Bastaard-Godevaert, 

in de veronderstelling met een roman over Godfried van Bouillon te maken te hebben. Later, 

na betere identificatie, doopte hij hem Godevaert metten Baerde. De fragmenten geven 

hetzelfde verhaal als De Thimo en Van Merchtenen. Claassens vermoedt dat zij de resten 

vormen van het origineel waarop deze twee, onafhankelijk van elkaar, teruggaan.
293

 Beide 

auteurs plaatsten het verhaal daarbij in een eigen kader, en kortten het in - Hennen soms tot op 

                                                
     286 Volgens de beschrijving van deze episode in de Cornyke van Brabant int prose int corte (hs. Den Haag, KB 71 

F 8, fol. 37 r) waren de voorvaderen van Godfried tevens - in lijn met de hier behandelde Brabantse historiografische 

traditie - keizers van Rome, koningen van Frankrijk en markgraven van het Heilig Rijk geweest. 

     287 Vergelijking met de historische feiten: Claassens 1998, 216-217. 

     288 Hierna volgt een bespreking van die bronnen die nadere informatie over herkomst en interpretatie van de tekst 

opleveren. Zie voor een verdere opsomming van bronnen De Baere 1910, en vgl. ook Swinnen 1987, 213; Claassens 

1998, 218-219; Guilardian en Boffa 1999, 192-195. Aan die gegevens kunnen nog worden toegevoegd de Cornyke 
van Brabant int prose int corte (hs. Den Haag, KB 71 F 8, fol. 37 r-v, 39 r) en de ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’ (zie hierna, V.4.4.).    

     289 NaSo P008. Editie van dit deel van de tekst: Guilardian en Boffa 1999.  

     290 Guilardian en Boffa 1999, 192, 235 en passim. De Baere hechtte geloof aan de toeschrijving aan Reynerus (De 

Baere 1910, 26, 40 e.v.). Ook Claaessens acht, ondanks zijn eigen conclusies maar zonder verdere toelichting, “de 

schim van Renier van Prüm [...] nog niet definitief verjaagd” (Claassens 1998, 218). 

     291 Bayot en Cauchie 1900, LVIII. 

     292 Mouskes ed. 1836-1838 II, 711. 

     293 Een ondersteunened argument voor De Thimo’s gebruik van een bron in de volkstaal hierna in n. 297. 
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het onbegrijpelijke af. Gezien het schrift dateren de fragmenten uit het midden van de 

veertiende eeuw. De taal van de kopiist lijkt Brabants. Bronnenonderzoek brengt Claassens 

tot de voorzichtige hypothese dat de tekst tussen ca. 1280 en 1350 in Brabant moet zijn 

geschreven. Hij zoekt de opdrachtgever in de kring rond het Brabantse hof, maar doet geen 

verdere suggesties over mogelijke kandidaten.
294

  

 De geschiedenis van Godfried met de Baard speelt zich af ten tijde van de Eerste 

Kruistocht. Dat kader - in de uitgebreide lezing bij De Thimo - helpt verder in de zoektocht 

naar de opdrachtgever. Drie van de vier edelen die Godfried met de Baard vergezellen kunnen 

langs deze weg worden geïdentificeerd. Hun namen blijken terug te voeren op de in verschil-

lende kronieken opgenomen opsomming van Lotharingse edelen die in 1096 met Godfried 

van Bouillon naar het Heilige Land trokken. Die lijst is voor het eerst te vinden in de geschie-

denis van de Eerste Kruistocht door Albert van Aken, uit ca. 1125. Bij hem bestaat de reeks 

kruisvaarders uit 
 

Godefridus, dux regni Lotharingiae, vir nobilissimus, fraterque ejus uterinus Baldewinus, 
Warnerus de Greis, cognatus ipsius Ducis, Baldewinus pariter de Burch, Reinhardus comes de 

Tul, Petrus quoque frater ipsius, Dodo de Cons, Henricus de Ascha ac frater illius Godefridus, 

fortissimi milites ac principes clarissimi295 

 

Zo begint Godfried zijn tocht, die via Hongarije gaat. De lijst van kruisridders is 

overgenomen in Maerlants Spiegel Historiael, en vervolgens in Boendales Brabantsche 

Yeesten.
296

 

 Ook Petrus de Thimo vermeldt het begin van de Eerste Kruistocht. Bij hem zijn het 

“Balduinus de Bruxella, Werner de Orsmale, Reynerus de Graven et Heinricus de Asscha” die 

samen met Godfried van Bouillon vertrekken. In die afgeleide reeks zijn de namen van de bij 

Albert van Aken (en bij Hennen) genoemde edelen gemakkelijk te herkennen.
297

 Maar hun 

optreden krijgt hier een heel andere context. Eerder in De Thimo’s tekst zijn de vier, evenals 

Oliverus de Leefdale, geïntroduceerd als leenmannen van Godfried met de Baard, die hem 

naar Worms vergezelden.
298

 Maar hun leenheer is inmiddels zoek: drie jaar tevoren verdween 

hij in Hongarije. Om hem daar op te sporen sluiten ze zich aan bij het kruisvaardersleger dat 

naar Hongarije reist. Olivier speelt steeds de voornaamste rol. Hij wordt dan ook tot slot 

expliciet beloond, met een hertogsdochter en een mooie positie als capitaneus van Italië.
299

  

 Zijn de metgezellen van Olivier van Leefdale dus te herleiden tot historische figuren, 

voor hemzelf, de voornaamste van het gezelschap, geldt dat niet. Een kruisvaarder van die 

naam is niet bekend.
300

 En juist dat maakt hem, mèt zijn vooraanstaande rol, interessant. Is hij 

                                                
     294 Claassens 1993 A, 276-297; Claassens 1998. NaSo G074. 

     295 Albert van Aken ed. 1844-95, 299. Vert.: “Godfried, hertog van Lotharingen, een zeer edel man, en zijn broer 

Boudewijn, Werner van Grez, bloedverwant van deze hertog, evenals Boudewijn van Bourg, Reinoud graaf van 

Toul, en ook diens broer Peter, Dudo van Cons, Hendrik van Assche en zijn broer Godfried, zeer sterke ridders en 

uitmuntende vorsten”. Vgl. over dit gezelschap ook Runciman 1957, 147. 

     296 Maerlant ed. 1863-1879, vierde partie, boek III, kap. 6, r. 33-46; Boendale ed. 1839-1869, boek III, kap. 8, r. 

674-684. 

     297 Guilardian en Boffa 1999, 211 r. 342-343. De vervanging van ‘Reinhardus comes [graaf] de Tul’ door 

‘Reynerus de Graven’ vormt een verder argument voor De Thimo’s gebruik van een bron in de volkstaal. De 
vervanging van ‘Warnerus de Greis’ door een Werner ‘van Orsmale’ is niet duidelijk. Berust zij op een leesfout? In 

een van de andere bronnen voor het verhaal, het Brabantsche Yeesten-handschrift van Hendrik van den Damme, 

wordt echter zowel een heer van Orsmale als een Werner van Grez genoemd (Boendale ed. 1839-1869, I 288-289 r. 

28-30).  

     298 Guilardian en Boffa 1999, 203 r. 30-33. 

     299 Guilardian en Boffa 1999, 232 r. 1104-1108.  

     300 Willem van Tyrus, die enige aanvullingen op Albert van Akens lijst geeft, noemt hem niet (Willem van Tyrus 

ed. 1986, 161 r. 10-18). De naam ontbreekt eveneens bij andere westerse geschiedschrijvers van de kruistochten 

(Recueil des Historiens 1844-95, index). Ook in de literatuur over de Van Leefdales (pas vanaf het begin van de 
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een uitvinding van de hierboven vermoede veertiende-eeuwse falsaris? In dat geval is het 

aannemelijk dat deze voor een Van Leefdale schreef. Want in dat geval waren het de Van 

Leefdales die middels een voorvader met een passende heldennaam in de Eerste Kruistocht 

werden geschreven, en tot redders van de Brabantse dynastie werden verklaard. Interessant is 

tevens dat de twee Boudewijns bij Albert van Aken - Godfrieds broer Boudewijn van 

Boulogne en hun neef Boudewijn van Bourg, later Boudewijn I en II van Jeruzalem - zijn 

samengesmolten tot één “Balduinus de Bruxella”. Bij De Thimo is hij een achterkleinzoon 

van Gerberga, gravin van Brussel. Hennen noemt deze latere koning van Jeruzalem 

‘burggraaf van Brussel’.
301

 En die laatste toevoeging doet - althans voor de lezing die bewaard 

is bij Hennen - een mogelijk verband vermoeden met Rogier van Leefdale. In de jaren twintig 

van de veertiende eeuw was deze raadsheer burggraaf van Brussel
302

, een functie die in status 

steeg nu zij door zo’n vereerde voorganger bleek te zijn gedragen. 

 Misschien was Olivier van Leefdale zelfs wel de voornaamste held van het verhaal, en 

hebben we niet te maken met de resten van een ‘Roman van Godfried met de Baard’, maar 

met die van een ‘Roman van Olivier van Leefdale’. Die noemer wordt gesuggereerd door 

vermoedelijk nóg een spoor van deze tekst. Het is te vinden in een in 1532 opgestelde inven-

taris van boeken en toneelstukken in bezit van het Gentse Gulde van Sinte-Katelijne ter 

Hooie. Een van de spelen wordt aangeduid als “het spel van Olivier van Leefdale”.
303

 Over de 

inhoud van het stuk is niets bekend. Maar het lijkt waarschijnlijk dat de stof werd ontleend 

aan de verloren roman. Olivier van Leefdale vervulde in elk geval de hoofdrol in het spel. Het 

is heel goed mogelijk dat de voorvader van de veronderstelde destinaris ook in de roman een 

(nog) grotere rol speelde dan uit de overgeleverde brokstukken en het résumé in De Thimo en 

in Hennens Cornicke blijkt. De hoeveelheid Middelnederlandse tekst in de Leidse fragmenten 

is te klein om belang te hechten aan het feit dat Olivier er niet in voorkomt. Bij De Thimo en 

Hennen is hij een relatief belangrijk personage, maar de voornaamste figuur is Godfried. Voor 

beide teksten geldt echter dat ze zich vermoedelijk meer dan het origineel op hertog Godfried 

concentreren, doordat ze de stof in het nieuwe kader van een Brabantse kroniek plaatsen.  

 Maar wat zegt de constatering dat Hennens passages over Olivier van Leefdale 

waarschijnlijk werden ontleend aan een veertiende-eeuwse, voor een Van Leefdale 

geschreven volkstaal-roman nu over het optreden van Beerte en Lefde? Was de etymologi-

sche herleiding van de geslachten Berthem en Leefdale afkomstig uit dezelfde tekst, en werd 

zij dus geïnspireerd door hetzelfde mecenaat? Juist door het voorkomen van twee Leefdale-

episodes, vermoedelijk al in Hennens bron, dringt die gedachte zich op. Noodzakelijk is het 

echter niet. De twee episodes kunnen eerder zijn samengebracht in één werk, maar het is de 

vraag of ze uiteindelijk op dezelfde bron teruggaan. De avonturen van Olivier werden 

vermoedelijk overgenomen uit een afzonderlijke roman, die zich afspeelde rond 1100. Daar-

voor zijn verschillende aanwijzingen: het epische karakter van dat wat bewaard bleef, de 

afgeronde en bewerkte indruk die het verhaal bij Hennen en De Thimo maakt, de 

contemporaine pseudo-auteur en de gedeeltelijk aparte overlevering van de Olivier-stof. Het 

verhaal van Beerte en Lefde daarentegen past in het pseudo-historische kader van de Brabo-

sage. Het speelt zich af in dezelfde tijd (de eerste eeuw voor Christus), is er inhoudelijk mee 

verbonden, en getuigt van dezelfde etymologiserende benadering van het verleden. Het is niet 

onmogelijk dat de uitdenker van Beerte en Lefde ook, in dezelfde tekst, de avonturen van 

Olivier van Leefdale creëerde. Maar waarschijnlijker is dat hij een historiografisch werk over 

Brabant schreef waarin hij, aangekomen bij Godfried I, een bestaande roman over diens 

                                                                                                                                                   
dertiende eeuw op het historische toneel!) is hij niet te vinden (zie de literatuur in n. 278).  

     301 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 1452 e.v., speciaal r. 2022-2023. 

     302 NBW 14, 403. Ook Guilardian en Boffa komen, langs kortere weg, uit op Rogier van Leefdale als mogelijke 

destinaris (Guilardian en Boffa 1999, 195-196). 

     303 Van der Riet 1936, 136. 
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herwinnen van de hertogstitel samenvatte.
304

 

 Ten aanzien van de herleiding van Berthem en Leefdale moet de mecenaatskwestie 

dus opnieuw worden bekeken. Ook nu is Rogier van Leefdale een mogelijke kandidaat, 

gezien de vermoedelijke tijd van ontstaan van het verhaal en gezien het feit dat er vaker voor 

hem werd geschreven. Maar in dit geval pleit er het een en ander tegen een opdracht van zijn 

kant. Eerder werd al benadrukt dat beide families door het verhaal over Beerte en Lefde 

dezelfde eer kregen toebedeeld. Die aanpak is, bij een opdracht door Van Leefdale, eigenlijk 

alleen aannemelijk bij een huwelijk tussen een Van Leefdale en iemand met de - weinig 

klinkende
305

 - naam Berthem. Rogier zelf was gehuwd met Agnes van Kleef. In zijn directe 

familie is evenmin een verbintenis met een Berthem aan te wijzen. Gezien de lacunes in onze 

kennis van de Van Leefdale-genealogie mag de mogelijkheid van zo’n huwelijk niet worden 

uitgesloten.
306

 Maar het is de vraag of er werkelijk aan een huwelijk is gedacht. In een van de 

bronnen worden de meisjes voorgesteld als zusjes
307

: zij vormen er dus een andersoortig, meer 

gelijkvormig paar.  

 Ook de vermoedelijk Leuvense kleuring van (onder meer) het verhaal over de geboor-

te van Caesar, waarmee het optreden van de meisjes is verbonden, is moeilijk met een 

mecenaat van Rogier van Leefdale te rijmen. Als deze al met een specifieke Brabantse stad 

kan worden geassocieerd dan is dat niet met Leuven, maar met Brussel. Daar was het hertoge-

lijk hof waar hij waarschijnlijk resideerde. Hij bezat er ook een huis. Sinds 1328-1329 was hij 

bovendien burggraaf van Brussel. En in die stad werd hij tenslotte, evenals zijn vrouw, begra-

ven.
308

 

 Maar er is nog een mogelijkheid, die meer perspectief biedt. De bewezen eer hoeft niet 

het resultaat te zijn van een opdracht van Rogier van Leefdale. Het kan ook gaan om een 

opdracht aan deze edelman. En die uitleg laat zich goed combineren met gelijktijdig 

eerbetoon aan een andere familie, en met de eerder opgemerkte Leuvense tendens. Van 

Leefdale was, als gezegd, een van de belangrijkste en meest invloedrijke raadslieden van Jan 

III. Hij was zeer geliefd bij de grote steden, omdat hij in de hertogelijke raad hun belangen 

verdedigde. Er is zelfs verondersteld dat het die politieke opstelling was die ervoor zorgde dat 

hij in 1331, enkele jaren voor zijn dood, uit de raad werd verwijderd.
309

 Tot die tijd maakte de 

positie van santo in paradiso hem waarschijnlijk tot richtpunt van allerlei stedelijke lobbies. 

Ook literatuur kan daarbij zijn ingezet. Boendales werken voor Van Leefdale zijn wel geduid 

als poging van de kant van de auteur of diens stedelijke opdrachtgevers om deze raadsheer en 

zijn (hof-)omgeving ideologisch te beïnvloeden.
310

 

 De in de Cornicke bewaarde versie van de Brabo-sage, waarschijnlijk kort na 

Boendales werk geschreven, kan worden uitgelegd als een vergelijkbare onderneming op 

instigatie van Leuven.
311

 Zij wilde dan door middel van het verleden aantonen dat niet 

Brussel, maar Leuven hoofdstad én hofstad behoorde te zijn. Het kon daarbij geen kwaad om 

de invloedrijke en in principe goedgezinde Van Leefdale voor de eigen zaak te winnen. 

                                                
     304 Hennens vermoedelijke bron voor de avonturen van Godfried met de Baard was - zoals hierna wordt betoogd - 

Jacobs Clarasien, waaraan hij ook de Brabo-sage ontleende. De (pseudo-)geschiedkundige aard en de (volgens 

Hennen) kleine omvang van dat werk vormen een verder argument voor de veronderstelde gang van zaken. 

     305 Vgl. n. 280. 

     306 Zie voor de Van Leefdales n. 278, en voor Berthem n. 280. Er waren wel huwelijksbanden tussen de Van 
Leefdales en leden van de familie Berthout. Hierna wordt een verband gesuggereerd tussen Berthem en Berthout. Het 

lijkt echter minder waarschijnlijk dat deze etymologische connectie door de familie(s) zelf zou zijn gelegd. 

     307 Zie n. 276. 

     308 Over Leefdale en Brussel: NBW 14, 403. 

     309 NBW 14, 403. Aanvullende gegevens in Kinable 1989. 

     310 Kinable 1989, speciaal 135, 144-146; Sleiderink 2003 A, 119-120 (ook over andere vormen van Antwerps 

netwerken richting Van Leefdale); meer algemeen Pleij 1991, 17. 

    311 Een ander, later en meer direct op het hof gericht voorbeeld is de (niet overgeleverde) Latijnse 

vorstenspiegel die de Leuvense stadsklerk Jan Caligator voor Jan III schreef (Sleiderink 2003 A, 120). 
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Daarom werden zijn voorouders op vleiende wijze in de Leuvense en Brabantse geschiedenis 

ingevlochten. Stammoeder Lefde bleek te hebben geassisteerd bij de (Leuvense) geboorte van 

de grote Caesar. Voorvader Olivier verleende - en dit lijkt overgenomen uit een al bestaande 

roman - heldhaftige steun aan de Leuvense graaf en latere Brabantse hertog Godfried met de 

Baard. Tevens werd Van Leefdale eraan herinnerd dat zijn familie uit de directe omgeving 

van Leuven afkomstig was. Lefde woonde immers op een ‘hof’ in de buurt van de Zeven 

Tommen, vlakbij Meerbeek, Leefdale en Berthem. 

 Deze uitleg biedt tevens zicht op een mogelijke, zinvolle interpretatie van het optreden 

van Lefde’s evenknie Beerte, stammoeder van ‘Berthem’. Een belangrijke adellijke familie 

van die naam is niet aan te wijzen.
312

 Maar de ligging van een plaatsje Berthem tussen 

Leefdale en Leuven kan de gedachte hebben opgeroepen aan een andere belangrijke raadsheer 

van Jan III: Floris Berthout († 1331), een bekende van Rogier en vermoedelijk evenals deze 

geïnteresseerd in literatuur.
313

  

 Meer nog dan de Van Leefdales waren de Berthouts, in de eerste helft van de veer-

tiende eeuw, te beschouwen als pijlers van het hertogelijk huis. Wouter VII, bijgenaamd ‘de 

Grote’ († 1296) was een van de voornaamste Brabantse edelen van zijn tijd geweest. Bij de 

dood van hertog Hendrik III in 1261 was hij voogd voor diens nog minderjarige zoons, 

Hendrik IV en de latere Jan I. Hij had de hertogin gesteund tijdens een opstand, en was later 

nog opgetreden als vervanger voor Jan I. Zijn zoon Wouter VIII was gesneuveld in de strijd 

bij Woeringen (1288), waaruit bleek dat de Berthouts zo nodig hun leven gaven voor vorst en 

vaderland. Floris was de zoon van Wouter de Grote, en broer van de omgekomen Wouter. Hij 

trad op als plaatsvervanger van Jan II (1309, 1311), en als regent voor de nog minderjarige 

Jan III (1313-14). Volgens Adels waren, in de periode vóór 1343, Floris Berthout en Rogier 

van Leefdale de meest nabije raadslieden van de hertog.
314

 Die situatie zou heel goed deze 

fictionele aankleding kunnen hebben gekregen. Een etymologie Beerte-Berthem en (impliciet) 

Berthout mogen we de uitdenker van deze Brabo-sage, gezien zijn verdere vondsten, zeker 

                                                
     312 Zie n. 280. 

     313 Enkele handschriften met Middelnederlandse teksten (twee geïllustreerde handschriften van Maerlants 

Rijmbijbel en Der naturen bloeme, en een verzamelhandschrift met Die Rose, de Roman van Cassamus en Dit is 

de frenesie) waren mogelijk in zijn bezit, twee ervan werden misschien zelfs in zijn opdracht gemaakt. Ook is hij 

als mogelijke opdrachtgever voor de Grimbergsche Oorlog genoemd (Sleiderink 2003 A, 112-113; Sleiderink 

2010, 34-41). 

Wat die laatste hypothese betreft: Floris Berthout is niet de enige kandidaat die naar voren is geschoven 

(vgl. Krah 1985, 219-220; Cohen 1987, 26-29; Hage 1989, 15 e.v.). Croenen onderstreepte nog eens de 
onzekerheid over de totstandkoming (want: door twee auteurs) en de datering van het gedicht (tussen eind 

dertiende eeuw en 1415), die het zoeken naar een destinaris bemoeilijkt (Croenen 2005, 144 e.v.). Een nieuw 

argument voor datering vormt de beknopte, enigszins corrupt overgeleverde Troje-sage in de proloog. Anders 

dan gedacht (door Sleiderink 2003 A, 112) sluit deze niet aan bij de oudste Brabantse Trojesage; zij werd dus 

ook niet ontleend aan Boendales Corte cornike uit 1322 (vgl. Croenen 2005, 142), maar lijkt een zeer globale 

samenvatting van de derde Brabo-sage te geven: vgl. Grimbergsche oorlog ed. 1852-1854, I v. 59 e.v. en hierna, 

hoofdstuk V.4.3 (Sleiderink 2003 A, 112 en 119 suggereert dat de Grimbergsche oorlog zich juist wil afzetten 

tegen de legende van de zwaanridder zoals gevonden in de ‘Genealogie-kroniek’ (die hij ten onrechte 

identificeert met Godevaert metten Baerde en te vroeg dateert), maar daarmee verwart Sleiderink de 

oorspronkelijke, sprookjesachtige zwaanridder Elias met de gerationaliseerde zwaanridder Brabo; bovendien 

bevat de ‘Genealogie-kroniek’ een zeer beknopt uittreksel van de sage, waarin de lezing van de Grimbergsche 
oorlog niet als echo te herkennen valt). Omdat de derde Brabo-sage tegen het midden van de veertiende eeuw 

ontstond zou dat Floris uitsluiten, omdat hij in 1331 overleed. Er zijn echter aanwijzingen dat de proloog van de 

hand van de tweede auteur en dus van later datum is; de eerste auteur schreef (veel?) vroeger (Croenen 2005, 

134, 142, 144 e.v.). 

Interessant is ook de connectie tussen Floris en Lodewijk van Velthem († na 1326) - vgl. Hage 1989, 

143, 146, 164.  

     314 Avonds 1991, 76 (zie ook 111, 145). Op Floris’ status wijst ook het huwelijk van zijn dochter Sophie met graaf 

Reinout II van Gelre. Zie over de Berthouts: NBW I, 176-187; Europäische Stammtafeln VIII, 26-28; Avonds 1984, 

23-30; Hage 1989, 143 e.v. (relatie met Rogier, mogelijke literaire contacten). 
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toeschrijven. Met die allusie kon ook deze belangrijke Brabantse familie met Leuven verbon-

den en, misschien, voor de Leuvense zaak gewonnen worden.
315

 

 Het is in dit verband interessant dat Jan III op 25 november 1327 nieuwe privileges 

aan Leuven verleende, en dat onder de zes edelen die deze als getuigen mede ondertekenden 

ook Floris Berthout en Rogier van Leefdale waren.
316

 Zij traden dus daadwerkelijk op in de 

gewenste rol. Is er enig verband met het ontstaan van Hennens bron voor de Brabo-sage? De 

gedachte is verleidelijk, maar niet meer dan speculatief. 

 

Terugkijkend blijken de plaatsnaamverklaringen in de Brabo-sage voor een belangrijk deel te 

verklaren uit de motieven die ook aan het eigenlijke verhaal ten grondslag lagen. Enkele 

houden verband met de rationalisering van de zwaanriddersage (Nijmegen, Valenciennes). En 

ook verder staan de hertogen en hun politiek centraal: in de nadruk op de vorst als beschaver, 

in de legitimering van titels en territoriale claims (Antwerpen, Nijmegen, Kamerijk, Valen-

ciennes, Hoei), in de versteviging van de band met het Rijk (Aarschot) en in de verklaring van 

de keuze van residentie en plaats van inhuldiging (Brussel, Leuven).   

 Er is echter ook sprake van stedelijke inbreng in de door Hennen vertelde versie van 

de Brabo-sage, voornamelijk uit Leuven. Het standpunt vanwaaruit de keuze voor een resi-

dentie werd beschreven is duidelijk dat van Leuven. Ook in de situering van de geboorte van 

Caesar bij de Zeven Tommen, en in de daarbij verleende steun door Beerte en Lefde zijn 

aanwijzingen te zien voor Leuvense herkomst. Die stad bleek niet alleen ontstaan uit een zeer 

oud heiligdom. Zij was tevens - en dit element is mogelijk al ouder dan de Brabo-sage - de 

geboorteplaats van de eerste Romeinse keizer.
317

 In de Leuvense families die bij die geboorte 

hadden geassisteerd kon men nog steeds de belangrijkste steunpilaren van het hof herkennen. 

De allereerste hertog van Brabant, Brabo, had Leuven als hofstad en plaats van inhuldiging 

verkozen. Resten van bouwwerken - het kasteel, de onderaardse gang, het heiligdom, de 

Zeven Tommen - getuigden nog van dat grootse verleden. Eindelijk was daarmee, bovendien, 

hun oorsprong verklaard.
318

 En was het toeval dat Brabo’s wapen, rood met een zilveren 

dwarsbalk, juist het wapen van Leuven werd?
319

 

  Eerdere verklaringen voor de stedelijke elementen in het verhaal moeten worden 

verworpen. Hages gedachte aan een stedelijke, speciaal Antwerpse reactie op de dynastiek-

georiënteerde historiografie van het hof blijkt onjuist. Ook al werd de Brabo-sage uiteindelijk 

vooral een Antwerpse sage
320

, er is geen aanwijzing dat zij in die stad zou zijn ontstaan. De 

geschiedenis van de Antwerpse reus was in eerste instantie dynastiek gericht: zij diende ter 

verklaring en legitimering van de hertogelijke verwerving van het markgraafschap. De 

                                                
     315 Zo’n duidelijke stedelijke favoriet als Rogier van Leefdale was Floris Berthout niet. Volgens een oude traditie 

was hij koopman - een mogelijke factor bij stedelijke uitverkiezing tot potentieel pleitbezorger. Baerten heeft echter 

laten zien dat deze typering onjuist is. Wel traden de Berthouts op als beschermers van de Brabantse handel in 

Engeland (NBW 1, 176-177; Baerten 1975). In 1313-1314 - veel vroeger dan de vermoedelijke ontstaansdatum van 

de tekst - had Floris het er, in stedelijke optiek, op dat punt niet zo best afgebracht. Floris’ uitverkiezing tot regent 

voor Jan III geschiedde weliswaar in overleg met de steden, maar deze waren vervolgens zó ontevreden over de 

behandeling van de voor de handel funeste financiële problemen dat de gekozen regenten al snel werden vervangen 

door een stedelijke regentieraad (Avonds 1984, 23-24, 34-77).  
     316 Molanus ed. 1861, 1242-1246; Torfs 1899, 133-134. 

     317 Vgl. over Caesar als eerste keizer, in plaats van Octavianus, hierna 244. 

     318 De Zeven Tommen lijken vooral bedoeld als archeologische (en oorspronkelijk etymologische) onderbouwing 

van het verhaal over de keizerlijke geboorte. Verklaring van hun oorsprong was niet de opzet. De uitleg daarvan in 

latere bron is zonder enige diepere betekenis: er waren daar heidense heren verslagen en begraven (Alderexcellenste 

Cronyke van Brabant [A6]v).  

     319 Vgl. hiervóór, n. 210; expliciete verbandlegging tussen Brabo’s wapen en het latere Leuvense wapen in r. 

1337-1338 van de Cornicke. 

     320 Zie hierna, 343 en vlg. 
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oudheid die de stad krijgt toegeschreven is niet exclusief, en niet onverdeeld positief.
321

  

 Ook de veronderstelling van Van Anrooij dat de aandacht voor de oorsprong van 

steden voortkwam uit de wens van rondtrekkende sprooksprekers om een zo ruim mogelijk 

publiek te plezieren lijkt minder waarschijnlijk. Daarvoor was het verhaalde verleden te 

eenzijdig vanuit de belangen van het hof en van Leuven geconstrueerd. Dat bleek speciaal ten 

aanzien van Leuvens grootste concurrent, Brussel. De partijdigheid van het relaas over 

Brabo’s residentiekeuze lijkt zelfs een compenserende toevoeging over de eerbiedwaardige 

oorsprong van Brussel te hebben uitgelokt. Maar ook in het voormalige roofhol Antwerpen - 

misschien tevens een sneer op de mentaliteit in de stad waar de handel steeds belangrijker 

werd? - zou men vermoedelijk zelf een ander verleden hebben bedacht. En Aarschot was vast 

niet blij met de opmerking over het contrast tussen de historische en de feitelijke betekenis 

van het stadje.
322

 Dat neemt overigens niet weg dat de verhalen over de geschiedenis van 

Antwerpen en Aarschot daar, in tweede instantie, wel enthousiast konden worden ontvangen. 

Zij boden immers de status van een antiek verleden, en van een band met een grote keizer. 

 

Een Leuvense sage? 

 

Mogen we uit deze analyse afleiden dat de Brabo-sage oorspronkelijk een Leuvense creatie is, 

waarin behalve het dynastieke en nationale belang ook het eigen, stedelijk profijt werd behar-

tigd? Die conclusie zou om verschillende redenen opmerkelijk zijn. We zouden dan te maken 

hebben met een zeer vroeg voorbeeld van stadsliteratuur, afkomstig uit een stad waaruit tot nu 

toe in die tijd nauwelijks enige literaire activiteit bekend was.
323

 Die stadsliteratuur zou zich 

in dit geval niet alleen richten op een publiek van stedelingen.
324

 Vermoedelijk was het ver-

haal tevens - en misschien wel allereerst - bestemd voor de genoemde hertogelijke raadslieden 

en, via hen, voor de hertog. In het hier behandelde kader van de Troje-literatuur zou de Brabo-

sage, meer in het bijzonder, een heel vroeg geval van een stedelijk geïnspireerde oorsprongs-

sage zijn. Volgens Blöte stamde de in Hennens Cornicke overgeleverde, eerste versie ervan 

uit 1320-1330. Duidelijke, oudere voorbeelden van stedelijke origo-literatuur lijken 

vooralsnog - meer onderzoek is nodig - alleen in Italië aan te wijzen.
325

  

 Er zijn enkele, deels voorlopige bedenkingen tegen deze conclusie. Een eerste 

probleem betreft de vroege datering van de Brabo-sage. Blöte besloot dat zij ontstond na, 

grofweg, 1320. In de Corte cornike van 1322 fulmineerde Boendale nog tegen de oude 

zwaanriddersage. Hoewel doorkneed in de Brabantse historiografie had hij geen aanwijsbare 

kennis van het nieuwe, gerationaliseerde verhaal. Terminus ante quem is 1355, omdat de sage 

- in een andere, latere versie - werd opgenomen in de ‘Genealogie-kroniek’, met een opdracht 

aan Jan III (1312-1355).
326

 De nadere en sinds Blöte gebruikelijke datering vóór 1330 berustte 

                                                
     321 Het door Hage aangevoerde primaat ten opzichte van Leuven is, evenals de toeschrijving aan Boendale, 

kenmerk van een latere, ook al niet speciaal Antwerpse versie van de Brabo-sage, zoals nog zal blijken (vgl. Hage 

1998, 85, en hierna, V.4.3.). 

     322 Maar misschien is de typering als ‘onbeduidend’ een latere toevoeging. 

     323 Vgl. over stadsliteratuur Pleij 1987; Pleij e.a. 1991; Stein 1991 A; Van Anrooij 1992. Het oudste overgeleverde 

en dateerbare voorbeeld uit de Nederlanden is wellicht het oeuvre van Boendale, te beginnen met diens Brabantsche 

Yeesten (oudste deel ca. 1316). Over Leuven: Heymans 1989, 26; Leuven 1980, 272-280; Van Anrooij 1994 B, 149, 
399 n. 4; vgl. echter Warnar 2009, 135-137; Sleiderink 2010. 32. 

     324 Pleij omschreef stadsliteratuur als literatuur “primair (geschikt) gemaakt en bestemd voor een publiek van 

stedelingen” (Pleij 1991, 11; vgl. tevens 17 voor de mogelijkheid van uitbreiding met adel en hof).  

     325 Vgl. hiervóór, IV.2, IV.4.4.4., IV.4.5.3., IV.5.4. 

     326 Over deze tekst hierna. Cramer geeft een ondersteunend argument voor ontstaan van de (genealogisch 

geïnspireerde) Brabo-sage vóór 1355: hij wijst erop dat met Jan III de Brabantse dynastie in mannelijke lijn uitstierf 

(Cramer 1971, 78). Die redenering volgend kunnen we de terminus ante quem misschien met enige jaren vervroegen 

tot het moment waarop Jans laatstovergebleven zoon Godfried overleed, kort na 29 oktober 1351 (overlijdensdatum: 

Adels 1984, 185-187).   
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op Boendale’s Leken Spieghel (1325-30). Daarin werden de verzinsels over Octavianus’ 

geboorte bij de Zeven Tommen besproken, die Blöte als element van de Brabo-sage be-

schouwde.
327

 Hierboven werd echter geconcludeerd dat Boendale de context van het Brabo-

verhaal helemaal niet lijkt te kennen, en wellicht aan een oudere overlevering met betrekking 

tot Octavianus refereerde. Daarmee zijn we teruggeworpen op de vagere en mogelijk latere 

datering tussen circa 1320 en 1355.  

 Dan zijn er vraagtekens te plaatsen bij de omvang en datering van Leuvens bijdrage 

aan de totstandkoming van het verhaal. De Leuvense tendens bleek weliswaar uit verschillen-

de, samenhangende en met de geschiedenis van Brabo verweven elementen. Maar het is 

mogelijk dat deze in tweede instantie aan de Brabo-sage zijn toegevoegd, zoals nog weer later 

het - kleine - element van Mondediers stichting van Brussel. En als ze werden toegevoegd, 

wanneer gebeurde dat dan? In elk geval na het ontstaan van het verhaal zelf. 

 De mogelijkheid van een latere, Leuvense toevoeging is in tegenspraak met Blötes 

opvatting over de vroegste ontwikkeling van de Brabo-sage, maar deze is twijfelachtig. 

Volgens Blöte gaf Hennen de sage in haar eerste, oudste vorm.
328

 Het lijkt er echter op dat de 

in zijn kroniek overgeleverde versie het produkt is van omwerking. Daarop wijzen de reste-

rende interpretatieproblemen: de gesignaleerde inconsequenties in datering en genealogie, en - 

zo zal blijken - het vooral in de afschildering van Caesar en Octavianus zo merkwaardige 

antieke verleden.
329

 Er is in Hennens Cornicke dus werkelijk aanleiding om aan een (al dan 

niet Leuvense) bewerking van een ouder verhaal te denken. 

 Hennen zelf hoeven we niet op zo’n omwerking aan te zien. Hij komt uit bovenstaande 

analyse naar voren als een volgzaam auteur. Zijn relaas over Brabants vroegste geschiedenis 

draagt sporen van een voorbeeld uit de eerste helft van de veertiende eeuw, dat niet werd 

aangepast aan de eigen tijd - ook niet waar dat misschien nodig was. Sommige elementen uit 

zijn werk waren in 1415 niet meer actueel, hadden hun betekenis verloren. De kritiek op de 

zwaanriddersage lijkt, zo lang na Maerlant en Boendale, gedateerd. De stoelendans om de 

keurvorstenzetels was in 1356 definitief beëindigd. Het belang van de geslachten Van 

Leefdale en Berthout was na Rogier en Floris snel afgenomen.
330

 Een vijftiende-eeuws 

publiek - zeker het door Hennen beoogde Brusselse - zal in Berthem en Leefdale de plaatsjes 

hebben herkend, maar Hennen heeft zijn tekst niet in die richting omgebogen. En misschien 

mag ook de ambivalente en verwarrende aanpak van de Leuvens-Brusselse concurrentie om 

de status van hofstad
331

 als voorbeeld van zijn volgzaamheid worden aangemerkt.  

 Hierna zal blijken dat de versie van de Brabo-sage uit de ‘Genealogie-kroniek’ 

gebaseerd moet zijn op de Leuvense variant van het verhaal, die dus eveneens vóór 1355 moet 

zijn geschreven. Maar ook het optreden van Beerte en Lefde doet vermoeden dat de Leuvense 

kleuring al in de eerste helft van de veertiende eeuw werd aangebracht. Het staat misschien 

zelfs een nauwkeuriger datering toe. De voorgestelde interpretatie van de herleiding van 

Berthem en Leefdale zou impliceren dat zij op zijn laatst in 1331 werd bedacht. Immers: in 

1331 werd Rogier van Leefdale uit de hertogelijke raad verwijderd, en in datzelfde jaar stierf 

                                                
     327 Blöte 1904, 35-113 (samenvatting ontwikkeling tot 1355: 109-110). Eerder zagen we hoe Blöte aanvankelijk 

reserve ten aanzien van de relatie tussen Octavianus-motief en Brabo-sage toonde (Blöte 1904, 35-38, minder 

duidelijk 109; vgl. hiervóór n. 273). In zijn samenvatting van de ontwikkeling van de Brabo-sage is hij minder 
omzichtig over dat verband en over de daarmee verbonden datering: “Zwischen 1320 und 1330 wurde diese Sage [de 

zwaanriddersage] in Brabant rationalistisch umgedeutet und mit Cäsar und Octavian verbunden” (124). 

     328 Blöte 1904, 110. 

     329 Vgl. hiervóór, 199, 202. 

     330 De twee zoons van Rogier stierven kinderloos; het familiebezit kwam daarna, in 1355, via de echtgenoot van 

hun zuster in andere handen (Butkens 1724-26, suppl. II 135 e.v.). Het verval van de Berthouts begon met Gielis († 

1310), laatst overgebleven en kinderloos gestorven zoon van Wouter VIII. Hij werd opgevolgd door Floris, zijn oom. 

Deze had alleen een dochter, die vóór hem stierf (NBW I, 176-178). 

     331 Zie hiervóór, 222. 
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Floris Berthout. Een verdere indicatie is misschien het door hen beiden ondertekende 

Leuvense privilege van 1327. Met dat al blijven we zeer dicht in de buurt van Blötes datering, 

zowel voor het ontstaan van de Brabo-sage als van de Leuvense elementen daarin. De 

geschiedenis van Brabo is dus niet noodzakelijk een Leuvense creatie, maar er lijkt in elk 

geval wel sprake van een snelle en relatief vroege bijdrage of omwerking vanuit die stad. 

Voor nader inzicht in het ontstaan van de Brabo-sage en in aard en omvang van het Leuvense 

aandeel in haar ontwikkeling moeten we ons nu richten op de beschikbare gegevens over 

Hennens bronnen. 

 

4.2.4. Hennens voorgangers 

 

Jacobs Clarasien  

 

Een voorlopig onderzoek naar de bronnen voor Hennens Cornicke werd verricht door 

Swinnen. Zij constateerde dat de auteur zich vooral baseerde op Boendales Brabantsche Yees-

ten en Corte cornike. Ook werd een en ander ontleend aan andere nog bekende historio-

grafische werken uit de dertiende en veertiende eeuw, zoals de Rijmkroniek van Jan van 

Heelu, de Grimbergsche Oorlog en Van den derden Eduwaerd. Niet alles bleek echter terug te 

voeren op bewaard gebleven kronieken. Al zijn de Negen Besten en de wapenschilden van de 

Brabantse hertogen eerder beschreven, waar Hennen zijn gegevens over deze onderwerpen 

vandaan haalde is niet duidelijk. Voor sommige verhaalelementen kende Swinnen geen 

enkele oudere overgeleverde bron. Het betreft de vierentwintig zonen van Merrowinghen, de 

geschiedenis van Brabo, de plaatsnaamverklaringen en de avonturen van Godfried met de 

Baard.
332

 

 Bij een aantal van deze van elders onbekende elementen noemt Hennen echter wel het 

boek waaraan hij ze ontleende. Het zou Jacop clarasien hebben geheten, en door Jacob van 

Maerlant zijn geschreven. Een tekst met die titel is ons van Maerlant niet overgeleverd. Maar 

er zijn meer werken van diens hand verloren gegaan. Ook van de Sompniarys (over dromen), 

van de Lapidarys (over edelstenen), en van zijn levensbeschrijving van de heilige Clara 

kennen we weinig meer dan titel en onderwerp.
333

 Al die werken zijn ons echter bekend uit 

mededelingen van Maerlant zelf. De Clarasien noemt hij nergens. Is die verzwijging 

toevallig? Of heeft hij het helemaal niet geschreven, en is het slechts aan hem toegeschreven? 

Ook de Alderexcellenste Cronyke van Brabant noemt de “declaracyen van Jacob van 

Merlant” onder haar bronnen.
334

 De twee verwijzingen zijn van elkaar onafhankelijk.
335

 Het 

gaat bij deze onbekende Maerlant dus niet om een verzinsel van Hennen. Maar om wat dan 

wel? 

 Blöte achtte het onmogelijk dat met Jacop clarasien echt een werk van Van Maerlant 

zou zijn bedoeld. Om de Spiegel Historiael kan het niet gaan: die treedt bij Hennen op onder 

eigen naam, en behalve de titel komen ook inhoud en omvang niet overeen met wat we bij 

Hennen over de Clarasien vernemen.
336

 Ook lijkt het geen ander werk van Maerlant - bekend 

                                                
     332 Swinnen 1987, 207 e.v.; aanvullingen bij Van Anrooij 1993 C, 293-4, 311 n. 18. Van Anrooij stelt daar onder 

meer: “Het door Swinnen genoemde gedicht over de Negen Besten (p. 209) dient af te vallen als mogelijke bron: de 
traditie van de Negen Besten is in de vroege vijftiende eeuw al zo bekend in de Nederlanden [...] dat het wat ver gaat 

om Van Merchtenens kennis op dit gebied met behulp van een specifieke tekst te willen verklaren.” In zijn latere 

studie over het thema ziet hij echter wel mogelijke aanwijzingen voor invloed van dit gedicht op Hennen (Van 

Anrooij 1997, 68). Meer over deze kwestie hierna. 

     333 Dat er desondanks van alles over te zeggen valt bewijst Van Oostrom 1996, 162-184, 142-143; over verdere 

toeschrijvingen, onder meer van de Clarasien, idem 389. 

     334 Alderexcellenste Cronyke van Brabant (1498), a 3 r. 

     335 Zie Blöte 1904, 33-34 en passim (samengevat in overzichtsschema). 

     336 Alleen Lievens heeft later nog een halfslachtige poging ondernomen om de Clarasien als een verwijzing naar 
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of onbekend - te betreffen. Bij het schrijven van de Spiegel Historiael gaf deze een heel ander 

beeld van de Brabantse geschiedenis, en toonde hij zich wars van historische verzinsels - zelfs 

van die in eigen ouder werk. Dat de Clarasien een produkt uit die vroegere, minder kritische 

periode zou zijn is evenmin waarschijnlijk. Waarom verwijst hij er dan niet naar, zoals naar 

zijn werk over Troje en over Alexander de Grote? Ook Boendale, uitstekend op de hoogte met 

de Brabantse historiografie, had weinig op met dit soort verhalen en stelde uitdrukkelijk dat 

Maerlant zich daar niet aan had bezondigd. Bovendien moet de rationaliserende Brabo-sage 

pas in de loop van de veertiende eeuw - na Maerlants dood - zijn ontstaan, juist als reactie op 

de historische kritiek op de oude zwaanridder-sage die Maerlant en Boendale verwoordden. 

Blöte’s conclusie luidt dat het werk, waaraan op een of andere wijze de naam Jacob kleefde, 

later ten onrechte aan Maerlant moet zijn toegeschreven.
337

 Maar het is ook mogelijk dat de 

tekst zich van aanvang aan, bewust, als werk van Maerlant presenteerde, om het aan die naam 

verbonden prestige en predikaat van betrouwbaarheid - juist ook met betrekking tot de zwaan-

ridder. 

 De enige concrete gegevens vinden we bij Hennen. Uit zijn mededelingen kunnen we 

het een en ander afleiden over deze raadselachtige bron. Heel zijn proloog is - behalve aan een 

bede om inspiratie tot Christus, en om voorspraak voor het zieleheil van de hertogen tot Maria 

- gewijd aan een beschrijving ervan. Daarmee wordt tevens een korte vooruitblik op de 

inhoud van (het begin van) de Cornicke geboden. Het zal gaan over de “vromen Brabanschen 

heeren, 
 

  Die uter Troijen, der ryker waranden [lusthof], 

  Gesticht hebben alle die lande 

  Die men vint in dessyde der meere. 

  Ghelyc dat Jacop van Merlant 

  Maecte, in een buexken, dat ic vant 

  Ghedicht staen, scoen ende cleer. 
  Welc boek es van cleinder spasien 

  Ende es geheten Jacop clarasien. 

  Alle leven der heeren ryne 

  Daer hy inne verrupenteert [vermeldt], 

  Die oit in desside der maryne [zee] 

  Haer leven hebben geregeert, 

  Sint Ector, die vrome prince fine, 

  Liet dat edel leven sine 

  In Troijen, als hy scoen vercleert. 

  Ende hoe Brabant creech sinen name 

  Nae den hoeghen ridder Breboen, 

  Die, doer der wilder Maesen stroem, 
  Volch een swane, van scoender gedaene, 

  Tot Nijemaghen, daer hy .j. maget scoene 

  Vant, die hem die keijser coene 

  Ghaf, die was, al sonder blame, 

  Haer broeder, hiet Julius Cesaer, 

  Ende was die ijerste, dat was waer, 

  Die in Roeme noet [ooit] keiser was.338 

 

Deze regels noemen niet alleen titel en auteur, ze vertellen ons tevens dat Jacop Clarasien een 

werk in dichtvorm was, en een beperkte omvang had. Het gaf een beschrijving van de 

vroegste geschiedenis van Brabant, waarvan in elk geval de hoofdlijnen overeenkwamen met 

                                                                                                                                                   
de Spiegel Historiael uit te leggen. Vgl. hierna, n. 342.  

     337 Blöte 1904, 30-8. Vgl. over Maerlants sterfjaar Van Oostrom 1996, 457-8. Een andere uitleg voor de associatie 

met Maerlant geeft Ampe - vgl. hierna, n. 342. 

     338 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.12-37 (onderstreping in het handschrift). De hele proloog beslaat r. 1-47. 
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het relaas in de Cornicke. In het volledig overzicht van de heersers ‘in desside der maryne’ 

(Europa ten Westen van de Adriatische Zee)
339

 herkennen we Hennens inleiding, vanaf Troje 

tot en met de vierentwintig zonen van Merrowinghen. Ook de herleiding van de naam 

Brabant uit Brabo, diens zwanenjacht en huwelijk met Caesars’ zuster Swane waren al in de 

Clarasien te vinden. 

 Een tweede expliciete verwijzing naar deze bron doet vermoeden dat ook de 

plaatsnaamverklaringen er - ten minste gedeeltelijk - aan werden ontleend. Ze betreft de 

episode waarin verteld wordt hoe Caesar een adelaar schoot, een gebeurtenis waaraan het 

latere Aarschot haar ontstaan en naam dankte,  
 

 Als men scoen ende cleer mach lesen 
 In de clerasie van Jacoppe.340 

 

 De veronderstelling dat meer van de etymologieën in Hennens Cornicke uit de Clara-

sien komen wordt versterkt door de titel van het werk. Over vorm en interpretatie daarvan 

bestaat echter enige onzekerheid. Hennen noemt het Clarasien (r. 20) of clerasie (r. 692), de 

Alderexcellenste Cronyke heeft het over declaracyen. Het meest waarschijnlijk is uitleg als (al 

of niet vernederlandste vorm van) het Latijnse declarationes, dat hier dan zou zijn gebruikt in 

de zin van (naams)verklaringen.
341

 De aard van Hennens verhaal maakt een dergelijke titel 

aannemelijk, en - om niet in een cirkelredenering te vervallen - andere verklaringen zijn 

minder waarschijnlijk.
342

 De hierna gesuggereerde inspiratiebron voor de Clarasien gaf 

eveneens plaatsnaamverklaringen.
343

 Mogelijk werd ook gedacht aan het voorbeeld van de 

wijdverspreide en beroemde Etymologiae seu origines van Isidorus van Sevilla († 636), een 

encyclopedisch werk met eenzelfde nadruk op samenhangende verklaring van naam en oor-

                                                
     339 Zie voor deze interpretatie hieronder, 245. 

     340 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.691-2. 

     341 Vgl. eerder Prims 1927 B, 20 (die naar het voorbeeld van Blöte dacht dat het om een Latijnse tekst ging) en 

Swinnen 1987, 210-211 (zonder definitief standpunt). Zie ook Van der Voort van der Kleij 1983, 92, 179 over het - 

weliswaar pas vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw geattesteerde - Middelnederlandse declaratie, -cie, -cy, 

clarasie in de ruime betekenis van verklaring. 

Over de taal van de Clarasien: n. 421. 

     342 Ampe vat ‘declaracyen’ op als enkelvoud, en suggereert als betekenis ‘verklaring, toelichting op het werk van 

Maerlant’ (Ampe 1977, 54). Dat zou dan een toelichting speciaal ten aanzien van de vroegste Brabantse geschiedenis 

moeten zijn, die in Maerlants Spiegel Historiael pas bij Karloman begint (Maerlant ed. 1863-1879, III, bk. 7, kap. 

56). Maar zou in dat geval niet eerder van een ‘aanvulling’ sprake zijn? Hennens tekst biedt voor die uitleg in elk 
geval geen aanknopingspunt. Interpretatie van de Clarasien als Pseudo-Maerlant ligt bovendien meer voor de hand - 

zie hierna. 

 Volgens Lievens is het gebruik van de woorden declaratie en declareren in het Nederlands pas na de 

middeleeuwen aantoonbaar (resp. 1644 en circa 1560 - vgl. echter de vorige noot). In Hennens spelling als Clerasie 

ligt volgens hem de sleutel voor interpretatie. Het woord zou moeten worden opgevat als verbastering van het (wel 

door het MNW geattesteerde) woord clergie: boeken, wetenschappelijke geschriften (MNW III, 1527-9, m.n. 1528). 

De Alderexcellenste Cronyke zou deze verbastering niet hebben begrepen en haar tot ‘declaracyen’ hebben verbeterd 

(Lievens spreekt zichzelf hier tegen: dat woord zou toch nog niet in het Nederlands hebben bestaan?). Met die 

verbastering van clergie zou dan toch naar Maerlants Spiegel Historiael worden verwezen. Vervolgens komt hij 

echter in de problemen met Hennens toevoeging dat het werk ‘van cleinder spacie’ zou zijn, wat van de Spiegel 

Historiael bepaald niet gezegd kan worden. Misschien moet die opmerking dan anders worden begrepen, als “met 
weinig marge, volgepropt, compact” of “dor, taai, vervelend, ongenietbaar (in dit geval dan wellicht: weinig 

gegevens over Brabant opleverend)”? Maar die suggesties vindt hij zelf ook niet aannemelijk. Vervolgens geeft hij 

het op, en dringt aan op verder bronnenonderzoek (Lievens 1983, 52-54). 

 Aan Lievens eigen tegenwerpingen tegen de interpretatie van Clarasien als uit clergie verbasterde 

verwijzing naar de Spiegel Historiael kunnen nog argumenten worden toegevoegd. De spelling clarasie verdient 

voorkeur boven clerasie: de eerste is te vinden in de voor de introductie van het werk belangrijke proloog, de tweede 

kan zijn beïnvloed door het cleer in de voorafgaande regel 691. En belangrijker: de genoemde stof ontbreekt in de 

Spiegel Historiael. 

     343 Zie hierna, 240. 
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sprong.
344

 

 Eerdere onderzoekers
345

 hebben hun veronderstellingen over de inhoud van de 

Clarasien gebaseerd op de bovenvermelde, expliciete uitspraken over deze tekst. Maar 

misschien is er uit de bronverwijzingen in de Cornicke nog meer informatie over de inhoud 

van dit “buexken” op Hennens schrijftafel te halen. Ook daar waar hij zich zonder nadere 

aanduiding van een speciaal werk op Jacob van Maerlant beroept kan hij eraan refereren. Dat 

geldt in het bijzonder voor die passages waarvoor geen parallel in het werk van Van Maerlant 

kon worden aangewezen. Het betreft verwijzingen met betrekking tot Karel van Nijmegen (r. 

181), de avonturen van Godfried met de Baard (r. 1995), en de Negen Besten (r. 4052). Steeds 

gaat het om gegevens waarvoor evenmin een andere duidelijke bron kon worden gevonden. 

Kwamen ze uit de Clarasien? Voor de eerstgenoemde verwijzing lijkt dat zeer waarschijnlijk: 

Karel van Nijmegen maakte deel uit van de vroegste Brabantse geschiedenis die volgens de 

proloog juist aan dat werk was ontleend. Het is ook heel goed mogelijk dat de Clarasien de 

spannende belevenissen van de eerste Brabantse hertog Godfried verhaalden. Maar bij de 

Negen Besten ligt de zaak gecompliceerder. 

 In zijn studie over de Negen Besten verdedigt Van Anrooij de stelling dat Van 

Maerlant de uitvinder van deze exemplarische reeks is. Het anonieme gedicht Van neghen den 

besten, waarin het thema voor het eerst lijkt behandeld, zou aan hem moeten worden 

toegeschreven. Analyse van de inhoud levert een auteursprofiel op dat sterk aan Maerlant doet 

denken. Bovendien wijst Van Anrooij op twee laat-middeleeuwse bronnen die deze gedachte 

steunen, doordat zij Maerlant expliciet als schrijver over de Besten, of zelfs als uitdenker van 

de reeks noemen. Een van deze bronnen is Hennen van Merchtenens Cornicke, waarin de 

edelheid van het Brabantse bloed met een beroep op Maerlants Negen Besten wordt 

geadstrueerd.
346

 

 Kijken we echter naar de betreffende regels, dan is het evengoed mogelijk dat Hennen 

hier naar Maerlant als auteur van de Clarasien verwijst: 
 

  Lect al te hoepe die princen vrome, 

  Die lefden, van [sinds] Troijen was gevelt; 

  Jae, die gat [gehad] in hoerer ghewelt [macht] 

  Hebben lant, in desside der marine; 

  Ende leest den Spiegel; ende, groet ende cleine, 

  Die Corniken van allen landen; 
  Ende bint te hoepe, in .j. bande, 

  Al die geborte ende al die daden 

  Van allen heeren, van grade te grade 

  Neder dalende, tot nu: 

  Soe seldy vinden, dat sec ic u, 

  Meer vromer dade ende edelheden 

  Uut Brabant comen, dats waerhede, 

  Dan uut allen kersten ryke. 

  Als Jacob van Merlant, clerlike, 

  Wel betuijcht, in synder wisen, 

  Daer men hem .ix. die besten prisen 

  Hoert van der werelt, in wetten .iij. 
  Van Ectoren, den ijersten, geloves mije, 

  Es Brabant comen ende die wapine. 

  Ende Julius Cesaer, die keiser fine, 

  Die ijerst keiser van Roeme was, 

  Was Karels sone, syt seker das, 

  Ende Swane, voer Christus geboert. 

                                                
     344 Vgl. over deze aanpak Rothstein 1990 B, 332-4. 

     345 Blöte 1904, 30; Swinnen 1987, 210-211. 

     346 NaSo J240; Van Anrooij 1997, 55-73. Vgl. voor de betreffende passage uit de Cornicke hierboven, 211. 
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  Ende vanden .iij. kerstenen prince, voert,  

  Waeren die .ij., sy u verclaert, 

  Comen uten brabanschen boegaert: 

  Dat was Karel ende Godefroit 

  Van Boloen. [...]347 

 

Men kan deze passage lezen zoals Van Anrooij haar leest: als een verwijzing naar Maerlants 

Besten-thema in het algemeen, dat dan nu - door Hennen of diens bron - op Brabant wordt 

betrokken. Wat er echter letterlijk staat is, dat Maerlant de Negen Besten in Brabants 

perspectief plaatst: “Als Jacob van Merlant [...] betuijcht”. In het gedicht Van neghen den 

besten is echter geen sprake van Brabantse invulling van het thema. 

 Maar de Clarasien kan wèl een Brabantse annexatie van de Negen Besten hebben 

bevat. Dat het thema al vroeg in Brabant bekend was blijkt uit een opmerking in Boendales 

Leken Spieghel (1325-30).
348

 Juist in Brabant moet het tot overname en eigen invulling 

hebben uitgenodigd: drie van de Besten - Hector, Karel en Godfried - behoorden immers al tot 

de directe voorvaderen van de hertogen. Hennens mededelingen over de inhoud van de Clara-

sien doen vermoeden dat die tekst zo’n eigen invulling gaf, door er nog een vierde aan toe te 

voegen. Karel van Nijmegen en zijn broers werden erin behandeld, Brabo’s bruid Swane 

(junior) was er de zuster van Caesar, en er stond in te lezen hoe een geslaagd schot van Caesar 

het keizerlijke wapenteken én het plaatsje Aarschot had doen ontstaan. Vermoedelijk was 

Caesar ook hier dus een Brabander, zoon van de heer tussen Schelde en Rijn. Mogelijk waren 

ook de etymologieën rond de Brabantse geboorte van Caesar al in de Clarasien te vinden - we 

zagen immers dat Hennen daar waarschijnlijk meer naamsverklaringen aan ontleende. De 

trotse constatering dat vier van de Besten uit Brabant stamden paste dan precies in dat werk. 

Zij lag in het directe verlengde van de voorstelling van Caesar als Brabander, was daar 

wellicht zelfs bewust door voorbereid.   

 Bovendien zijn er meer parallellen tussen de boven geciteerde passage en datgene wat 

we weten of vermoeden over de inhoud van de Clarasien. Ook de context waarin Hennen zijn 

referentie plaatst - het overzicht van heersers “in desside der marine” (r. 4041) - doet eraan 

denken. En is het toevallig dat dit alles te vinden is in het ruimere kader van de lettersgewijze 

uitleg van het woord Brabancia, van alweer een etymologie?
349

  

 De veronderstelling dat Hennen hier naar de Clarasien verwijst is niet strijdig met de 

mogelijke aanwijzingen voor rechtstreekse invloed van het Negen Besten-gedicht die Van 

Anrooij ziet. Hennen kan beide bronnen naast elkaar hebben gebruikt. Maar het lijkt 

waarschijnlijker dat deze sporen van invloed al in de Clarasien waren te vinden. Juist tegen 

de achtergrond van de vroege verspreiding van het Negen Besten-gedicht wordt het ontstaan 

van een werk als de Clarasien, en de toeschrijving ervan aan Maerlant begrijpelijk. En op die 

manier zou de verwijzing misschien toch - zij het indirect - de hypothese ondersteunen dat het 

Besten-gedicht door Maerlant werd geschreven. 

 Het is overigens niet eenvoudig die inwerking van Van neghen den besten op de 

Cornicke - direct of via de Clarasien - onomstotelijk aan te tonen. Van Anrooij wijst erop dat 

Hennen de reeks helden aanduidt als ‘ix die besten’, net zoals het gedicht dus, terwijl de bena-

ming ‘die ix besten’ inmiddels gebruikelijk was. Hij ziet ook overeenkomst in Hennens 

                                                
     347 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 4037-4066 (onderstreping in het handschrift). 

     348 Het betreft de hierna nog besproken opmerking over de keuze voor Caesar in plaats van Octavianus (Boendale 

ed. 1844-48, bk. II, kap. 15, r. 133-138). Van Anrooij wijst erop dat uit de formulering valt af te leiden dat de auteur 

uitgaat van een inmiddels vaststaande traditie, en het thema ook bij zijn opdrachtgever Van Leefdale en bij zijn 

verdere publiek bekend achtte (Van Anrooij 1997, 38-39). 

     349 In verband met deze mogelijke herkomst uit de (volgens mij Leuvense) Clarasien is het interessant dat de vijf 

oudste van de zes bronnen voor de Brabancia-etymologie werden geschreven door auteurs die op een of andere wijze 

met Leuven in verband staan (vgl. Van Anrooij 1993 B, passim). 
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verwijzing naar “den Spiegel” en “Die Corniken van allen landen” (r. 4042-43) en de grote 

belezenheid waarop de auteur van Van neghen den besten zich in zijn proloog beroept.
350

 Er 

kan natuurlijk nog meer informatie aan het gedicht zijn ontleend, zoals het eerder vermelde 

feit dat Hector negentien koningen doodde.
351

 Maar de Besten-traditie was ten tijde van 

Hennen al zo ruim verspreid dat bewijzen voor afhankelijkheid van juist die ene tekst lastig te 

vinden zijn.
352

 

 Dat probleem geldt echter maar in zeer beperkte mate voor de niet door Van Anrooij 

genoemde, maar meest opvallende overeenkomst tussen het Negen Besten-gedicht en 

Hennens Brabo-verhaal: de opname van Julius Caesar in de eigen geschiedenis, en de 

etymologiserende verklaring van de antieke oorsprong van steden in dat kader. Die aanpak 

van nationaal verleden was in de Middelnederlandse literatuur alleen te vinden in Maerlants 

Spiegel Historiael, en in Van neghen den besten. 

 Beide teksten plaatsen Caesar in een andere context, maar zijn opmerkelijk eensgezind 

in hun mededelingen over diens daden in de Nederlanden. In zijn magnum opus behandelt 

Maerlant de ontwikkeling van Rome tot wereldmacht. Caesars campagnes benoorden de 

Alpen krijgen veel plaats. Ook de Lage Landen worden daarbij genoemd. Caesar zou er 

Nijmegen hebben gesticht, als trotse markering van de reikwijdte van zijn veroveringen. Via 

de Maas trok hij vervolgens naar het westen, waar hij een burcht bouwde om het nieuw-

veroverde gebied tegen de nog niet onderworpen Galliërs te beschermen. Hij noemde de 

plaats naar zichzelf: Gent, uit Gaius. Aan de Vlaamse kust zou hij vervolgens Torhout hebben 

gesticht. Daarna wilde hij Brittannië veroveren. Heftige tegenstand en de inval van de winter 

dwongen hem echter tot terugkeer naar het continent, waar hij de juiste omstandigheden voor 

een nieuwe poging afwachtte. Bij ‘Boenen’ (Boulogne) liet hij toen een toren bouwen, als 

toevlucht in geval van nood: “Noch staet hi daer scone ende groot”.
353

 

 Van neghen den besten behandelt Caesar als derde van de drie heidense ‘besten’. Ook 

hier gaat het over zijn veroveringen in Noordwest-Europa, en komen zijn stichtingen in de 

Nederlanden ter sprake. Het betreft achtereenvolgens Gulik, Nijmegen (als grensmarkering), 

Gent (naar Gayus), Torhout (“Eenen torre int Vlaemsche hout”), Kassel (genoemd naar zijn 

“lieve maghe” Crassus, voor wie hij daar een grafheuvel oprichtte) en Bonen (waar hij over-

winterde en een toren bouwde).
354

 De overeenkomst met de gegevens in de Spiegel Historiael 

is dus groot. Alleen zijn de stichtingen van Gulik en Kassel toegevoegd, en is het 

etymologische aspect wat sterker aangezet. 

 Er ligt opvallende nadruk op Vlaanderen in deze reeks van aan Caesar toegeschreven 

stichtingen. Historisch zijn ze niet. Maar ze zijn evenmin het product van een rijke, door 

Vlaamse vaderlandsliefde gedreven fantasie. Deze berichten lijken terug te voeren op oudere 

Latijnse - en dus naar het strenge oordeel van Maerlant: betrouwbare - bronnen.
355

 In de 

meeste genoemde plaatsen waren in zijn tijd bovendien nog zichtbare resten van Romeinse 

vestingwerken te vinden.
356

 De door Maerlant als zodanig aangeprezen en vlakbij Vlaanderen 

gelegen toren van Boulogne bijvoorbeeld ging inderdaad terug op de Romeinse tijd. Deze 

Tour d’Ordre (vermoedelijk foutief afgeleid uit turris ardens) werd door Caligula gebouwd 

                                                
     350 Van Anrooij 1997, 68. 

     351 Middelnederlandsche gedichten 1893-1914, 605 r. 64; Comburg ed. 1997, 1172 r. 24. Vgl. hiervoor, 210. 
     352 Vgl. Van Anrooij 1993 C, 311 n. 18. 

     353 Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, boek VI, kap. III r. 29-54, IV r. 1-26 (citaat: r. 26). 

     354 Middelnederlandsche gedichten 1893-1914, I, 611-13; ed. Comburg 1997, 1175 r. 157, 160. Alleen het 

Comburgse handschrift noemt Gulik en Nijmegen expliciet; het Brusselse handschrift heeft het in beide gevallen 

alleen over een ‘veste’. 

     355 Verwijzingen naar oudere bronnen in Maerlants Spiegel Hiatoriael: “Aldaer so waent men te waren / Dat hi 

Niemagen maken dede” (kap. 3, r. 32); “Thorout seitmen dat hi stichte./ Vlaendren hiet, seget tgedichte,/ Doever van 

Rusen [...]” (idem kap. 4, r. 3-5; cursiveringen van mij). 

     356 Een ‘archeologische’ interpretatie van al de genoemde locaties geeft Cools 1988, 84-85. 
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als vuurtoren. Tot in de zestiende eeuw is hij gebruikt als vesting, in 1644 stortte hij in. Al in 

Geoffrey van Monmouth’s Historia regum Brittanniae (ca. 1138) is de toren van Boulogne 

(“turris Odnea” of “tor Ordre”) een stichting van Caesar, bedoeld als toevlucht bij zijn 

pogingen tot verovering van Brittannië vanuit roerig Gallisch gebied.
357

 Geoffrey’s “turris 

Odnea” werd vervolgens - wanneer is niet geheel duidelijk - door Gentse auteurs als beginsel 

van Gent gepresenteerd. Daarmee was de sage van Caesars stichting van Gent geboren.
358

 

Caesars verblijf bij een mons (berg) Kassel wordt genoemd in het sagencomplex rond 

Doornik. De vermelding van deze mons zou tot de tweede helft van de dertiende eeuw terug 

kunnen gaan.
359

 Andere bronnen voor de stichting van Torhout zijn niet bekend, maar 

vermoedelijk heeft daar ooit wel een Romeinse wachttoren gestaan. Door overleveringen of 

documenten, of door vondsten of waarnemingen kan een verband met Caesar zijn gelegd.
360

 

 De mededelingen over de niet-Vlaamse steden zijn eveneens verantwoord. Ze berusten 

zelfs op oudere en waarschijnlijk meer algemeen bekende bronnen. Daardoor kunnen ze als 

ondersteunend kader voor de door Maerlant verzamelde en relatief nieuwe gegevens over 

Vlaanderen hebben gefungeerd. Eerdere vermelding van de toren van Boulogne kwam 

hierboven al ter sprake. Etymologische speculaties rond het verband tussen Julius Caesar en 

Gulik (Jülich, het antieke Iuliacum) zijn al te vinden sinds Widukind van Korvei, uit de tiende 

eeuw.
361

 De stichting van Nijmegen werd eerder genoemd door Godfried van Viterbo. Moge-

lijk vond dit verhaal zijn oorsprong in Caesars eigen beschrijving van zijn bouw van een brug 

over de Rijn, gevolgd door zijn oversteek naar het gebied van de Sicambri. Hij negeerde 

daarmee hun boodschap dat de Rijn de grens van de Romeinse macht vormde, en dat hij dus 

niets in hun gebied te zoeken had. Caesars brug werd in de middeleeuwen wel bij Nijmegen 

                                                
     357 Cools 1988, 84; Leeker 1986, 177-8, 181-2. Misschien was er een tastbare aanleiding voor het leggen van 
verband tussen de Tour d’Ordre en Caesars Britse avontuur: bij Dover zijn ruïnes van een pendant gevonden (Leeker 

1986, 182). Vgl. Clark 1981, 149 n.2  en hiervóór IV.5.2.2. over het belang van archeologische resten als mogelijke 

bron van inspiratie voor Geoffrey van Monmouth. 

     358 Leeker 1986, 302-5; vgl. ook Peeters 2002, 87-94. Leeker beschouwt het ontstaan van de Gentse Caesar-sage 

als onderdeel van de in de tiende eeuw ontstane concurrentiestrijd tussen de twee oudste Gentse kloosters, de Sint-

Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. Volgens hem is Johannes van Thielrode, monnik in Sint-Baafs, vermoedelijk de 

eerste die met Caesar als stichter aankomt: hij identificeert Odnea (later door Caesar, naar zichzelf, Ganda genoemd) 

met de gebouwen van Sint-Baafs, dat daarmee de hoogste ouderdom kreeg toegeschreven. Ongeveer in dezelfde tijd 

zou zich naast deze kloosterlijke versie een stedelijke versie hebben ontwikkeld, waarin niet het klooster maar de stad 

Gent op Caesar teruggaat. Beide versies zijn tot in de vijftiende eeuw aan te treffen, vooral in lokale kronieken. 

Daarnaast ontstaat in de vijftiende eeuw een Franse versie, die de naam Gent afleidt van een handschoen (‘gant’) die 
Caesar bij het leggen van de eerste steen zou hebben verloren. In de zestiende eeuw gaan de verschillende tradities 

zich vermengen. 

 Of Leekers visie op het ontstaan van de Gentse sage juist is, is de vraag: Maerlants Spiegel historiael, met 

een stedelijke versie ervan, is in elk geval ouder dan het door Leeker op circa 1294-5 gedateerde werk van Johannes 

van Thielrode. Wel is de door Leeker veronderstelde gang van zaken de gebruikelijke: dergelijke verhalen 

ontstonden veelal eerst vanuit dynastieke of klerikale belangen, verdedigd met behulp van aanvankelijk vooral aan 

clerici voorbehouden kennis van (in het Latijn geschreven) geschiedschrijving (vgl. Keesman 1991). Voor mogelijk 

verband met archeologische resten: Cools 1988, 84. 

     359 Leeker 1986, 89-90. Wat betreft de datering: in het Liber de antiquitate urbis Tornacensis (waarschijnlijk uit 

1141) slaat Caesar zijn tenten op bij een stad ‘Montes’. De Chronique de Tournai maakt hier vier afzonderlijke 

steden van, waaronder ‘Mons de Casiel’. Deze Chronique dateert uit 1290, maar misschien volgt zij hier een oudere 
bron. Kassel was in ieder geval al eerder met de Romeinse geschiedenis van Doornik in verband gebracht, in de 

Chronique rimée van Philippe Mouskés (tussen 1242 en 1250). Voor mogelijk verband met archeologische resten: 

Cools 1988, 84. 

     360 Cools 1988 A. De Spiegel Historiael heeft hier een vage bronverwijzing: “Thorout seitmen dat hi stichte.” 

Onduidelijk is of hier op dezelfde bron wordt gedoeld als in de direct volgende verzen: “Vlaendren hiet, seget 

tgedichte,/ Doever van Rusen [...]” (Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, boek VI, kap. IV r. 3-5). Op Maerlants 

voornaamste bron, het Speculum historiale van Vincent van Beauvais, duiden de verwijzingen niet. Vgl. Berendrecht 

1996, 241.  

     361 Leeker 1986, 299. 
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gesitueerd.
362

 

 Vlaanderen had daarmee een prestigieus antiek verleden gekregen.
363

 Julius Caesar 

had er zijn sporen nagelaten, en de Vlaamse hoofdstad was niet alleen door hem gegrondvest, 

maar droeg zelfs zijn naam.
364

 Die beweringen berustten op betrouwbare bronnen. Verbazing 

hoefden ze niet te wekken. Dat Caesar de Nederlanden had bezocht was natuurlijk 

onbetwistbaar. Hij had zelf zijn acties tegen de Belgae, zijn operaties bij de benedenloop van 

de Rijn en zijn overtochten naar Brittannia beschreven. Sporen van het Romeinse verleden - 

ruïnes, maar ook bijvoorbeeld inscripties of munten - waren nog her en der te zien en te 

vinden. 

 Aan dat roemrijke Vlaamse verleden was dan ook nog de naam van de grote Maerlant 

verbonden. Al snel moet deze auteur enorme faam hebben genoten - ook in Brabant, waar 

Boendale hem prees als “thooft [...] van allen Dietschen poëten” en “vader [...] der Dietsche 

dichtren algader”. Maerlants gezag als geschiedschrijver berustte allereerst op de Spiegel 

Historiael, maar ook zijn verdere oeuvre had een sterk historiografisch karakter. Heel zijn 

werk getuigde van de waarheidsliefde waarmee hij het verleden had benaderd. Die liefde 

bleek bijvoorbeeld uit zijn opmerkingen over zijn bronnen, of uit zijn scheldkannonades tegen 

de ‘borderes’, de leuteraars en fantasten die over iemand als Karel de Grote niets dan onzin 

hadden verkondigd. Ook bij Boendale stond het te lezen: al zou je nog zo grondig zoeken, je 

zou Maerlant op geen enkele fout kunnen betrappen.
365

  

 De uitbreiding van de geschiedenis van Vlaanderen met een mooi Romeins hoofdstuk, 

in de historiografie in de volkstaal, kan aanleiding zijn geweest voor het ontstaan van de 

Clarasien, als Brabants antwoord op de nieuwste pretenties van de buren. Voor Brabant gold 

immers nog steeds, wat tevoren voor Vlaanderen had gegolden: het eigen verleden begon 

weliswaar in Troje, maar daarbij ging het om de geschiedenis van de dynastie. De kennis van 

de historie van het eigen land ging, zoals gezegd
366

, niet verder terug dan de tijd van 

Merovingers en Karolingers. Maar ook in Brabant waren overblijfselen uit een grijzer 

verleden - in en rond Leuven bijvoorbeeld kon men de resten van overoude bouwwerken en 

heidense grafheuvels zien. Daar lagen aanknopingspunten om ook voor Brabant en zijn 

hoofdstad een Romeinse geschiedenis vol naamsverklaringen, en een band met de grote 

Caesar te creëren. Door het verhaal in Caesars prille jeugd te situeren, werd de Brabantse 

historie zelfs verder teruggevoerd dan de Vlaamse. Speciaal het gedicht Van neghen den 

besten kan tot zo’n Brabantse navolging hebben uitgenodigd. Het gaf niet alleen de benij-

denswaardige Vlaamse oudheid, maar bood tevens het voor een kenner van de Brabantse 

historiografie zo prikkelende kader van de Negen Besten. En juist in de combinatie van die 

twee thema’s lag de mooiste mogelijkheid om Vlaanderen te overtreffen. 

 Dat Caesar in Brabant moest hebben rondgelopen was niet zo’n gewaagde 

veronderstelling. Dat hij er ook zou zijn geboren was dat wèl. Die gedachte werd misschien 

ingegeven door het bestaan van een oudere, mogelijk naar Tongers voorbeeld ontstane sage, 

                                                
     362 Godfried van Viterbo: MGH SS 22, 159. Bruggebouw: Caesar, Commentarii IV, 16-9. Uitgebreide beschrij-

ving van deze bouw, en situering bij Nijmegen in Die Jeeste van Julius Cesar (1483-1486), [8] r e.v. Vgl. voor 

andere vermeldingen van Caesars stichting van Nijmegen hierna, hoofdstuk VI.5.3. 

     363 Er bestonden oudere legenden over de Vlaamse geschiedenis (over de banden met Troje, de Karolingers, de 

woudmeesters), maar deze hadden betrekking op de dynastie en gingen waar het de geschiedenis van het gewest zelf 
betrof niet verder terug dan de Karolingische of Merovingische tijd. Zie hierna, hoofdstuk VI.2.  

     364 De handschriften van Van neghen den besten verschillen op dit punt. In het door De Pauw uitgegeven 

Brusselse handschrift is Gent genoemd naar Caesars neef Gayus. Het lijkt een verlezing voor de wel met de Spiegel 

Historiael overeenkomende lezing in het Comburgse handschrift: “ Ende hietse na zinen name gayus” (Middelne-

derlandsche gedichten 1893-1914, I, 612; Comburg ed. 1997, 1175 r. 169. 

     365 Over de centrale rol van geschiedenis in Maerlants oeuvre: Van Oostrom 1996, 424 e.v.; over zijn 

waarheidsliefde: 60 e.v., 336-347; over zijn grote faam: 377 e.v.; over Maerlant en Boendale: 436, en Van Oostrom 

1992, 224-225. Citaten: Boendale ed. 1844-1848, bk. II k. 35 r. 17-18, bk. III k. 15 r. 119-120, r. 291-294. 

     366 Vgl. hiervóór, 211. 
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die de zeven grafheuvels ten oosten van Leuven als geboorteplaats van Octavianus aan-

wees.
367

 Octavianus en Caesar waren als historische figuren nauw verwant, zowel door hun 

familieband als door hun functie als eerste en meest bewonderde heidense keizers van het 

Rijk. Men kon erover twisten wie van de twee het meeste historische prestige genoot, en met 

wie van de twee het Romeinse Rijk was begonnen.
368

 Van dat besef getuigt Boendale, 

wanneer hij zich er in de Leken Spieghel over verbaast dat niet Octavianus maar diens - in 

Boendales ogen mindere - oom Julius tot de Negen Besten wordt gerekend.
369

 Persoonsver-

wisseling was dus een kleine en voor de hand liggende ingreep. 

 Door die ingreep werd het mogelijk om Caesar als vierde Brabantse Beste voor te stel-

len. Dat was een belangrijke toevoeging ten opzichte van de traditie. Met de annexatie van 

deze voor de laatste en voornaamste translatio imperii zo cruciale figuur verklaarde Brabant 

zich opnieuw, net als met de inlijving van Hector en Karel, tot eigenlijke erfgenaam van het 

Rijk. Daarmee werd het veronderstelde voorbeeld, het gedicht Van neghen den besten, 

gevolgd én overtroefd. Toeschrijving van ook deze historische constructie aan de bewonderde 

en bij uitstek betrouwbaar geachte Maerlant - die Caesars acties in Vlaanderen bekend had 

gemaakt - moest de waarheid ervan onderstrepen. ‘Keeping up with the Joneses’ in de 

middeleeuwse historiografie.    

 

Het ontstaan van de Clarasien kan dus worden verklaard als een rond de figuur van Caesar - 

niet allereerst Brabo - cirkelende, Brabants-nationalistische onderneming, geïnspireerd door 

het Vlaamse gedicht Van neghen den besten. In die uitleg paste de opmerkelijke voorstelling 

van Caesar als Brabander. Maar dat was niet de enige ongerijmdheid in Hennens antieke 

universum. Minstens zo vreemd is zijn afschildering van Octavianus. Nadere ontleding van 

diens eigenaardige portret biedt steun aan de gesuggereerde interpretatie van de Clarasien, en 

geeft tevens inzicht in de plaats van deze tekst in het ontstaan van de Brabo-sage. 

 Met Octaviaen moet de beroemde Romeinse staatsman Octavianus, de latere keizer 

Augustus († 14 na Christus) zijn bedoeld. Daarop wijst Hennens nadrukkelijke toevoeging dat 

het onder zijn heerschappij was “Daer Christus onder [...] / Menschelec woude syn ghebo-

ren”.
370

 Maar zijn verhaal bevat nogal wat gegevens die niet met die identificatie in overeen-

stemming zijn. Was Octavianus niet jonger dan Caesar? En was hij niet diens neef en aange-

nomen zoon, in plaats van zijn oom en adoptiefvader? Keizer van Rome, in plaats van Grie-

kenland? Waarom staat zijn paleis in Constantinopel? En wat wordt toch bedoeld met de 

regelmatige verwijzingen
371

 naar zijn oppermacht over ‘alle landen aan deze kant van de zee’? 

 Het zijn die drie laatste onjuistheden die laten zien dat de in de Brabo-sage optredende 

Griekse keizer aanvankelijk geen antieke figuur was (en, daarmee, dat de geboorte van Caesar 

een latere toevoeging is). Het is zelfs de vraag of er volgens middeleeuwse geschiedopvatting, 

strikt genomen, in de klassieke oudheid wel Griekse keizers hadden bestaan. De Romeinse 

wereldmacht was weliswaar voorafgegaan door de Grieks-Macedonische, maar het keizer-

schap was begonnen met Julius Caesar, naar wie het was genoemd.
372

 Grieks moet hier zijn 

bedoeld als Byzantijns. Het verhaal speelde zich dan oorspronkelijk af tussen 330 na Christus, 

toen de universele macht was overgedragen van Romeinen op Grieken (Byzantijnen), en het 

jaar 800, waarin Karel de Grote tot keizer werd gekroond. In dat geval wordt duidelijk 

waarom het keizerlijk paleis in Constantinopel - genoemd naar Constantijn de Grote († 337) - 

staat. Pas dan krijgt ook de omschrijving van Octaviaens machtsbereik ‘in desside der see’ 

                                                
     367 Vgl. hiervóór, 224. Over Boendale als mogelijke intermediair hierna, 259. 

     368 Vgl. Leeker 1986, 16-17. 

     369 Boendale ed. 1844-1848, bk. II k. 15 r. 133-138. 

     370 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 593-4. 

     371 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 425-434, 608, 728-734 vgl. ook r. 15, 23, 193.  

     372 Leeker 1986, 20. 
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betekenis. Vóór 800 berustte de universele macht bij de Byzantijnse keizer. Dat deze in het 

niet-Byzantijnse Europa ten Westen van de Adriatische zee
373

 militaire acties ondernam en 

machthebbers aanstelde is in principe in overeenstemming met de historische werkelijk-

heid.
374

 

 En zo wordt, tenslotte, het optreden van de Griekse keizer in de Brabo-sage duidelijk. 

Het was oorspronkelijk geen quasi-klassieke fantasiefiguur, maar werkelijk de hoogste 

wereldlijke autoriteit die Brabo zijn land, en dat land de naam Brabant gaf. Pas in tweede 

instantie werd het verhaal verplaatst naar de oudheid. Die antiquisering moet zijn begonnen 

met de wens tot inpassing van Caesar in het Brabantse verleden. De omvorming van de 

Griekse keizer tot klassieke figuur was daarvan het noodzakelijke maar lastig te realiseren 

gevolg. De inpassing van Caesar had, zoals we zagen, een duidelijke functie. De vreemde rol 

van Octaviaen is alleen te begrijpen als het secundaire resultaat van een in dit geval 

betekenisloze antiquisering. De auteur probeerde er nog iets van te maken door het nieuwe 

schepsel de naam van Octavianus te geven. Ook die andere beroemde en bewonderde klas-

sieke keizer werd zo met Brabant verbonden. En Octavianus was inderdaad - zij het net even 

anders - met Caesar verwant. Maar het eindresultaat van de ingreep is hier toch vooral 

verwarrend en onhandig te noemen. 

 Er is meer dat erop wijst dat de Brabo-sage eigenlijk geen antieke sage was. Ook de 

slecht geïntegreerde opening met de traditionele Frankische koningsrij suggereert een aanvan-

kelijke datering in de Merovingische tijd.
375

 Die datering past bovendien beter bij de primaire 

bedoeling achter Brabo. De Brabo-sage was (onder meer) bedacht ter vervanging van de 

evenmin antieke Elias-sage. Van een auteur die een ongeloofwaardige mythe rationaliseert 

valt te verwachten dat hij zijn verhaal zinvol inpast in de bestaande opvattingen, niet dat hij 

met duidelijke nieuwe onzin aankomt. Inpassing in de bestaande opvattingen betekende in dit 

geval: in de ook door Brabant overgenomen Frankische Troje-sage, die zich pas in de eeuwen 

na Christus in Noordwest-Europa afspeelde. Juist in de voor Brabant belangrijke periode vóór 

Karloman en Pippijn I schoot dat traditionele schema tekort. Die duisternis vroeg om - en 

verschafte de mogelijkheid tot - een invulling zoals de geschiedenis van Brabo die bood. Uit 

de verdere bespreking van de ontwikkeling van het verhaal zullen meer aanwijzingen voor 

deze uitleg naar voren komen.
376

  

 Blötes opvatting dat de Clarasien de oudste versie van de Brabo-sage bevatte is dus 

onjuist. De geschiedenis van deze eponieme held was aanvankelijk een in de Merovingische 

tijd spelende aanvulling op de oude Frankisch-Brabantse Troje-sage. De Clarasien gaf een 

bewerking, waarin dat oorspronkelijke verhaal was gecombineerd met een Brabants optreden 

van Julius Caesar. Het lijkt aannemelijk dat deze bewerking in Leuven werd gemaakt. Ook in 

het voorgestelde Vlaamse voorbeeld, het gedicht over de Negen Besten, ging speciale 

aandacht uit naar de betekenis van Caesar voor de hoofdstad, in dat geval Gent. Juist de 

                                                
     373 Ik ben het dus niet eens met de opvatting dat de Middellandse Zee is bedoeld (aldus - zonder nadere 

argumentatie - De Cock en Teirlinck 1909-1912 III, 15; Van Eeghem 1963, 51; Swinnen 1987, 211). De uitleg van 

het ‘rondje Europa’ in de machtsverdeling onder de vierentwintig zonen van Merrowinghen (vgl. hierboven, 214 

e.v.) is goed met deze interpretatie te combineren. De geïmpliceerde grens van het beschreven gebied ligt in het 

verlengde van de Adriatische Zee. Ter vergelijking: dezelfde manier van denken en formuleren bij Aurelius, naar 

aanleiding van de machtsscheiding na 800: “Hier is te weten dat van den tijt an dat dat keyserrijck gecomen is an den 
Franchen ende Duytschen so hebben die keyseren van Romen also clein of weynich machts gehadt in die lantscappen 

op gheen sijdt meers [gene zijde van de zee] des gelijken die keyseren van Constantinopolen hebben geen macht of 

gebot gehadt over die landen op dees sijdt meers” (Divisiekroniek 1517, fol. 75 v). 

     374 Men vergelijke het optreden van Justinianus I (527-565). Juist het falen van de Byzantijnse macht in West-

Europa was een belangrijke factor in de pauselijke creatie van een nieuwe, Westerse keizer. Zie Hoyt 1966, V § 13, 

15. 

     375 Tot welke verwrongen conclusies het volgen van Hennens chronologie leidt blijkt uit Van Anrooij 1994 A, 

296. 

     376 Zie hierna, 246 e.v. en V.4.3. 
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geboorte van Caesar was een van de plaatsen in het Brabo-verhaal waar de vermoedelijk 

Leuvense elementen (de situering bij de Zeven Tommen, de steun van Beerte en Lefde) zich 

concentreerden. En tenslotte: behalve uit het optreden van Caesar en Octavianus en uit een 

enkele expliciete datering
377

 blijkt alleen in de passage over Leuven dat het verhaal zich in de 

oudheid afspeelt. Daar wordt omslachtig verteld over de heidense ‘sinagoghe’ voor Mars en 

Pluto, waaraan de latere stad haar naam en status als plaats van inhuldiging ontleende. 

 Eerder werd gesuggereerd dat de Leuvense kleuring mogelijk al in 1331 was of werd 

aangebracht. De constatering dat de hele antiquisering van de Brabo-geschiedenis 

vermoedelijk in Leuven tot stand kwam ondersteunt een datering vóór 1355. De vóór die 

datum geschreven versie, overgeleverd in de ‘Genealogie-kroniek’, bevat een latere, want op 

die antiquiserende bewerking gebaseerde lezing van het verhaal. Daarover later meer. Eerst 

moeten we ons richten op een al eerder genoemde, kleine rijmkroniek, voor beter zicht op de 

oorspronkelijke Brabo-sage. Daarmee zal de hier naar voren gebrachte visie op de aard van de 

Leuvense bewerking worden bevestigd en gepreciseerd. 

 

Van den beghinsel van Roome ende van Brabant 

 

Het betreffende rijmkroniekje wordt ook wel aangeduid als de Kroniek van 363 verzen, of met 

het incipit Oude gesten seggen ons dat.
378

 Maar de wellicht oorspronkelijke, want naar zal 

blijken programmatische titel in het enig bekende handschrift luidt Van den beghinsel van 

Roome ende van Brabant. Het werkje geeft een kort overzicht van de geschiedenis van 

Brabant tot het begin van de veertiende eeuw, inclusief Brabo. Blöte kende deze tekst niet. Hij 

werd in 1940 uitgegeven door Van Eeghem. De overlevering ervan is te danken aan de 

historische belangstelling van een Brusselse schrijver - mogelijk Jan Baptist Houwaert - die 

hem halverwege de zestiende eeuw kopieerde. De bewaarde tekst is duidelijk een afschrift, 

vol fouten.
379

 Maar van wanneer dateerde het origineel? Ook algemeen bekende antieke  

namen zijn danig verhaspeld. Aeneas’ zoon Ascanius heet er bijvoorbeeld ‘Ascalis’. Daarom 

is het volgens Janssens onwaarschijnlijk dat de tekst uit de zestiende eeuw stamt.
380

 Van 

Anrooij zag een echo van het kroniekje in een laat-vijftiende-eeuws Lofdicht op Antwerpen.
381

 

Maar misschien gaat de tekst nog veel verder terug dan de vijftiende eeuw. En dat maakt hem 

interessant als mogelijk oudste bron voor de Brabo-sage - en als mogelijke bron voor de 

oudste Brabo-sage. 

 Cruciaal is de vraag naar de verhouding tussen Van den beghinsel en Hennens 

Cornicke. Een lastige vraag, bij zo’n beknopte tekst. Van Eeghem hield het rijmkroniekje 

voor een - sterk verkortende - bewerking van de Cornicke. Argumenten voor die opvatting gaf 

hij niet, hoewel hij toch het een en ander opmerkte dat met die aanname in tegenspraak zou 

kunnen zijn. Soms is het rijmkroniekje namelijk uitgebreider dan Hennen. Bovendien bevat 

het enkele onvriendelijke opmerkingen over hertog Jan II en diens behandeling van de 

Brusselse ambachten in 1306. Het is niet waarschijnlijk dat deze van de vleierige Hennen 

afkomstig zijn. Hierboven bleek verder, dat het rijmkroniekje soms een betere lezing heeft 

                                                
     377 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 162-4: “Van Karlen [van Nijmegen], die leefde voer Goets geboert / 

Omtrent .lxx. jaer, nu hoert, / Letter meer oft men”; idem, r. 597-8: “Ende hoe hy [Brabo] dierste, sy u verclaert,/ 
Hertoghe was, voer Christus tyt”. Vgl. ook nog idem, r.385-6 over het gouden beeld dat Octaviaen ooit aan Swane 

had gegeven, “Ghemaect nae Venuse, der vrouwen,/ Die sij [de heidenen] hielden over godinne”. 

     378 Lemaire 1987, 281 nr. 3. 

     379 Hs. Brussel KB 14.896 fol. 2-7 verso. Ed. Van Eeghem 1940. 

     380 Janssens 1989, 129. 

     381 Van Anrooij 1993 C, 310 n. 14. De bedoelde regel (“Die oude geesten segghen ’t dus”), midden in een 

zestiende-eeuwse, verkortende redactie van het gedicht, is echter wel erg algemeen om enige conclusie op te baseren. 

Uit verdere analyse blijkt het gedicht een bewerking van de Antwerpse lezing van de nog te bespreken derde versie 

van de Brabo-sage. Zie hierna, 347. 
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Opening van de kroniek Van den beghinsel van Roome ende van Brabant in het enig bewaarde, zestiende-

eeuwse afschrift. Brussel KB hs. 14.896 fol. 2 r. Uit: Van Eeghem 1940, 506.
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dan Hennen.
382

 Van Eeghem concludeerde, dat de bewerker gebruik maakte van een niet 

overgeleverd, vollediger en geïnterpoleerd handschrift van diens tekst.
383

 Dat kan, maar het is 

ook mogelijk dat we helemaal niet met een bewerking van Hennen te doen hebben.

 Lemaire en vervolgens ook Janssens hebben betoogd dat de relatie omgekeerd ligt, en 

dat het rijmkroniekje een van Hennens bronnen was. Immers, aldus Lemaire, zeer veel in 

Hennens werk blijkt ontleend, vooral aan Maerlants Spiegel Historiael en aan de Brabantse 

kronieken van Boendale. Van de verzen die niet uit hun werk komen blijken er een aantal 

gelijkluidend met dit rijmkroniekje. Gezien de algemene tendens lijkt het waarschijnlijk dat 

Hennen ook hier de nemende, en niet de gevende partij was. Het kroniekje reikt tot 1306, en 

de daarmee mogelijk geïmpliceerde datering is met de gesuggereerde verhouding in 

overeenstemming. Janssens voegde hier nog aan toe dat de blijkbaar oorspronkelijke en 

bijzonder gedetailleerde mededelingen die het kroniekje over Jan II (1294-1312) doet een 

datering rond 1306 heel aannemelijk maken. Van den beghinsel zou dan een van de oudste 

Brabantse kronieken zijn.
384

 

 Van Anrooij vindt echter dat Van Eeghem toch gelijk had. Hij geeft daarvoor een 

reeks argumenten. Een deel daarvan heeft alleen betrekking op de vroege datering van het 

rijmkroniekje, niet op de relatie tot Hennen. Hij herinnert allereerst aan het feit dat Van 

Eeghem al aantoonde, dat Van den beghinsel invloed onderging van Der Leken Spieghel 

(1325-1330): de inleiding werd eraan ontleend. Verder lijken detaillering en woordkeus van 

de heraldische beschrijvingen in het kroniekje hem niet in overeenstemming met een zó 

vroege datering, maar op dit punt is hij zeer voorzichtig.
385

 De tekst zou, gezien deze overwe-

gingen, hooguit van kort na 1325-1330 kunnen zijn. Daarmee is een primaat ten opzichte van 

Hennen nog steeds mogelijk. 

 Maar dan noemt Van Anrooij drie punten die erop zouden wijzen dat Van den 

beghinsel naar voorbeeld van Hennens Cornicke werd geschreven. Daar is allereerst de 

etymologie van Brandenburg, voorkomend in het ook in het rijmkroniekje opgenomen over-

zicht van de zes markgraven en prinsen onder de zonen van Merrowinghen. De oudste werd 

markgraaf in Almanien, hij kreeg er “te voeren den brant / Dese gaff Brandenborch den 

naeme”.
386

 Ook Van Anrooij wees op de in meer dan een opzicht excentrische positie van 

deze naamsverklaring in Hennens Cornicke. Hij legde haar uit als een door Hennen 

toegevoegde knipoog naar zijn beoogde publiek, het hof. Hertog Antoon en zijn echtgenote 

Elisabeth van Görlitz maakten aanspraak op dit gebied, en zouden deze extra nadruk zeker 

weten te waarderen. Uit het feit dat het rijmkroniekje de verklaring ook heeft zou dan blijken 

dat het Hennen volgde.
387

 

 Antoon en Elisabeth kunnen de verklarende vermelding van Brandenburg best als 

ondersteuning van hun claims hebben opgevat, maar het is de vraag of zij zo was bedoeld. De 

naamsverklaring lijkt eerder een terloopse bijkomstigheid dan een speciale accentuering. 

Zowel in het rijmkroniekje als in Hennens Cornicke komt brant in de betekenis van zwaard 

(ook als symbool van macht) vaker voor.
388

 Het lag - zeker in het kader van een etymologisch 

                                                
     382 Vgl. 214 e.v. 

     383 Van Eeghem 1940; Vgl. ook Van Eeghem 1949. 

     384 Lemaire 1987, 282-283; Janssens 1989, 127-129. 
     385 Details als tongen en klauwen zouden (volgens Warlop) pas eind veertiende eeuw hun intrede doen, maar Van 

Anrooij wijst erop dat ze buiten de Nederlanden al wel eerder lijken op te treden. Het rijmkroniekje noemt een 

dwarsbalk faes, in plaats van het oudere baer. Bij een datering rond 1306 zou het de oudste bewijsplaats voor die 

term zijn, ouder dan Percheval (Brabant/Antwerpen, ca. 1320) - “onmogelijk is het niet, maar waarschijnlijk is het 

ook niet” (Van Anrooij 1994 A, 289). Bij een datering rond 1330 vervalt dat bezwaar. 

     386 Van Eeghem 1940, 516 r. 131-132. Vgl. hiervóór, 206. 

     387 Van Anrooij 1993 C, 303-305; Van Anrooij 1994 A, 289-290. 

     388 Afgezien van de Brandenburg-passage nog in Van Eeghem 1940, r. 147; Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 

47, 130, 2418, 4222. Vgl. MNW I, 1419 en VII 2, 2539. 
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verhaal als dat over Brabo - voor de hand om bij Brandenburg even een naamkundig verband 

te leggen. Het contrast met de uitvoerigheid en integratie van de andere, ‘Brabantse’ 

etymologieën is echter opvallend. 

 Een belangrijker tegenwerping ligt in de veel omvattender en zwaarwegender 

betekenis van de context van deze naamsverklaring. Hierboven werd betoogd dat de passage 

waarin zij voorkomt de Brabantse hertog tot keurvorst wilde verheffen.
389

 In die interpretatie 

past ook het optreden van Brandenburg, als een van de zes keurvorstendommen. Die uitleg 

lijkt aanspraak op het gebied zelfs uit te sluiten, omdat Brabant zich met een van de andere 

genoemde territoria, het land tussen Schelde en Rijn, identificeerde. Deze verklaring plaatst 

het vermoedelijke ontstaan van de passage bovendien in de eerste helft van de veertiende 

eeuw: toen was de kwestie van de keurvorstenzetels nog actueel, want tot op zekere hoogte 

onbeslist. En Hennen heeft haar waarschijnlijk ontleend aan de vóór 1355 (wellicht uiterlijk 

1331) geschreven Clarasien.
390

 De overeenkomstige vermelding van Brandenburg is, kortom, 

eerder te begrijpen tegen de achtergrond van de eerste helft van de veertiende eeuw, dan uit 

Hennens wens om hertog Antoon te plezieren. En zo blijft een relatief vroege datering van het 

rijmkroniekje mogelijk, en de verhouding tot Hennen onbeslist. 

 Tot diezelfde conclusie leidt nadere beschouwing van Van Anrooijs volgende punt, dat 

de gecompliceerde en wisselende familierelaties betreft. In het rijmkroniekje is het de keizer 

van Griekenland, broer van Swane (senior), die Brabo de hand van zijn nichtje Swane (junior) 

geeft. Zo gaat het ook bij Hennen van Merchtenen - althans: in de eigenlijke tekst van diens 

Cornicke. In zijn hierboven al geciteerde proloog
391

 vat hij het verhaal echter anders samen: 

Brabo vond in Nijmegen een schone maagd; deze werd hem door haar broer, keizer Julius 

Caesar, ten huwelijk gegeven. Dit résumé is allereerst verwarrend: aanvankelijk lijkt de in 

Nijmegen teruggevonden Swane (senior) bedoeld, maar uit het vervolg blijkt het om Brabo’s 

bruid Swane (junior) te gaan. En daarmee wordt de samenvatting onjuist, want in de tekst 

krijgt Brabo zijn vrouw niet uit handen van haar broer Caesar, maar uit die van haar oom, de 

Griekse keizer Octaviaen. Waar zit de fout, in de proloog of in de tekst? De 

familieverhoudingen in de tekst lijken bewust gecomponeerd, want consistent. 

 Ging Hennen dus slordig te werk bij het schrijven van zijn proloog? Die mogelijkheid 

wordt wel geopperd, maar komt niet meer ter sprake. Van Anrooij ziet een andere oplossing: 

in de proloog gaf Hennen de sage in haar oude en gebruikelijke vorm, maar in de tekst week 

hij daar vervolgens - om onduidelijke redenen - vanaf. Toen Hennen schreef bestond het 

verhaal immers al lang. Daarvoor bestaan verschillende aanwijzingen. Een heel vroege 

referentie eraan is, ook naar de mening van Van Anrooij, Boendales gescheld op het fabeltje 

over Octavianus’ geboorte bij de Zeven Tommen. Hij vindt het opmerkelijk dat Boendale de 

moeder van Octavianus daarbij een zuster van Caesar noemt. Zo is het namelijk ook in de 

Brabo-sage volgens de Alderexcellenste Cronyke van Brabant: Swane senior, de moeder van 

Octavianus, is er de zuster van Caesar. En, had nog kunnen worden toegevoegd, het is dan 

ook Caesar die er zijn nichtje Swane aan Brabo geeft. Van Anrooij concludeert dat de zwaan-

ridder-sage waaraan Boendale refereerde vergelijkbaar was met het verhaal in de Alderex-

cellenste Cronyke. Zó zag de Brabo-sage er eigenlijk uit, en dat was het verhaal dat Van 

Merchtenen in zijn proloog voor ogen stond. In zijn tekst zou hij dat oudere verhaal vervol-

gens naar eigen inzicht hebben aangepast. En uit het feit dat de hoofdlijnen van de geschiede-

nis in Van den beghinsel overeenkomen met die in Hennens eigenlijke tekst zou dan blijken, 

dat het rijmkroniekje de Cornicke volgde.
392

 

 Die conclusie kan, in het licht van het voorafgaande, geen stand kan houden. Dat de 

                                                
     389 Vgl. 214 e.v. 

     390 Vgl. hierboven, 237 e.v. 

     391 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 30-37. Vgl. hierboven, 237 e.v. 

     392 Van Anrooij 1994 A, 284-292. 
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Brabo-sage al vóór 1355 bestond is wel duidelijk. Boendale is daarvoor echter niet als bewijs 

aan te voeren - integendeel: de Zeven Tommen-passage in zijn Leken Spieghel bepaalt eerder 

de terminus post quem. Zij is niet zonder betekenis voor inzicht in de ontwikkeling van het 

verhaal, maar heeft geen argumentele waarde ten aanzien van de vroegste inhoud ervan. Met 

de verwijzing naar de zuster van Caesar doelt Boendale niet op de fictieve Swane, maar op de 

echte moeder van Octavianus: hij bedrijft hier historische kritiek.
393

 Er is dus geen direct 

verband tussen Boendale en de Alderexcellenste Cronyke. Deze Alderexcellenste Cronyke 

geeft dezelfde versie van de Brabo-sage als de vóór 1355 geschreven ‘Genealogie-kroniek’. 

Die versie was dus ook al oud, en Hennen zou haar in theorie kunnen hebben gekend. Maar 

zij was niet de oudste. Zij ontstond als een beter historiserende bewerking van een oudere 

lezing van het Brabo-verhaal, de nog wat onbeholpen antiquiserende Clarasien. Aanpassing 

van de familiebetrekkingen van Caesar en Octavianus paste in die - nog te bespreken - bewer-

king.
394

   

 Hennen vertelt de geschiedenis van Brabo volgens de eerdere lezing van de Clarasien. 

Aanleiding voor de veronderstelling dat hij erg vrij met zijn bron omging, of zelfs - zoals Van 

Anrooij suggereert, maar niet kan verklaren - een eigen versie creëerde is er niet. Alles lijkt 

erop te wijzen dat hij de in zijn tekst beschreven genealogische verbanden - met de ‘Griekse 

keizer’ Octaviaen als broer van Swane senior, en Caesar als haar bij Zeven Tommen geboren 

zoon - aan de Clarasien ontleende. Hoe is het dan mogelijk dat zijn proloog, waarin hij de 

inhoud van die bron zegt weer te geven, zo afwijkt? Refereerde hij daar misschien toch aan de 

lezing van de Alderexcellenste Cronike? Die was even bruikbaar voor zijn intenties.
395

 Het is 

dan ook niet goed denkbaar waarom hij vervolgens de voorkeur zou hebben gegeven aan de in 

veel opzichten inferieure Clarasien. Het ziet er eerder naar uit dat Hennen zich in zijn proloog 

vergiste. Die vergissing wordt begrijpelijker tegen de achtergrond van de vermoedelijke aard 

van de Clarasien. Juist door de concentratie op Caesar kan deze in Hennens samenvatting 

meer nadruk hebben gekregen dan hem toekwam. Het mag dus in theorie mogelijk zijn dat 

Hennen de versie van de Alderexcellenste Cronyke kende, waarschijnlijk is het niet. Hij 

volgde de Clarasien. De inhoudelijke overeenkomst met Van den beghinsel (overigens 

minder eenduidig dan Van Anrooij meent) zat al in die bron. Zij impliceert niet dat het 

rijmkroniekje op de Cornicke teruggaat. 

 Dan, tenslotte, Van Anrooijs laatste argument voor een afhankelijke status van Van 

den beghinsel. Bij de bespreking van de in Hennens Cornicke zo warrige genealogische 

verbinding tussen Brabo en het Brabantse nageslacht wijst hij op de betrekkelijke eenvoud 

van het rijmkroniekje op dit punt. Brabo heeft daar geen nakomelingen. Hij wordt opgevolgd 

door Priamus, een van de drieëntwintig broers van Karel van Nijmegen. “De samensteller [...] 

leverde als het ware kritiek op de minder overtuigende tweede verankering bij Van 

Merchtenen en verving diens wat gekunstelde oplossing door een simpele familierelatie”, stelt 

van Anrooij.
396

 Dat zou kunnen. Maar er is nog een mogelijkheid. De complexiteit van 

Hennens genealogie na Brabo kan ook het - voorspelbare - gevolg zijn van de antiquisering in 

de Clarasien. En dat zou betekenen dat de eenvoud in Van den beghinsel misschien de 

eenvoud van het aan die bewerking voorafgaande beginstadium van de Brabo-sage is. Die 

mogelijkheid verdient nader onderzoek, zeker nu alle argumenten voor afhankelijkheid van 

het rijmkroniekje ten opzichte van Hennen onhoudbaar bleken, en de datering ervan tot vóór 

de Clarasien kan teruggaan. 

 

                                                
     393 Vgl. hiervóór, 224 e.v. 

     394 Vgl. hierna, V.4.3. 

     395 Een halve eeuw later zou Jan van Edingen haar aangrijpen om Antoons opvolger Filips de Goede te 

verheerlijken. Vgl. hierna, 269 e.v. 

     396 Van Anrooij 1994 A, 295-296. 
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Opmerkelijk is allereerst, dat iedere verwijzing naar de klassieke oudheid in de Brabo-

geschiedenis van het rijmkroniekje ontbreekt. Een expliciete datering wordt niet gegeven. 

Julius Caesar komt niet in de tekst voor. Er is geen spoor van zijn geboorte en aanwezigheid 

in Brabant te vinden. De naam Octavianus wordt niet genoemd. De broer van Swane senior 

heet slechts ‘keizer in Griekenland’ - “Gheenen anderen keyser men en vant” luidt de enkele 

toelichting.
397

 Die uitleg past goed bij een mogelijke situering in Merovingische tijd, vóór 

Karel de Grote. Ze is te begrijpen als: ‘in tegensteling tot nu, nu er zowel een Duitse als een 

Griekse (lees: Byzantijnse) keizer is’.  

 Maar er mist nog veel meer. Het eigenlijke Brabo-verhaal - hier aangekondigd als 

“hoe Brabant creegh synen naeme” (r. 166) - beslaat niet meer dan dertig regels. Daarin is 

slechts plaats voor het allernoodzakelijkste. Met weglating van alleen een paar stoplappen en 

herhalingen luidt het relaas als volgt. Een ridder volgde een zwaan van Kamerijk naar het 

rijke kasteel bij Nijmegen. Hij heette Brabo (“Brebon”) en huwde Swane (“Zwane”), de 

dochter van Karel en van de zuster van de keizer van Griekenland. Dat was toen de enige 

keizer. De sterke Brabo sloeg de reus van Antwerpen dood. Brabo kwam met de keizer uit 

Griekenland naar Nijmegen, waar deze zijn lieve zuster Swane terugvond. Er was grote blijd-

schap. Maar haar man Karel was dood. Met vreugde gaf de keizer zijn nichtje Swane en al 

haar vaders land aan de dappere Brabo, en noemde Brabant naar hem. Brabo’s wapen was 

rood, met een witte dwarsbalk.  

 Het is duidelijk dat het oorspronkelijke verhaal flink moet zijn ingekort. Over de 

liefdesgeschiedenis van Karel en Swane vernemen we niets. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen een vader en een zoon Karel, er is geen ruzie die verklaart waarom (zoon) 

Karel het land tussen Schelde en Rijn verliet. Zijn reis naar Griekenland, zijn ontmoeting met 

Swane, hun gezamenlijke vlucht naar Nijmegen, de geboorte van hun kind of kinderen, de 

zoektocht van haar broer en de manier waarop Brabo haar terugvond: het komt allemaal niet 

of nauwelijks ter sprake. Van Brabo’s andere avonturen wordt alleen de overwinning op de 

Antwerpse reus genoemd. De daarmee verbonden naamsverklaring ontbreekt, zoals - behalve 

Brabo en Swane zelf - ook de verdere etymologische verhaalelementen ontbreken. 

 Is het mogelijk dat de antieke componenten en referenties bij die kennelijke inkorting 

zijn weggevallen? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Bezuiniging op de meer ‘romantische’ 

onderdelen paste in de historiografische opzet van de schrijver van het kroniekje. Maar wat hij 

overhield werd zorgvuldig geselecteerd op het belang voor de Brabantse geschiedenis. In al 

haar beknoptheid biedt zijn Brabo-sage nog steeds wat zij beoogde te bieden: kennis over het 

ontstaan van het land
398

 en over de herkomst van de naam Brabant, rationalisatie van de 

zwaanriddersage, afpaling van het ‘Lotharingse’ territorium (van Kamerijk aan de Schelde tot 

Nijmegen aan de Rijn), legitimering van de rechten op het markgraafschap Antwerpen, onder-

streping van de status als rijksonmiddellijk vorstendom. En dat alles werd ook hier ingepast in 

een - nog te bespreken - Trojaans genealogisch kader, door middel van de al even pretentie-

beladen Karel van Nijmegen en zijn broers. Daarbij werd tevens de herkomst van de wapens 

van Brabant (via Rome uit Troje) en Lotharingen (van de oudste naamgever van het gebied, 

de niet-verwante Brabo) verklaard.
399

 Zou een auteur met zo’n feilloos gevoel voor nationale 

                                                
     397 Van Eeghem 1940, 517 r. 176. Dezelfde toevoeging - daar wat bedorven - bij Hennen van Merchtenen ed. 
1896 r. 195-6. Zij zou daar betrekking moeten hebben op de periode vóór Caesar, maar daarmee komt het verhaal in 

de knoop met de translatio imperii-gedachte. Caesar wordt de eerste Romeinse keizer, maar de Griekse keizer gaat 

gewoon weer naar huis terug. Geen geweld, onrecht of iets dergelijks markeert zijn vervanging in de universele 

macht, en van een dubbelkeizerschap was in de historische werkelijkheid geen sprake. 

     398 De status van hertogdom wordt hier niet verklaard. Dat element ontbreekt in de titel van het Brabo-verhaal, en 

speelt ook in de verdere tekst geen rol. Karel is “prinche” tussen Schelde en Rijn (r. 140), Brabo ‘krijgt diens land’ (r. 

189), zijn opvolger Priamus heet “Brabants behoedere” (r. 201) en zijn opvolgers zijn, min of meer conform de 

Frankische traditie, koningen (r. 202-204). Pas Pippijn II wordt hertog van Brabant genoemd (r. 209-210). 

     399 Vgl. over de heraldiek hiervóór, 202, 210 en hierna 252. 
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historische glorie elke verwijzing naar de zo eerbiedwaardige hoge ouderdom, naar de antieke 

geschiedenis van het hertogdom hebben weggelaten? Zelfs wanneer we hem enige 

terughoudendheid ten opzichte van al te gedurfde historische mythen toeschrijven is dat niet 

aannemelijk. Ook hij doet zijn best om de Brabantse geschiedenis expliciet in het perspectief 

van de geschiedenis van Rome en het Rijk te plaatsen. Maar dan anders. 

 De manier waarop Van den beghinsel Rome en Brabant verbindt heeft een eigen 

logica.
400

 In die coherente constructie - en in de afwijkingen ervan bij Hennen - zijn eveneens 

aanwijzingen te vinden dat de Brabo-sage aanvankelijk niet in de oudheid was gedacht. Het 

rijmkroniekje opent met een relatief uitvoerig overzicht van de vroegste geschiedenis van 

Rome, ontleend aan Der Leken Spieghel. Vóór de val van Troje heersten er drie koningen 

over het grondgebied van de latere stad Rome: Saturnus, Pytus en Latynus. In 1149 kwam 

Aeneas, die werd opgevolgd door zijn zoons Ascanius en, na deze, Posthumus. Maar het zou 

te lang duren om alle vorsten uit het geslacht van Aeneas te behandelen, zegt de schrijver dan. 

In totaal waren het er veertien. Zij stichtten Rome, ‘Slavuenye’ en Almanyen - men leze: 

Rome, Italië en Duitsland: het Rijk.
401

 ‘Daarna’ heerste Priamus, het is niet duidelijk hoeveel 

tijd er inmiddels is verstreken. Op hem volgden de vorsten die ook Hennen noemt, hier met de 

soms nauwelijks herkenbare namen Toemrayse, Ferremonde, Eledoene en Merywinghen, 

vader van Karel van Nijmegen en zijn broers. Een van die broers, ook weer Priamus genaamd, 

regeerde na Brabo over Brabant - Brabo is hier dus wel voorganger, maar geen stamvader van 

de hertogen.
402

 Na deze Priamus kwamen er nog zes heidense koningen. Eerste christen in de 

reeks was Lodewijk (Clovis)
403

, bekeerd door “sinte remeeus” en gestorven in 591. Toen werd 

Pippijn (II) van Herstal hertog van Brabant. Eenmaal beland op dit bekende terrein wordt de 

kroniek zeer fragmentarisch. Slechts enkele hertogen worden nog genoemd. 

 Kenmerkend voor dit historisch overzicht is de - ook in de titel gegeven - nadruk op 

het Romeinse Rijk als beginsel en blijvend kader van de geschiedenis van Brabant. Dat blijkt 

al in de opening met de oorsprong van dat Rijk. Opvallend is vervolgens de doorlopende 

ontwikkeling die het krijgt toegeschreven. Er wordt een directe lijn gesuggereerd tussen 

Troje, Rome en het Duitse Rijk waarvan Brabant deel uitmaakte. Het waren immers de 

nakomelingen van Aeneas die het Almanyen stichtten
404

 waarover later Priamus en zijn 

opvolgers heersten, en dat als voorstadium van het Duitse Rijk kan worden beschouwd. Over 

de eigen, langs andere weg (Sicambria) lopende Trojaanse afstamming van de Frankische 

vorsten geen woord. De ook hier aanwezige heraldische aankleding van het verhaal benadrukt 

eveneens de continuïteit tussen Troje, Rome en Brabant. Ascanius’ schild is het eerste dat 

wordt beschreven: een gouden leeuw, in een veld van sabel. Karel van Nijmegen blijkt 

vervolgens voorzien van hetzelfde Trojaanse wapen:  
 
  [...] zweert van sabelle 

  Daer jn den Leeuw van goude noiable 

  Getonct / geclaut / getant van siluere claer 

  Soe es den Brabantsschen leeuw voerwaer.405 

                                                
     400 Vgl. voor de grote lijn ook de bijlage, stamboom 4 (en 5). 

     401 Van Eeghem 1940, r. 1-77. Hennen heeft “IJtalien” (r. 52) in plaats van “Slauenye”, en alleen die lezing leidt 

tot een zinvolle en met de verdere inhoud consistente interpretatie. 
     402 Janssens noemt Brabo hier ten onrechte stamvader van de Brabantse hertogen (Janssens 1989, 130). 

     403 De naam Louis of Lodewijk ontstond uit het Frankische Chlodovech (Clovis). Volgens latere 

geschiedschrijvers, die dat verband niet meer zagen, had Sint Remi Clovis bij zijn doop een nieuwe naam gegeven. 

Zo al in de Genealogia comitum Buloniensium (Genicot 1975 A, 244) en de oudste Brabantse genealogieën (MGH 

SS XXV, 387, 392, 400); vgl. ook Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 144-147, 840-848.  

     404 Boendales opmerking dat de veertien generaties van Aeneas’ geslacht in totaal vierhonderd jaar regeerden 

werd weggelaten (vgl. Van Eeghem 1949, 20-21). 

     405 Van Eeghem 1940, 516 r. 160-3. Ascanius’ schild: 514, r. 64-65. Het enige wapen dat verder beschreven wordt 

is dat van de hier nog niet-verwante en niet-Trojaanse Brabo. Het is rood, met een witte dwarsbalk. Hiermee wordt 
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 In die sterke oriëntatie op het Rijk past ook de meest opmerkelijke vinding in het 

geschiedoverzicht: de verdubbeling van de traditionele Frankische koningsreeks, gescharnierd 

door de vierentwintig zonen van Merywinghen. Die verdubbeling, in de versie bij Hennen zo 

onhandig overgenomen (en daarin ligt de verklaring voor de twee eerst-bekeerde Clovis-

sen
406

), had verschillende functies. Zij voerde de Frankische genealogie verder terug, en hielp 

zo om het verdoezelde ‘gat’ tussen de laatste afstammeling van Aeneas en de vroegstbekende 

Frankische vorst wat op te vullen. Maar door tussenvoeging van de vierentwintig zonen van 

Merywinghen werd het tevens mogelijk om de beroemde rij namen expliciet en primair in de 

Duitse, en vervolgens in de Brabantse geschiedenis te trekken. De eerstgenoemde Priamus en 

zijn opvolgers zijn koningen van Almanyen. Bij de verdeling van de macht onder de zonen 

van Merywinghen blijft de oudste dan ook daar. Goetlant (Frankrijk) is voor zijn jongere 

broer, van secundair belang. Na Brabo verschijnen de vermaarde vorsten voor de tweede keer, 

nu als heersers over Brabant, dat zo gelijk wordt gesteld met het oude Frankische rijk. 

Ditmaal worden er, na Priamus, geen namen meer genoemd. Maar de rij vindt hier haar 

gebruikelijke vervolg in de eerste christelijke koning Clovis, en in de Karolingers. De 

Merovingers worden dus, met behulp van Karel van Nijmegen en Brabo, in Brabants kader 

geplaatst. En zo krijgt de aloude strijd tussen Duitsers en Fransen om de Trojaans-Frankische 

erfenis
407

 hier een nieuwe, Brabantse invulling. Ook in Van den beghinsel wordt Brabant 

voorgesteld als erfgenaam van het Rijk, maar nogmaals: ànders dan door de annexatie van 

Caesar. 

 Door de ‘Karolingisering’ van de Trojaansbloedige Merovingers werd niet alleen de 

eigen lijn naar Troje versterkt, het was ook een antwoord op de binnen en buiten Brabant 

gevoelde smet van de Karolingische usurpatie - een zwak punt in de Brabantse dynastieke 

geschiedenis. Hoeveel gegronde redenen er ook waren geweest voor de kroning van Pippijn 

III, en hoeveel steun zij ook had gekregen van allen wier mening daarbij van belang was, het 

bleef een wat dubieuze machtsovername. De Karolingers zelf bleken zich van dit probleem 

bewust, en vonden een oplossing in de creatie van een genealogische band via Blithildis.
408

 

De Brabantse historiografie nam die inmiddels traditionele legitimering over, en liet het daar 

meestal bij.
409

 Maar dat was niet altijd het geval. In de Brabantsche Yeesten typeert Boendale 

de kroning als een onterving van de Trojanen, hoewel ook daar Blithildis als Merovingisch-

Karolingische link optreedt: 
 
  Ende die grote gheslachte van Troyen, 

  Die langhe, in groter joien, 

  Coninghe waren ende met vlite, 

  Worden dus der cronen quite.410 

 

                                                                                                                                                   
vermoedelijk gedoeld op Lotharingen, dat van Brabo niet alleen zijn oudste naam, maar ook zijn wapen kreeg. 

     406 De verdubbeling is in Van den beghinsel  zorgvuldig gemaskeerd. Alleen bij het eerste optreden van de 

koningen worden alle namen genoemd. Clovis wordt daar nog niet opgenomen: de rij stopt bij zijn vader, Hildrick. 

Zo lijkt het of, bij de tweede keer, alleen de (toch al sinds Troje doorgegeven) voornaam Priamus wordt herhaald. En 

de beroemde Clovis is gewoon een nieuwe loot aan de stam. 

 Pas de auteur van de Clarasien of Hennen nam Clovis ook op in de eerste reeks, vermoedelijk uit 
historiografisch automatisme. Datzelfde automatisme lijkt verantwoordelijk voor de dubbele vermelding van zijn 

bekering, die het geheel - zeker waar dat zich inmiddels in de oudheid afspeelde - tot onzin maakte. Waarschijnlijk 

was het een fout van Hennen: de auteur van de Clarasien zal zich, gezien zijn antiquiserende bewerking, meer van 

het dateringsaspect bewust zijn geweest. 

     407 Zie hiervóór, IV.4. 

     408 Vgl. hiervóór, IV.4.2. 

     409 Zie allereerst de genealogieën van ca. 1270: MGH SS XXV, 387 en 392 (Blithildis), 388 en 393 (wil van volk 

en paus).  

     410 Boendale ed. 1839-1869, boek I, kap. 17, r. 1226-29.  
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Dezelfde visie was al te vinden in Maerlants Spiegel Historiael, maar dan zónder de 

legitimerende Blithildis. Boendale legde in zijn overname van de Spiegel Historiael meer nadruk 

op de zwakte van de Merovingers versus de kracht en feitelijke macht van de Karolingers en dus, 

impliciet, op de legitimiteit van hun opvolging.
 411

 Maar de Brabo-sage loste het nog mooier op 

door een ‘Karel van Nijmegen, vorst tussen Schelde en Rijn’ tot stamvader van de bekende 

Merovingische vorsten te maken. 

 Bovenstaande analyse van het historische kader ondersteunt de eerdere veronderstel-

ling dat de sage zich oorspronkelijk tussen 330 en 800 na Christus afspeelde, en op zinvolle 

wijze in het bestaande geschiedbeeld was ingepast. Het optreden van Brabo valt niet in het 

Romeinse begin, maar in het ‘Duitse’ eind van het gegeven overzicht van de geschiedenis van 

het Rijk. De naamgever van Brabant regeerde zeven generaties vóór de christelijke Clovis. 

Zijn directe opvolger was de Priamus die, volgens de traditionele Frankische Troje-sage, 

ongeveer in de tweede helft van de vierde eeuw na Christus leefde.
412

 Dat zou voor Brabo zelf 

een leven halverwege die eeuw impliceren. Meer dan een globale indicatie van de eigenlijke 

datering van het verhaal is dat overigens niet. Voor een nauwkeurige afleiding is de oude 

Frankische sage, door de verdubbeling van de koningsreeks en de invoeging van de 

vierentwintig zonen, te zeer gemanipuleerd.  

 Maar is het historische kader waarin de Brabo-sage in Van den beghinsel is 

opgenomen oorspronkelijk? Verhaal en kader zijn vermoedelijk wel vanouds met elkaar 

verbonden, gezien de gemeenschappelijke figuur van Karel van Nijmegen. Verschillende 

eigenaardigheden in de presentatie van deze Karel lijken echter te suggereren dat ook hier, net 

als in het verhaal zelf, werd ingegrepen. Door zijn voornaam, zijn machtsgebied en zijn 

wapen wordt hij impliciet aangewezen als voorvader van de Brabantse hertogen. Maar juist de 

zin met hun expliciete herleiding is weggevallen.
413

 Is dat een van de vele corrupties in de 

tekst? Of is er sprake van een bewuste ingreep? Dat laatste schijnt het geval, wanneer we zien 

                                                
     411 Maerlant ed. 1863-1879, derde partie, bk. I, kap. VI r. 57-60 (vgl. hierna, hoofdstuk VI.4.2.) Vgl. de genoemde 

toevoegingen in Stein 1991 A, 191 n. 34. 

     412 Vgl. hiervóór, IV.4.1.  

     413 Van Eeghem 1940, 516 r. 143 e.v.: 
 

  Dese Chaerle jck doen v weten 

  woende te Niemaghe opt casteel rycke 

 145 Soe syn sy commen die hooghe heeren 

  aen soe ridderlycke eeren 

  metten ridderlycken brande [zwaard] 

  Hebben die Payeenen [heidenen] goids viande 

  Bekeert / aen tghelooue kerstenrycke 

 150 als ons laet weten die Cronycke / 

  Hoe dat Brabant die rycke 

  syn wortelen ende fondement 

  Dit kerssten ghelooue hebben geprent 
  alsoe wyde alst es bestaen 
 

Vgl. Hennen van Merchtenen ed. 1896 r. 125 e.v., en zie ook het citaat hiervóór, 199, met de tussen r. 144 en 145 in 

te voegen regel “Van desen Karle sekerlike”. 
 Door het wegvallen van die regel wordt de passage in het rijmkroniekje zo onduidelijk, dat Van Eeghem de 

zonen van Merywinghen voor de genoemde bekeerders houdt (Van Eeghem 1940, 512). Die interpretatie heeft de 

attractie van een verdere, zinvolle symbolische lading van de vierentwintig (vgl. Meyer en Suntrup 1987, 679 e.v. 

over de Bijbelse oudsten als herauten van het christendom). Zij zou een nieuwe aanwijzing voor een datering van het 

verhaal na Christus vormen. Maar de bij Hennen bewaarde lezing, met de door Brabant geannexeerde Clovis en 

Karolingers als bekeerders, geniet de voorkeur. Zij laat het rijmschema intact, maakt de vermelding van Brabant in r. 

151 e.v. begrijpelijk, klopt met het chronologisch veel latere optreden van de eerst-gedoopte vorst Clovis, en met de 

algemene Brabantse tendens van de tekst. In het vervolg van de kroniek wordt inderdaad nadruk gelegd op de 

betekenis van Clovis, Karel Martel en vooral Karel de Grote voor de verspreiding van het Christendom.  
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dat Karel in het vervolg van de kroniek echt geen stamvader wordt: zijn tak sterft vrijwel 

meteen uit. Grondvester van de dynastie wordt Brabo’s opvolger Priamus. Hij wordt geïntro-

duceerd als “Gheboren vyten Troyaensschen Rycke”, en als broer van Karel van Nijmegen (r. 

198-200). Ook hij is dus een kind van Merywinghen. Maar merkwaardigerwijze ontbreekt 

deze voor Brabant zo belangrijke figuur in het overzicht van diens vierentwintig zonen. 

 Toch is hier waarschijnlijk geen sprake van een opzettelijke, mogelijk vergaande 

wijziging. De genealogische eigenaardigheden kunnen worden verklaard als het resultaat van 

de eerder geconstateerde inkorting van het eigenlijke Brabo-verhaal. In die geschiedenis werd 

onderscheid gemaakt tussen een Karel senior en een Karel junior, beiden vorst tussen Schelde 

en Rijn, beiden residerend in Nijmegen. In het rijmkroniekje werd dat onderscheid, door het 

sterke snoeien, onzichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee verdween. Wanneer we 

aannemen dat de ‘Brabantse’ Priamus niet was gedacht als broer van Karel senior, maar van 

Karel junior valt alles op zijn plaats.
414

 Karel senior is dan werkelijk stamvader van de 

dynastie. Zijn geslacht sterft niet uit, maar wordt in mannelijke lijn voortgezet door zijn 

andere (tweede?) zoon Priamus. Als kleinzoon van Merywinghen hoorde deze niet thuis in de 

opsomming van diens zoons, de vierentwintig oudste vorsten. Er is, kortom, geen reden om 

aan bewerking van een nog weer ouder schema te denken.  

 Het kader in Hennens Cornicke is vóór Brabo korter, en na Brabo langer dan in het 

rijmkroniekje. Er zijn aanwijzingen dat die verschillen het gevolg zijn van bewuste inkorting 

en uitbreiding - zoals bij antiquisering viel te verwachten. Het Romeinse begin ontbreekt bij 

Hennen. Maar in de enkele, haperende regels waarmee de verbinding tussen Troje en Europa 

wordt gelegd zijn de parallellen met het rijmkroniekje nog te herkennen. Van Eeghem nam 

aan dat Van den beghinsel hier de oorspronkelijke, door een kopiist bedorven lezing van de 

Cornicke had bewaard.
415

 Maar het is ook mogelijk dat we hier een opzettelijke inkorting door 

de auteur van de Clarasien op het spoor zijn. De Romeinse episode in zijn verhaal moest 

immers nog komen. Gezien zijn vervroeging van het verhaal kan het hem bovendien beter 

hebben geleken om de vele generaties na Aeneas niet te noemen.  

 Na de Brabo-episode, nu mét Caesar, werd de tijdsbalk opgerekt. Er werd nageslacht 

van Brabo ingevoegd, evenals een nieuwe koning van Goetland en een Romeinse (!) keizer 

Traijoen. Ook deze uitbreiding lijkt niet oorspronkelijk. Niet alleen door haar (bewuste?) 

genealogische vaagheid, ook door haar inhoud past zij niet bij de voorafgaande opsomming 

van de vierentwintig zonen van Merrowinghen. Want hoe voegt Aetsaerts vader Hoeijoen in 

dat volledige overzicht van Europese machthebbers? Kon Maersiaent zomaar zuiveren en 

veroveren in gebieden aan de overkant van de Schelde? Behoorden die niet allang toe aan de 

koning van Goetland die ze, na Maersiaents dood, ‘in bezit nam’? Hoe kon Caesar ze zomaar, 

als onbeheerd en naamloos, aan Brabant toevoegen? En moeten we ons Caesar en Traijoen 

voorstellen als opvolgers van Hilderic van Aelmangien? 

 Het simpele en naar middeleeuwse opvatting in grote lijn correcte geschiedverhaal van 

het rijmkroniekje werd in de versie van de Cornicke, al met al, een inconsistente en 

onhistorische warboel. Van den beghinsel beschreef de geschiedenis van het Rijk, van Troje 

via Rome naar Almanyen, met verdere machtsverdeling van daaruit. Bij Hennen verloopt de 

geschiedenis aanvankelijk gelijk. Maar vervolgens verschuift het centrum van de macht 

vanuit Aelmaengien terug naar Rome, van waaruit de heerschappij over Europa opnieuw lijkt 

te worden verdeeld. Die verwarring valt te verklaren als het resultaat van de invoeging van 

een Brabantse Julius Caesar, en van de antiquisering die daarmee werd ingezet.          

 Vermoedelijk werden, bij die antiquisering, ook de plaatsnaamverklaringen 

toegevoegd. Het rijmkroniekje geeft geen enkele van deze verklaringen. De meeste van de 

                                                
     414 Vgl. bijlage, stamboom 5 voor deze reconstructie van de bloedlijn zoals weergegeven in de tekst (bijlage, 

stamboom 4). 

     415 Van Eeghem 1940, 523-524. Vgl. hiervóór, 199, 252. 
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steden uit Hennens verhaal worden niet eens genoemd. Alleen Nijmegen, Kamerijk en 

Antwerpen spelen een - voor de hertogelijke politiek belangrijke - rol, maar ook daar 

ontbreekt de etymologie. Er zijn geen plaatsnamen waarvan de etymologie noodzakelijk deel 

van het oorspronkelijke verhaal moet hebben uitgemaakt, zoals dat geldt voor de onlos-

makelijk met de kernfuncties van de sage verbonden namen Brabo en Swane. Dat geldt ook 

voor de Antwerpse reus, die niet met handen hoeft te hebben geworpen. Er zijn daarentegen 

wel een aantal naamsverklaringen die hun opname uitsluitend danken aan het optreden van 

Caesar. Het betreft de eerder behandelde etymologieën rond de keizerlijke geboorte (Leefdale, 

Berthem) en de - expliciet aan de Clarasien ontleende - verklaring van Aarschot als geboorte-

grond van de (op de Romeinse oudheid teruggaande!
416

) Rijksadelaar als wapen van de eerste 

keizer. De uitleg van Nijmegen als een door renovatie nieuw Meghen hoort er eveneens bij: 

volgens de traditie was Nijmegen immers door Caesar zelf gesticht. De terugvoering van 

Brussel op een kasteel met de ongerieflijke naam Ten Berghe Cout kan samenhangen met 

Leuvens verlangen naar herovering van de positie van residentie. Ook de herleiding van Hoei 

is waarschijnlijk, mèt zijn naamgever Hoeijoen, pas bij de antiquisering van het verhaal toege-

voegd.
417

 Verder kunnen de titel van die bewerking, Clarasien, en de aanwezigheid van 

plaatsnaamverklaringen in het vermoedelijke voorbeeld Van neghen den besten, als argument 

voor latere toevoeging worden beschouwd. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een 

deel van de naamsverklaringen al in de oudste versie zat, en bij de inkorting in Van den 

beghinsel wegviel. De Brabo-sage is immers in wezen een etymologische sage. 

  

4.2.5. Twee versies ontward 

 

De Brabo-sage ontstond niet in het mondelinge circuit, maar als historiografische constructie. 

De oudste versie ervan werd ons niet overgeleverd door Hennen van Merchtenen, maar door 

de anonieme auteur van het rijmkroniekje Van den beghinsel van Roome ende van Brabant. 

Brabo is er nog geen stamvader, en nog geen antieke held. Zijn avonturen spelen zich af in de 

vroege Merovingische tijd, en zijn opgenomen in een gebrabantiseerde versie van de traditio-

nele Frankische Troje-sage. Dat historische kader, met een doorlopende Rijksgeschiedenis 

vanaf Troje en met genealogische herleiding van de Brabantse hertogen uit de Tro-

jaansbloedige Karel van Nijmegen, vorst tussen Schelde en Rijn, was vermoedelijk vanouds 

met het eigenlijke Brabo-verhaal verbonden. De auteur van het kroniekje heeft zijn voorbeeld 

sterk ingekort, maar er is geen aanleiding om ingrijpender bewerking te veronderstellen. 

Evenmin is er reden om aan vertaling te denken.
418

 Van den beghinsel lijkt dus, in 

hoofdlijnen, de oorspronkelijke Brabo-sage te hebben bewaard. 

 Als die veronderstelling juist is, en als ook de Romeinse inleiding van het kroniekje 

van aanvang aan bij het kader hoorde, dan heeft dat implicaties voor de datering van de sage. 

Die inleiding werd immers ontleend aan Boendales Leken Spieghel, en werd dus geschreven 

na 1325-1330. En die conclusie harmonieert met de observatie, dat Boendale Brabo in het 

genoemde werk helemaal niet lijkt te kennen. De genoemde terminus ante quem van 1355 kan 

misschien worden vervroegd, wanneer de eerste antiquisering van het verhaal, overgeleverd 

via Hennens bron de Clarasien, inderdaad al in 1331 was of werd geschreven. De sinds Blöte 

gebruikelijke, maar wat betreft de tweede termijn onjuist gefundeerde datering van het 

ontstaan van de Brabo-sage tussen 1320 en 1330 hoeft, in dat geval, maar zeer weinig te 

worden bijgesteld. De sage werd bedacht tussen 1325-1330 en 1355, mogelijk in of kort voor 

                                                
     416 Over de terugvoering van de Rijksadelaar op het Romeinse Rijk: Leonhard 1978, 182. 

     417 Zie hiervóór, 255. 

     418 Het verhaal was een reactie op een volkstaal-sage, geïnspireerd door volkstaal-auteurs (in elk geval Boendale). 

Het cirkelde rond het eponiem Swane (en zie ook de herleiding van Brandenburg uit brant), en was ondanks de 

rationalisering nog steeds romantisch van aard. Zo’n werk zal zijn geschreven in de volkstaal, in verzen. 
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1331.
419

  

 De bedenker van het verhaal was niet alleen thuis in de Brabantse literatuur en 

historiografie. Hij was ook goed op de hoogte van de politieke positie en ambities van het hof, 

die hij handig en vindingrijk in de verleden tijd wist te zetten. Zijn Brabo-sage gaf niet alleen 

een rationalisatie van de geschiedenis van Elias en een verklaring van ontstaan en naam van 

Brabant. Het verhaal diende tevens ter legitimering van de rechten op het hertogdom en op het 

markgraafschap Antwerpen, en van Brabants rijksonmiddellijke status. Door uitbreiding van 

het Frankische kader met een tweede optreden van de legendarische eerste koningen en met 

de vierentwintig zonen van Merovech kon de leegte vóór Pippijn I nog mooier worden 

opgevuld. De beroemde oude Frankische vorsten, eerste bekeerden en bekeerders van Europa 

en uitverkoren om het Romeinse Rijk te beërven, werden tot Brabanders verklaard - en de 

Brabanders daarmee tot hun legitieme, enige opvolgers. De suggestie van een doorlopende 

ontwikkeling vanaf Troje via Rome naar Duitsland en naar het ‘Brabant’ van Karel de Grote 

vormde een verdere onderstreping van de betekenis van Brabant als eigenlijke kern en drager 

van het Rijk. Die gedachte kreeg concrete vorm in het Brabantse wapen, dat al door de 

vaderen van Rome bleek te zijn gedragen. Door middel van de vierentwintig zonen tenslotte 

werd Brabants plaats op de kaart en rang onder de gekroonde hoofden van Europa nader 

gedefinieerd. Het land dat Karel van Nijmegen door zijn oudste broer, koning van Duitsland, 

kreeg toegewezen had de gedroomde, Lotharingse grenzen. Uit de verdere machtsverdeling 

onder deze zonen viel af te leiden dat niet de bisschop van Keulen - de oude rivaal in dat 

gebied - maar het nageslacht van Karel van Nijmegen een plaats toekwam onder de grootsten 

van het Rijk, onder de keurvorsten. 

 Gezien die intenties lijkt het verhaal allereerst bestemd te zijn geweest voor het 

hertogelijk hof. Het sloot direct aan bij de verlangens van dat hof, en bij de wijze waarop daar 

tot dan toe met het Trojaanse verleden was omgegaan. Deze oudste Brabo-sage heeft dezelfde 

concentratie op de dynastie en haar positie in eigen land en in het Rijk, en haar eigenlijke 

erfrecht op dat Rijk. Van werkelijke receptie aan het hof is echter niets bekend, noch uit de 

tijd van Jan III (1312-1355) zelf, noch van later. Was die ontvangst er wel, maar zijn daarover 

eenvoudig geen gegevens overgeleverd? Of was de nieuwe zwaanridder nog steeds niet 

voldoende geloofwaardig? Of waren er andere oorzaken voor een mogelijk geringe respons? 

Ook buiten het hof bleef de verspreiding ervan in ieder geval beperkt. Al wat rest zijn een 

late, slechte kopie van een sterk ingekorte versie en een slordig handschrift van Hennen van 

Merchtenens soms onachtzame
420

 overname van een veel oudere, ingrijpende bewerking. 

 

Die bewerking is ons slechts indirect bekend, als Hennens bron ‘Jacobs Clarasien’. Dit 

verskroniekje in de volkstaal
421

 verplaatste de geschiedenis van Brabo met bijbehorend kader 

                                                
     419 Van Anrooij noemt meer aanwijzingen voor het bestaan van de Brabo-sage in de eerste helft van de veertiende 

eeuw (Van Anrooij 1994 A, 287-293), die mij echter niet overtuigen. De uitbeelding van de plaatsnaam 

Valenciennes door middel van drie zwanen, door uit die stad afkomstige ridders tijdens een toernooi te Rijsel in 

1335, is niet noodzakelijk een verwijzing naar het verhaal. De wellicht uit diezelfde tijd daterende toespelingen op de 

zwaanridder in de Baudouin de Sebourc en de Lohengrin hebben betrekking op Elias (vgl. Claassens 1991, 34-36). 

Zie voor de ‘Roman van Caesar’, door Van Anrooij in navolging van Janssens als mogelijk nog dertiende-eeuws 

gezien, hierna, 264 e.v. Wat betreft Lucius van Tongeren: er is - zoals Van Anrooij zelf al vermoedt - geen enkele 
grond voor de in de zeventiende en achttiende eeuw gevonden opmerking dat hij als eerste over Brabo schreef. Het 

bestaan van deze auteur, alleen bekend door vermelding bij de veertiende-eeuwse Jacques de Guise, is bovendien 

twijfelachtig - vgl. hierna, VI.3.3. 

     420 Vgl. over Hennens overname in het algemeen hierboven, 235 en hierna n. 421. Als vermoedelijke slordigheden 

van zijn kant werden genoemd: het ontbreken van de etymologie van Antwerpen (hierboven, 204), de dubbele 

vermelding van Clovis’ bekering (idem, n. 406), en de fout in zijn proloog (idem, 249). Een mogelijke toevoeging 

van zijn hand aan het Brabo-verhaal betrof de oorsprong van Brussel (idem, 205). 

     421 Blöte achtte het - voorzichtig - aannemelijk dat de Clarasien in het Latijn waren geschreven. Immers: waar 

Hennen aanwijsbaar op een Nederlandstalige rijmkroniek steunt is hij opvallend trouw aan zijn voorbeeld, maar bij 
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veel verder terug, naar de klassieke oudheid. Kern van de omwerking was de invoeging van 

de Brabantse geboorte van Julius Caesar, als zoon van de jonge Karel van Nijmegen en 

Swane, en broer van Swane junior. Het merkwaardige optreden van Octavianus als Griekse 

keizer en adoptiefvader van Caesar was het gevolg van die operatie. Ook de overname van de 

oorspronkelijke inleiding met de oudste Trojaans-Frankische vorsten leidde tot een vreemde 

contaminatie van klassiek en vroeg-Merovingisch verleden. Beter geslaagd was de opvulling 

van het door de antiquisering ontstane gat in de tijd na Brabo, al strookte zij niet altijd met het 

voorafgaande. Goetlants (Frans) en (Brabants-)Romeins, keizerlijk bloed vloeiden samen in 

het nageslacht van Priamus, “coninc van Goten ende vanden Ryne”. In dat rijk, gelijkgesteld 

met het territorium van Brabo (inclusief de uitbreidingen onder zijn directe opvolgers), 

herkennen we het oude Frankische rijk. En de nakomelingen van deze Priamus zijn de oudste 

Frankische koningen, ook hier voor de tweede maal opgevoerd, weer als voorvaderen van de 

Brabantse hertogen. De ingevlochten etymologieën, het meest attractieve deel van Hennens 

Brabo-verhaal, werden vermoedelijk eveneens door deze bewerker toegevoegd. 

 De inspiratie voor zijn aanpak van de Brabo-sage lijkt hij te hebben ontleend aan het 

gedicht Van neghen den besten. Daarin werd de grote Caesar eveneens in het vaderlandse - 

maar dan Vlaamse - verleden betrokken. Daarin waren bovendien ook plaatsnaamver-

klaringen te vinden. Dat bood het thema van de vereerde Besten, waarvan Brabant er nu - met 

Caesar mee - maar liefst vier bleek te hebben geleverd. Het stond waarschijnlijk op naam van 

Jacob van Maerlant, een naam die historische betrouwbaarheid garandeerde en die daarom 

eveneens aan het nieuwe Brabo-verhaal werd verbonden. En tenslotte verleende ook dat 

historische gedicht speciale status aan de hoofdstad van het land, in casu: aan Gent. 

 Want dat laatste lijkt - onder overname van de eerdere zingeving - het voornaamste 

doel achter deze omwerking van de Brabo-sage: de verhoging van het prestige van Brabants 

oude hoofdstad Leuven. De invoeging van de geboorte van Caesar en van keizer Traijoen was 

een nieuwe methode voor het oude streven om Brabant tot erfgenaam van het Rijk te verkla-

ren. Zij gaf bovendien extra glans en ‘richting’ aan de dynastie. Die kon zich op méér 

beroemen dan op haar illustere voorvader Karel de Grote. Het Romeins keizerschap bleek van 

aanvang aan een Brabantse aangelegenheid te zijn geweest. Maar de nadrukkelijke situering 

van Caesars geboorte bij Leuven (door de localisering bij de Zeven Tommen, door de steun 

van Beerte en Lefde) verhief speciaal deze stad tot bakermat van het laatste en hoogste 

wereldrijk. Ook deze Brabantse stad maakte hertogelijke aspiraties tot de hare,
422

 ter 

verhoging van het eigen aanzien. 

 De uiteindelijke bedoeling daarvan was, concreter, herovering van de positie van resi-

dentie. Dat blijkt vooral uit de annexatie van Brabo. Deze allereerste hertog
423

 had Ten 

Ghelove (Leuven) boven Ten Berghe Cout (Brussel) als woonplaats verkozen. Daarom was 

                                                                                                                                                   
de Brabo-sage wijkt hij van alle andere overgeleverde bronnen af. Dat zou erop wijzen dat hij het hierbij moeilijker 

had, en er zelf maar wat van maakte. In Nederlands proza schreef men zulke werken nog niet, bovendien zou Hennen 

daar minder problemen mee hebben gehad. Nederlands rijm zou hij gewoon hebben overgeschreven. De 

toeschrijving aan Maerlant zegt volgens Blöte weinig, omdat ook Boendale een Latijnse kroniek kreeg toegeschreven 

(Blöte 1904, 34-35). 

 Blötes argumentatie is echter onhoudbaar. De meeste ongerijmdheden in Hennens Brabo-verhaal bleken 

afkomstig uit zijn voorbeeld, de Clarasien. Zij waren het resultaat van antiquisering van het verhaal. Hennen zelf 
kwam inderdaad naar voren - en dat is, Blötes redenering volgend, veelbetekend - als een trouw navolger. Zijn 

afwijken van de verdere bronnen hangt samen met het feit dat deze een andere, latere versie geven. Er is dus niets dat 

duidt op een Latijns voorbeeld. De toeschrijving aan Maerlant én de vele volkstaaletymologieën wijzen daarentegen 

duidelijk op een werk in het Middelnederlands. De hierboven gesuggereerde bronnen (Boendales Der Leken Spie-

ghel, Van Negen den Besten, de ‘Roman van Olivier van Leefdale’) waren eveneens Middelnederlandse teksten. Ook 

het voornaamste voorbeeld, de oorspronkelijke Brabo-sage, was waarschijnlijk in de volkstaal gesteld. Vgl. over de 

veronderstelde parallel met Boendale hierna, 272 e.v. 

     422 Vgl. hiervóór, V.3.3.2. 

     423 Mogelijk werd dit element eveneens toegevoegd. Vgl. hiervóór, 398. 
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het Leuven dat sindsdien zijn wapen voerde - hier kwam de overeenkomst tussen het Lotha-

ringse en het Leuvense wapen goed van pas.
424

 Dat Brabo juist deze plaats tot residentie koos 

was begrijpelijk: hier stond het overoude, belangrijke heiligdom waar hij was ingehuldigd. 

Nog steeds kon men er dat heiligdom zien, net als de andere tastbare bewijzen voor het 

beschreven verleden. En nog steeds werden de Brabantse hertogen in Leuven geïnaugureerd. 

Waarom woonden ze er dan niet meer? 

 Vergeleken met Leuven bleven de andere genoemde steden in de schaduw. Zij kregen 

minder aandacht, en een minder luisterrijk verleden. Hun behandeling is meestal erg beknopt. 

De mededelingen over feitelijk niet-Brabantse steden (Kamerijk, Valenciennes, Nijmegen, 

Hoei) zijn neutraal of slechts gematigd positief. Eerder negatief is het verhaal over de grote 

Brabantse steden (het onbeschaafde Antwerpen, het niet-verkozen oncomfortabele Brussel). 

Alleen het kleine Aarschot - geen serieuze concurrent - mocht fier zijn op ‘zijn’ Rijksadelaar. 

Het was dan ook niet de bedoeling een trotse opsomming van het Brabantse stedenschoon te 

geven. Van een systematisch overzicht is geen sprake. De opname van de genoemde steden - 

deels al aanwezig in de bron - bleek steeds anders te verklaren. Alleen Leuven moest eruit 

springen, als belangrijkste en beste stad van Brabant.  

 Dat de bewerker een Leuvenaar was behoeft geen verder betoog. Hij maakte zijn 

Brabo-omwerking tussen 1325-1330 en 1355 (na het ontstaan van de oorspronkelijke versie 

waarop hij voortbouwde, en vóór de derde versie die weer op zijn werk gebaseerd werd), 

wellicht uiterlijk 1331. Misschien schreef hij in opdracht van de stad, en werd hij, zoals meer 

middeleeuwse auteurs, gerekruteerd uit het stedelijke ambtenarencorps.
425

 Dat zou hem niet 

alleen tot een tijdgenoot, maar ook tot een collega van de Antwerpse stadsklerk Jan van 

Boendale maken - mogelijk hebben ze elkaar zelfs persoonlijk gekend.
426

 

 Intrigerend is in ieder geval het verband tussen zijn werk en dat van Boendale. Dat 

gaat veel verder dan het feit dat zij beiden tot de vroegste Brabantse geschiedschrijvers in de 

volkstaal behoorden, en de geschiedenis van de dynastie voor stedelijke doelen 

aanwendden.
427

 De meest opmerkelijke lijnen lopen naar Der Leken Spieghel. Dat werk werd, 

vanuit stedelijke optiek, geschreven voor Rogier van Leefdale. Ook de Leuvense Brabo-sage 

lijkt (mede) geschreven voor deze pleitbezorger voor de steden. Boendale refereerde er als 

een van de eersten aan de Negen Besten, op een wijze die laat zien dat Van Leefdale dat 

thema kende.
428

 Dat kon hoop geven op gunstige ontvangst van een Brabantse en speciaal 

Leuvense invulling ervan. Boendale noemde de fabel van Octavianus’ geboorte bij Leuven - 

een fabel die bij die invulling werd aangegrepen. Boendale verbaasde zich erover dat niet 

Octavianus, maar diens oom Caesar in de reeks Besten was opgenomen - in de geantiquiseer-

de Brabo-sage blijkt een rolwisseling tussen die twee doorgevoerd. Boendale prees Maerlant 

als bij uitstek betrouwbaar geschiedschrijver - en de nieuwe Brabo-geschiedenis werd op 

naam gezet van Maerlant.
429

 Het oorspronkelijke verhaal viel overigens eveneens te verbinden 

met Boendale, doordat het een antwoord gaf op de door Boendale uit Maerlant opgepakte 

kritiek op de Elias-sage en op de Karolingische usurpatie, en door de Romeinse opening in 

                                                
     424 Van den beghinsel legt geen verband met Leuven (vgl. hiervóór n. 319). 

     425 Vgl. algemeen over stedelijk mecenaat en auteurs Pleij 1991, 16-19; Van Houts 1995, 47-48.  

     426 Was Lodewijk van Velthem († na 1326) op een of andere wijze betrokken of behulpzaam bij de 
totstandkoming van de Clarasien? Dit gezien zijn tenminste gedeeltelijke bekendheid met bronnen (Maerlant), 

mogelijke betrokkenen (Floris Berthout, vermoedelijk Boendale, wellicht ook Van Leefdale) en benutte omgeving: 

hij was vanaf 1312 pastoor in het dorp Velthem, in de directe nabijheid van Berthem, Meerbeek en Leefdale (zie 

de afbeelding hierboven, 226). Vgl. over Velthems contacten en meer algemeen over het ‘kliek’-karakter van de 

Brabantse literatuur in deze tijd: Hage 1989, m.n. 143, 146 en 164. 

     427 Vgl. over de stedelijke achtergrond van Boendales Brabantsche Yeesten hiervóór, V.3.3.2. 

     428 Van Anrooij 1997, 38-9. 

     429 Vgl. hierboven, passim. Betreffende passages in de editie 1844-1848: boek II, kap. 15 (Negen Besten en 

Octavianus), boek III, kap. 15 (Octavianus en Leuven, Maerlant-lof; vgl. over Maerlant ook boek II, kap. 35 en 37). 
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Van den beghinsel. Beide oudste versies van de Brabo-sage onderstrepen dus de betekenis van 

de Antwerpse schepenklerk (én van Maerlant) voor de Brabantse historiografie.
430

 

 Ook deze - eerste - antiquiserende bewerking richtte zich primair op het hof, in het 

bijzonder op invloedrijke leden van de hertogelijke raad. Destinaris was waarschijnlijk de in 

het algemeen stadsgezinde en uit de omgeving van Leuven afkomstige Rogier van Leefdale, 

onder meer (impliciet) voorgesteld als nazaat van de voor dynastie en Rijk zo belangrijke 

Lefde. Met de figuur van Beerte werd misschien een even vleiend verleden voor zijn collega 

Floris Berthout gecreëerd. Maar de auteur moet de hoop hebben gekoesterd om door middel 

van die directe bestemmelingen, tot 1331 de belangrijkste raadgevers van Jan III, ook deze 

hertog zelf te bereiken. Het was tenslotte de hertog die Leuven weer aan zijn borst moest 

drukken. 

 Directe aanwijzingen voor receptie van de tekst aan het hof zijn er niet. We mogen 

vermoeden dat het werk in de hofbibliotheek is bewaard.
431

 Maar pas Hennen van Merchtenen 

heeft er, vele jaren later, met zijn overname van het verhaal misschien enige waardering 

gekregen. Verder zijn er maar enkele teksten waarin - al dan niet via Hennen - nog enige 

invloed van de Clarasien valt te bespeuren.
432

 In dit geval is er wel een mogelijke reden voor 

die geringe respons. Een evident bezwaar tegen deze lezing van het Brabo-verhaal was de 

vreemde afschildering van het antieke verleden. Dat dat direct als een tekortkoming werd 

gevoeld blijkt uit het feit dat er, al vóór 1355, op basis van de Clarasien een tweede, verbe-

terde antiquisering en daarmee derde versie van de Brabo-sage werd gemaakt, die veel meer 

succes had.  

 

 

4.3. Een derde versie: de Cornike van Brabant en haar navolgingen 

 

4.3.1. Bronnenoverzicht 

 

In de nieuwe, derde bewerking werd de antiquisering van verhaal en kader verder en met 

meer kennis van zaken doorgevoerd dan in de bij Hennen bewaarde lezing. Brabant kreeg een 

groots klassiek verleden, dat werd teruggevoerd tot Noach. Vrijwel alle verdere bronnen voor 

de Brabo-sage die uit de periode tot circa 1500 zijn bewaard bevatten deze nieuwe versie.
433

 

Het gaat om zes teksten, vier in het Middelnederlands, een in het Latijn en een in het Frans.
434

 

Ze worden hieronder behandeld, vóór verdere analyse van de inhoud. Die bespreking maakt 

het mogelijk om hun relatieve belang in de overlevering van het verhaal te bepalen. Tevens 

biedt zij nader inzicht in oorsprong en ontwikkeling van de nieuwe adaptatie. De gedachten 

die Blöte daarover ontwikkelde blijken onjuist. 

 

                                                
    430 De tweede Brabo-sage werd het uitgangspunt voor een derde versie, toegeschreven aan of misschien 

werkelijk bedacht door Boendale (zie hierna) - in dat geval zou het verhaal omgekeerd ook weer invloed op 

Boendale hebben gehad. 

     431 Het diende als bron voor verdere, waarschijnlijk aan het hof ontstane versies van de Brabo-sage. Zie hierna 

V.4.3. en V.4.4. 

     432 Zie behalve de in de vorige noot genoemde versies nog hierna, 277 e.v. en vgl. hiervóór, n. 156. 
     433 Een uitzondering vormt het hierna te bespreken Vaticaanse handschrift Reg. lat. 947. 

     434 Een aanvullende bron is, tot op zekere hoogte, de Genealogia nobilissimorum ducum Brabantinorum et 

sanctorum ac sanctarum, een genealogische rol uit de periode 1482-1506 (Leuven UB Ms. 1005; vgl. afbeelding 

hierna, 293). Deze geeft de Brabantse stamboom volgens dezelfde (derde) versie van de Brabosage, soms met 

summier commentaar bij een belangrijke figuur in de reeks. Voor reconstructie van het verhaal is deze bron te 

beknopt, maar hij laat hoofdlijnen en kernpunten goed zien. De rol staat integraal on line: 

http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1550611.xml&dvs=1350127838837

~545&locale=nl&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true. Vgl. verder Doutrepont 1936, 35-36; Lemaire 

1987, 294. 
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De ‘Genealogie-kroniek’ 

  

De oudste dateerbare bron voor de Brabo-sage is een rijmkroniek met de incipit-titel Cornike 

van Brabant. De tekst is echter vooral bekend als ‘Genealogie-kroniek’ of ‘Genealogie van 

Godfried met de Baard’, en de laatste jaren zelfs als ‘Godevaert metten baerde’, door (hier 

niet gevolgde) identificatie met de zo genoemde roman. De rijmkroniek is overgeleverd in een 

vijftiende-eeuws handschrift van Boendales Brabantsche Yeesten, waaraan hij als voorwerk is 

toegevoegd.
435

 In de daarbij tevens overgenomen proloog zegt de anonieme auteur zijn 

boexken te hebben geschreven voor hertog Jan III van Brabant, die hij vleiend vergelijkt met 

zijn grootvader van moederskant, koning Eduard I, 
 

  […] die de crone 

  In Ingelant oic droech met eeren, 

  Ende oic heere was der heeren, 

  Ende oic goed in ridders name436 

 

Hij kondigt aan dat zijn werk zal handelen over Godfried met de Baard en diens herstel van 

het onrecht dat hertog Karel lang tevoren door Hugo Capet was aangedaan: het verlies van het 

hertogdom en de ‘vrancsche crone’.
437

 Maar eerst zal het gaan over Godfrieds voorgeslacht 
 

 […] zo ic u sal 

Noemen sijne vorderen al, 

Bi gerechter genalesien, 

                                                
     435 NaSo C054; Antwerpen, Stadsbibliotheek, hs. 15.828, fol. 1-6 r. Over dit (Tongerloose) handschrift Stein 

1994, 308-309. Blöte dateert het op 1457 (Blöte 1900, 219 n. 2, 221-222 n. 4). 

 Een volledige editie van de ‘Genealogie-kroniek’ is er niet, slechts enkele fragmenten werden uitgegeven of 
geciteerd (Boendale ed. 1839-1869 I, xxviii, 599-602 (proloog); Blöte 1904, 57-60; Sonnemans 1995, II 25-28 

(proloog)). Een editie door W. van Anrooij en J.D. Janssens is aangekondigd. Ik dank Dr. G.H.P. Sonnemans 

(Nijmegen), die zo vriendelijk was mij zijn transcriptie van de tekst ter beschikking te stellen. 

 Eerder over deze tekst: Bayot en Cauchie 1900, LXIV-LXV; Blöte 1904, 51-62; Lemaire 1987, 282, 291-

292; Sonnemans 1992, 339; Van Anrooij 1994 A, 291; Sleiderink 2003 A, 108-110. 

Sleiderink identificeerde de ‘Genealogie-kroniek’ (NaSo C054) met Godevaert metten baerde (NaSo 

G074), en werd hierin gevolgd door Tigelaar 2006, 134 e.v; beiden gebruiken de voor deze roman gangbare titel 

daarom ook voor de kroniek, wat de verwarring vergroot. 

Sleiderinks argumenten voor identificatie: 1. De proloog van de onvolledig overgeleverde tekst zegt dat 

Godfried met de Baard het onderwerp zal zijn, en er is een eveneens ten dele overgeleverde veertiende-eeuwse 

roman met dat onderwerp bekend. 2. Aan die roman kan ook een afstammingsgeschiedenis als opmaat zijn 
toegevoegd. 3. De proloog hoort dus bij de roman, en de roman is dus opgedragen aan Jan III. 

 Echter: 1. Het onderwerp ‘Godfried met de Baard’ (ofwel: het herstel van het positieverlies dat de 

dynastie door de usurpatie van Hugo Capet had geleden) is een kernkwestie in het Brabantse zelfbeeld en de 

Brabantse historiografie. Dat hetzelfde onderwerp wordt behandeld impliceert dus niet noodzakelijk dat het om 

dezelfde tekst gaat. 2. De roman volgt het gebruikelijke tracé van dat genre (hofdag-queeste-happy end) en lijkt 

daarom in eerste instantie een zelfstandig geheel te hebben gevormd. De stof  kan vervolgens echter heel goed 

zijn opgenomen in een Brabantse kroniek. Dat gebeurde vermoedelijk al in de Clarasien, (indirect) voorbeeld 

voor o.a. de ‘Genealogie-kroniek’. 3. De roman lijkt eerder voor een Van Leefdale dan voor het hof geschreven. 

Vgl. hiervóór, 227 e.v. 

 Wel juist is m.i. Sleiderinks vermoeden dat de ‘Roman van Caesar’ als bron voor de ‘Genealogie-

kroniek’ heeft gediend. Zie hierna. 
    436 Sonnemans 1995, 26, v. 28-31. Ik ben het dus niet eens met de interpretatie van Sleiderink, die de referentie 

aan Edward I beschouwt als een teken dat Jan III zelf op dat moment nog niet zoveel had gepresteerd, en dat de tekst 

daarom vroeg gedateerd moet worden. Zijn tweede argument voor vroege datering kan mij nog minder overtuigen. 

Hij identificeert de tekst met de roman Godevaert metten baerde,  die Reynerus van Prüm ‘in opdracht van de keizer’ 

zou hebben geschreven. Sleiderink denkt aan een opdracht van keizer Hendrik VII († 1313), schoonzoon van Jan I 

(Sleiderink 2003 A, 108, 110, 158). Reynerus van Prüm, die in de roman zelf wordt voorgesteld als raadgever van 

Godfried met de Baard (eind elfde, begin twaalfde eeuw) en alleen al daarom moeilijk plaatsbaar is aan het begin van 

de veertiende eeuw, is echter vermoedelijk een falsificatie. Vgl. over de identificatie ook n. 435. 

     437 Vgl. voor dit verhaal hiervóór, 227 e.v. 
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Als ons die poeten lien [vertellen], 

Ende sinte Clement, die heilige man, 

Diere wel af spreken can, 

Ende Dirodius die martelare, 

Ende sinte Jeronimus seit my dware, 

Lucaen ende Ovidius, 

Diet ons oic bescriven dus, 

Gelijc ict u bedieden wille, 

Ende ander poeten […]438 
 

Eerder noemde hij ook nog Mozes als bron, en in de tekst zelf zijn meer van dergelijke veelal 

klassieke of pseudo-klassieke bronverwijzingen in de ik-vorm te vinden.
439

 Een zeer geleerd 

werk dus, waar de schrijver veel nachten om zegt te hebben gewaakt. Hij vraagt God en Maria 

om hulp bij het voltooien, en hoopt op een goede ontvangst door de hertog. Dan begint de 

eigenlijke tekst. Het geheel lijkt bestemd voor de voordracht, wellicht dus aan het hertogelijke 

hof. Een enkele keer richt de auteur zich in zijn verzen expliciet tot een luisterend publiek van 

edele heren en vrouwen.
440

 Ook de verdere kenmerken van een voordrachtstekst, zoals 

verduidelijkende vooruitwijzingen, referenties aan een luister-situatie en stoplappen ontbreken 

niet. De opdracht aan Jan III impliceert een datering tussen 1312 en 1355, het jaar waarin 

deze hertog overleed. 

 Het werk is niet volledig bewaard. Het handschrift stopt na ruim 1000 regels, net 

wanneer de auteur aankondigt dat hij het nu zal gaan hebben over Karloman, vader van 

Pippijn I. De beloofde geschiedenis van Godfried met de Baard ontbreekt dus. De keuze voor 

die voortijdige beëindiging kan zijn gemaakt toen de kroniek werd toegevoegd aan de 

Brabantsche Yeesten, door een kopiist, of misschien nog door Boendale zelf. Zij kan worden 

verklaard uit het verlangen om de inheemse wortels van de stamboom aan te vullen: die 

begonnen in de Yeesten pas bij Karloman.
441

 

 Maar ook het deel van de eigenlijke tekst dat wèl werd opgenomen is het resultaat van 

selectie. Nadruk ligt op het bloed van de dynastie. Het hele geslacht wordt vanaf Noach 

opgesomd, van vader op zoon. Meer verhalende delen moeten flink zijn ingekort. De geschie-

denis van Brabo is in de andere bronnen voor de nieuwe versie een uitgebreid en nog steeds 

avontuurlijk relaas, maar hier beslaat zij nog geen vijftig regels.
442

 Die weinige regels 

bevatten voornamelijk genealogische gegevens. Brabo’s avonturen worden niet of nauwelijks 

genoemd, de ermee verbonden plaatsnaamverklaringen ontbreken helemaal. Zelfs over de 

zwanenjacht en het gevecht met de reus horen we niets. En toch - vooruitlopend op nadere 

analyse - moeten deze episodes, gezien hun betekenis en gezien de verdere overlevering van 

het verhaal, van aanvang aan bij de nieuwe versie van de sage hebben gehoord. 

                                                
     438 Sonnemans 1995, II 27-28 v. 79-90. 

     439 Specifieke bronnen in proloog: fol. 1 r - 1 v b (Sonnemans 1995, II 25-28 v. 21, 83-87 ). Overige bronnen, 

genoemd in de tekst: Spiegel ystoriael (2 v a); Arthuan of Arthitan, Pitogoras, Plato, Sinte Ysidorus, Sabu die wiser 

van Athenen, Diogenes van Nichenen, Tulius (3 r a); Peter Damiaen (5 r a); Elinant (5 r b). Meer over deze bronnen 

hierna, 271, 272, 280 en vooral 295. 

     440 Publiek: “Vv hoirt ghi heeren ende verstaet / Ic sal v tellen [...]” (fol. 3 r a); “Nv soe hoirt voirdanne / Wat 

desen karlemanne / Comen is in goeden trouwen / Edele heeren ende vrouwen /” (fol. 6 r a, direct gevolgd door 

“Explicit”).  
     441 Sonnemans vermoedt dat het Boendale zelf was die deze voorgeschiedenis aan zijn Brabantsche Yeesten toe-

voegde. Hij geeft de proloog dan ook uit als ‘tweede proloog van de Brabantse Yeesten’ (Sonnemans 1992, 338-340, 

351 n. 54; Sonnemans 1995 II, 25). Voor Boendales auteurschap van de ‘Genealogie-kroniek’ (of eerder: van de 

achterliggende bron) valt wel iets te zeggen: zie hierna. Juist voor een auteur zèlf lijkt de toevoeging aan de Yeesten 

echter nogal slordig uitgevoerd: met een andere titel (Cornike van Brabant), afgekapt op het moment dat er meer 

over Karloman wordt beloofd, en zonder invulling van de in de proloog aangekondigde geschiedenis van Godfried 

met de Baard. Maar misschien was het idee dan dat die twee losse draden in de nieuwe context konden functioneren 

als vooruitwijzingen naar de Brabantsche Yeesten. 

     442 Fol. 4 v a-b. 
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 Is de schrijver van de proloog verantwoordelijk voor deze keuze uit de stof, of is de 

inkorting gemaakt door een latere bewerker? De gebruikelijke aanduiding als ‘Genealogie-

kroniek’ of (in aansluiting op de inhoudsopgave in de proloog) ‘Genealogie van Godfried met 

de Baard’ suggereert dat het werk al door de auteur als genealogie was bedoeld. De proloog 

lijkt dat te bevestigen: de schrijver kondigt er aan dat hij al de voorvaderen van Godfried “Bi 

gerechter genalesien” zal behandelen. De geconstateerde selectie op stamboom-materiaal zou, 

in dat geval, aan hem kunnen of moeten worden toegeschreven. 

 Er is echter het een en ander dat tegen die opvatting pleit. Daar is allereerst het feit dat 

de auteur zich in zijn inleiding met veel nadruk presenteert als de eigenlijke auctor intellec-

tualis van het geheel: de doorwaakte nachten, de geleerde bronvermeldingen, de bede om 

steun en de hoop op goede ontvangst… Zou hij dat alles ook hebben opgeschreven als zijn 

arbeid slechts bestond uit het drastisch inkorten van een ouder voorbeeld? En was het voor 

iemand die een adellijk publiek wilde onderhouden wel zo verstandig om daarbij te kiezen 

voor een droge opsomming van genealogische feiten, en juist de verhalende delen uit dat 

voorbeeld weg te laten?  

 Ook Blöte zag de tegenstrijdigheid tussen de proloog en de tekst, tussen nadrukkelijke 

presentatie als zelfstandig werk en het feit dat we met een kennelijke inkorting van doen 

hebben. Hij concludeerde dat de ‘weitreichende Ansprüche’ van de auteur ongefundeerd 

waren.
443

 Maar er is nog een andere mogelijkheid, die ook de verdere eigenaardigheden zou 

kunnen verklaren. De proloog, het optreden van de auteur en de referenties aan adellijke toe-

hoorders maakten wellicht deel uit van een achterliggende, meer uitgebreide bron.
444

 Die bron 

zou dan, in overeenstemming met het beoogde publiek en de voordrachtssituatie, meer 

verhalend van aard zijn geweest, en onder meer de avonturen van Brabo hebben bevat. Ook 

de speciale aankondiging van de in het vermoedelijke voorbeeld
445

 eveneens opgenomen, zeer 

avontuurlijke geschiedenis van Godfried met de Baard
446

 (ofwel: van het herwinnen van de 

Lotharingse titel) lijkt erop te wijzen dat het eigenlijke plan achter de tekst meer behelsde dan 

slechts een genealogie. Het incipit duidt het werk dan ook aan als Cornike van Brabant, meer 

in overeenstemming met die veronderstelde ruimere intentie.
447

 Die titel is ook terug te vinden 

in andere van de hier behandelde bronnen voor de derde versie van de Brabo-sage.
448

 Hij zal 

in het vervolg worden gebruikt om het denkelijk aan de ‘Genealogie-kroniek’ en aan die 

andere bronnen ten grondslag liggende, oorspronkelijke werk aan te duiden.  

 De overgeleverde ‘Genealogie-kroniek’ lijkt dus het restant van een meer uitgebreide, 

meer verhalende Cornike van Brabant. Deze werd dan geschreven voor Jan III, in de volks-

taal, en richtte zich tot een publiek van edele luisteraars. Die moesten worden doordrongen 

van de grootsheid en rechtmatigheid van het hertogelijk huis. Leidend thema was daarbij, 

wederom, het onrechtmatige positieverlies dat de dynastie had geleden en dat door Godfried 

met de Baard - gedeeltelijk - was goedgemaakt. Het werk presenteerde zich expliciet als 

                                                
     443 Blöte 1904, 74. Over de gevolgde redenering hierna, 274 e.v. 

     444 Dat de expliciete verteller al in de bron optrad wordt bevestigd door het feit dat hij ook te vinden is bij Van 

Berchen, terwijl deze niet op de ‘Genealogie-kroniek’ teruggaat. 

     445 De Clarasien - vgl hiervóór, 239, n. 435.  

     446 Dat de bron voor de ‘Genealogie-kroniek’ het avontuurlijke verhaal van Godfried met de Baard bevatte (en 

niet de droge, meer feitelijke geschiedenis van bijvoorbeeld de Brabantsche Yeesten) lijkt te worden bevestigd door 
andere hierna te bespreken navolgingen van die bron. Ook zij geven of noemen kenmerkende elementen als de 

bevrijding uit heidense gevangenschap en het huwelijk met keizersdochter Sofia: Van Berchen ed. 1855, 57-59; Die 

cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 37 r - v, 38 r; Alderexcellenste cronyke [N 5 r], 

O 1 r. Alleen de ‘bloemlezende’ kroniek van Jan van Edingen heeft het niet (hs. Londen BM addit. 18290 fol. 137 v-

138 v).  

     447 Fol. 1 r. a. 

     448 De titel van een (indirecte) korte prozabewerking luidt Die cornyke van Brabant int prose int corte, zie 277 e.v. 

Daar ook over de bronvermeldingen in de Alderexcellenste cronyke. Het gaat dus niet om een alternatieve benaming 

voor de Brabantsche Yeesten. 
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geleerd, hetgeen de lading ervan moest verhogen. De bewerking tot kortere genealogie kwam 

waarschijnlijk tot stand toen de tekst, als aanvulling, aan de Brabantsche Yeesten werd toege-

voegd.
449

 Daarbij verdween het overlappende deel na Karloman. Ook de resterende tekst werd 

aan de nieuwe functie aangepast. De oorspronkelijke inleiding bleef echter behouden, om haar 

nog steeds aanwezige congruentie met de tekst en wervende inhoud (‘gemaakt voor de hertog, 

en zeer geleerd!’), of omdat ook de samenvattende ‘Genealogie-kroniek’ voor Jan III werd 

gemaakt.
450

 Bij de bespreking van de volgende bronnen zullen meer aanwijzingen voor deze 

vermoedelijke aard van de ‘Genealogie-kroniek’ naar voren komen. 

 

De ‘Roman van Caesar’ 

 

De oudste tastbare resten van de Brabo-sage zijn de fragmenten die tot nu toe werden aange-

duid als de overblijfselen van een Middelnederlandse ‘Roman van Caesar’. Het betreft in 

totaal acht perkamenten bladen, waarvan er nu zes in Brussel en twee in Gent worden 

bewaard. Ze zijn gebruikt als dekblad in een boekband, en werden ontdekt door J.F. Willems, 

naar eigen zeggen in een boek van de toenmalige Bourgondische Bibliotheek te Brussel. In 

1836 gaf hij ze uit. De fragmenten moeten deel hebben uitgemaakt van een lijvige codex. Één 

blad heeft vier kolommen, de andere hadden er in elk geval drie: de gebruikelijke opmaak 

voor werken van grote omvang en voor verzamelhandschriften. Het schrift wijst naar de 

eerste helft van de veertiende eeuw, de taal is getypeerd als Brabants en Vlaams. Er zijn 

verschillende handen te onderscheiden. Één ervan is wel geïdentificeerd als kopiist C van het 

grote Haagse Lancelot-handschrift (Brabant, rond 1320-25). Ook zou hij fragmenten van 

Willem van Oringen (Brabant, eerste helft of midden veertiende eeuw) hebben geschreven.
451

 

In de meest recente uitgave door Hegman telt de overgeleverde tekst 1412 verzen, maar 

                                                
     449 Mogelijk werd, tegelijk met deze aanvulling, in de Yeesten zelf de opmerking toegevoegd dat ook Karloman 

van Trojaanse afkomst was. Boendale zegt over Karloman alleen dat hij een groot, wijs, dapper man was die 

regeerde in Haspengouw en Brabant, en daar vorst werd genoemd: “Ende was een prince daer ghenant”. Twee hand-

schriften hebben hier: “Ende was daer een heere becant: / Dese was, heb ic vernomen, / Van desen heren van Troyen 

comen” (Boendale ed. 1839-1869 I, 11 r. 246 en noot). Die kanttekening is inhoudelijk in lijn met de ‘Genealogie-

kroniek’, zij wijst er impliciet naar terug.  

 Anderzijds: gezien de formulering (“desen heren van Troyen”) is het misschien waarschijnlijker dat de 

regels refereren aan het voorafgaande kapittel van de Brabantsche Yeesten, waarin de Merovingische herkomst uit 

Troje werd behandeld. Daarmee zou Karlomans Trojaanse bloed van de Merovingers worden afgeleid, en niet, zoals 

in de hier besproken (derde) versie van de Brabo-sage, langs een daarvan onafhankelijke, eigen weg. 
 De tekstoverlevering wijst evenmin op verband tussen de beide toevoegingen, en biedt nog een aanwijzing 

voor een Merovingische invulling van Karlomans bloed. De kanttekening bij Karloman is te vinden in de hand-

schriften B (KB Brussel 19607, het eerder besproken handschrift-Van den Damme, uit 1444) en C (het hier centraal 

staande handschrift SB Antwerpen 15.828, tweede helft 15e eeuw). Een tussen 1449 en 1472 gemaakte, zeer zelf-

standige Latijnse bewerking van de Yeesten heeft de toevoeging eveneens: zij berust op het Antwerpse of op een zeer 

nauw daarmee verwant handschrift (Blöte 1900, 219-220). Alleen in het Antwerpse handschrift is de ‘Genealogie-

kroniek’ toegevoegd. Ook het handschrift-Van den Damme wordt voorafgegaan door een genealogisch getinte inlei-

ding (fol. 1-17). Deze behandelt de geschiedenis van Troje (deels rechtstreeks uit Maerlants Spiegel Historiael), de 

Romeinse keizers en de Franken, en heeft dus eerder betrekking op het thema van Brabant en het Rijk dan op de 

hertogelijke genealogie. Alleen op fol. 17 v wordt daar kort naar verwezen, met de opmerking dat tijdens de regering 

van Clovis’ kleinzoon Cilpric “Begonsten die Troysche heeren / Te regneeren hier int lant / In Haspegouwe in 
Brabant”. Dit verwijst naar Karloman, die volgens de Brabantsche Yeesten (bk. 1 kap. 2) een tijdgenoot was van 

Cilpric, en volgens dit handschrift Trojaans bloed had. Deze vooruitwijzing maakt tevens duidelijk dat, althans in dit 

handschrift, niet naar een van de versies van de Brabo-sage wordt verwezen: daarin is het Trojaanse bewind in 

Brabant immers steeds van vroeger datum. 

     450 Over de algemene neiging tot trouw aan de oorspronkelijke proloog Sonnemans 1992. 

     451 Identificatie kopiist: Kienhorst en Mulder 1986, nr. 3. Over de datering van deze handschriften: Kienhorst 

1988, I 15-16, 220; Lanceloet ed. 1997, 79. Klein achtte voor een deel van de fragmenten een nog vroegere datering 

(“nog ca. 1300 of zelfs eind dertiende-eeuws”) mogelijk, maar houdt daarbij flinke slagen om de arm (Klein 1995 B, 

7-8, 13, 14).  
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omvangrijke onleesbare stukken werden niet meegeteld.
452

 Het heeft lang geduurd voordat de 

bewaarde regels werden herkend als deel van een tekst over - of althans refererend aan - 

Brabo. Blöte behandelt de fragmenten dan ook niet. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudste tastbare resten van de Brabo-sage. Een van de overgebleven bladen van de ‘Roman van 
Caesar’ (eerste helft veertiende eeuw). Gent UB 1643, fr. 2 v. Uit: Kienhorst 1988 II, afb 23. 

 

 De tekst riep vooral vragen op. Genre en onderwerp waren onzeker. In de overgele-

verde verzen gaat het over de laatste fase van de strijd tussen Caesar en Pompeius, in 49 voor 

Christus; over Octavianus’ oorlog tegen Caesars moordenaars Brutus en Crassus (bedoeld 

wordt Cassius, verward met de Crassus die met Caesar en Pompeius het eerste triumviraat had 

gevormd); over latere avonturen van Marcus Antonius (hun uiteindelijke overwinnaar) in het 

Oosten, rond 37 voor Christus; over de beslissende slag tussen hem en Octavianus, zes jaar 

later, bij Actium; en tenslotte over Drusus’ tocht naar Germania, in 14 na Christus. Hegman 

wees er al op dat de gebruikelijke nood-titel ‘Roman van Caesar’ gezien deze onderwerpen te 

beperkt is. Hij hield het op een ‘berijmde Romeinse geschiedenis over de heldendaden uit de 

crisisperiode van de Republiek en het begin van de keizerstijd’. Maar hij wees ook op het 

gebruik van romanprocédé’s (optreden van gezantschappen, beschrijving van veldslagen). 

Ten aanzien van de bronnen tastte hij in het duister: de bekende middeleeuwse en Middelne-

derlandse werken over Romeinse geschiedenis werden niet gebruikt. Ging het om een 

zelfstandige bewerking naar authentieke Latijnse teksten? In elk geval achtte hij het - gezien 

het aantal kolommen van de fragmenten - een lange tekst. Over de herkomst van de auteur 

durfde hij geen uitspraken te doen: hij vond zowel Westvlaamse als Brabantse rijmen. Het 

                                                
     452 Brussel, KB 19.613; Gent, UB 1643. Beschrijving van de fragmenten: Hegman 1976 (tevens meest recente 

editie); Kienhorst 1988 I, 26-28, II afb. 20-23. De daar aangehaalde suggestie van Biemans dat de fragmenten tot 

twee verschillende handschriften hebben behoord (maar vgl. hierna, n. 459) is een mogelijke complicatie zonder 

consequenties voor mijn betoog. Vgl. over opmaak Obbema 1976, 107-108. Enkele nieuwe fragmentjes zijn 

gevonden door A. Berteloot  en W. Kuiper; ze zijn nog niet uitgegeven maar wel verwerkt (‘Roman van Caesar’, 

fragment Tepla) in het Repetorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten, dat ook mij geen 

nieuwe inzichten opleverde (vgl. Tigelaar 2006, 133-134). 
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gebruik van de nog dertiende-eeuwse vorm ombe voor omme deed hem voorzichtig sugge-

reren dat de tekst heel oud zou kunnen zijn.
453

 

 Pas Janssens heeft gezien dat in de bewaarde regels wordt gerefereerd aan Brabo. In 

bange afwachting van een wrekende Octavianus heeft Brutus het over de oude tijd (zijn 

jeugd), 
 

  Doe daer gesciede die scade 

  Vanden coninc brabone 
  Ende van iuliuse de keiser cone454 

 

Waarop hier wordt gezinspeeld is Janssens onduidelijk. Maar het lijkt hem heel aannemelijk 

dat dit de vroegste Brabo-vermelding is - Hegmans suggestie dat de tekst mogelijk nog uit de 

dertiende eeuw stamt wordt door hem overgenomen. En zijn conclusie luidt dat het verhaal in 

Van den beghinsel - volgens hem uit het begin van de veertiende eeuw - dus niet uit de lucht 

komt vallen.
455

 

 Van Anrooij dateert Van den beghinsel anders,
456

 maar wat betreft de ‘Roman van 

Caesar’ zit hij op dezelfde lijn. Hij volgt de bestaande opvattingen ten aanzien van omvang 

en mogelijk vroege datering. Hij wijst erop dat Brabo bij Hennen van Merchtenen weliswaar 

geen koningstitel draagt, maar acht Janssens’ veronderstelling dat dit de vroegste vermelding 

van Brabo is toch aannemelijk. Deze vindt zijns inziens steun in het voorkomen van coninc 

Braboen in de eveneens (relatief) uitgebreide en vroege ‘Genealogie-kroniek’. Van Anrooij 

rangschikt de tekst onder de aanwijzingen voor het bestaan van een ouder Brabo-verhaal dan 

dat van Hennen, dat dan door deze naar eigen inzicht zou zijn bewerkt. Blötes datering van 

die oerversie op 1320-30 zou dan, afhankelijk van de datering van de ‘Roman van Caesar’, 

mogelijk nog met enkele decennia kunnen worden vervroegd.
457

 Latere auteurs volgden de 

gedachte dat deze tekst aan het begin van de Brabo-traditie kan hebben gestaan.
458

 

 De fragmenten zijn wel de vroegste tastbare resten van de Brabo-sage, maar de 

gedachte dat zij ook de oudste versie van het verhaal zouden bevatten is onjuist. Die oudste 

versie bleek vertegenwoordigd door Van den beghinsel. Ook Hennen van Merchtenen gaf een 

eerder stadium. De ‘Roman van Caesar’ bevat een (uitgebreide!) lezing van de beter 

geantiquiseerde bewerking die ook, maar dan veel beknopter, in de ‘Genealogie-kroniek’ te 

vinden is. Daarop wijst Brabo’s koningstitel, en Brutus’ referentie aan de (lees: zijn) moord 

op Julius én Brabo. Daarop wijzen ook andere namen die in de fragmenten voorkomen: de al 

genoemde Cassius-Crassus (r. 461, 572 en vlg.), Eclyopus (r. 700), Brutus de koning van 

Slavenië (r. 840), “Agrippijn” (r. 956), een met of voor de Romeinen vechtende koning 

“Kerle” (r. 1138 en vlg.), het land van Junonia (r. 1197 en vlg.)
459

 - men vergelijke het 

hiernavolgende inhoudsoverzicht. 

 De zeer vroege datering van de tekst moet dus worden verworpen, want dit nieuwe 

verhaal berustte op de versie van de Clarasien, ontstaan tussen 1325-1330 en 1355 (uiterlijk 

1331?). Door de identificatie als Brabo-tekst is herkomst uit Brabant meer dan waarschijnlijk. 

De tekst was vermoedelijk inderdaad lang. Het aantal kolommen in de fragmenten is daarvoor 

                                                
     453 Hegman 1976, 81, 86-89, 130; vgl. Kienhorst 1988 I, 26. 
     454 Hegman 1976, 101 r. 390-393. 

     455 Janssens 1989, 131-133. 

     456 Vgl. voor de discussie over de datering van Van den beghinsel hiervóór, 246 e.v. 

     457 Van Anrooij 1994 A, 290-292. 

     458 Sleiderink 2003 A, 111; Tigelaar 2006, 133-134 (“zwakke prelude”), eveneens met de suggestie van 

mogelijk inhoudelijk verband met de ‘Genealogie-kroniek’. 

     459 De geciteerde namen komen uit alle Brusselse en een van de twee Gentse fragmenten (alleen het eerste Gentse 

fragment (Kienhorst 1988: H14 B 1), over de strijd tussen Caesar en Pompeius, bevat er geen). Dit ondersteunt de 

gedachte dat de fragmenten allemaal tot hetzelfde handschrift hebben behoord.  
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slechts een mogelijke aanwijzing. Dat zou immers ook op een groot verzamelhandschrift met 

verschillende kortere teksten kunnen wijzen. Maar leggen we de elders bewaarde hoofdlijnen 

van het verhaal naast de breedvoerigheid van de fragmenten dan levert de hypothetische som 

van die twee
460

 een in alle opzichten grootse geschiedenis van Brabant op. Een verder 

argument voor aanzienlijke omvang ligt in het feit dat de tekst slechts in (deels van elkaar 

onafhankelijke) inkortingen is overgeleverd. 

 Nu de fragmenten een uitgebreide lezing van dezelfde, derde Brabo-sage blijken te 

bevatten, ligt de volgende veronderstelling voor de hand: zijn deze resten van de ‘Roman van 

Caesar’ eigenlijk resten van de meer uitvoerige, verhalende Cornike van Brabant die in de 

‘Genealogie-kroniek’ werd samengevat? Dat is zeer aannemelijk. In beide gevallen gaat het 

om een Middelnederlandse kroniek uit Brabant, uit de eerste helft van de veertiende eeuw, 

gezien rijmvorm en aanpak
461

 bedoeld voor voordracht voor een adellijk publiek. In beide 

teksten verscheen de Brabo-sage in haar nieuwe vorm. Niets pleit tegen verdere identificatie 

van de ‘Roman van Caesar’ als een verhalende, uitgebreide kroniek van Brabant. De overge-

leverde fragmenten betreffen immers speciaal die figuren uit de geschiedenis van Rome die - 

ook in de nieuwe Brabo-sage - van belang waren voor Brabant: Caesar en Octavianus. 

Octavianus treedt hier onder meer op in zijn rol als wreker van Brabo, die ook, zij het veel 

korter, in andere bronnen voor de nieuwe Brabo-sage wordt gememoreerd.
462

 Dat laatste geldt 

eveneens voor de strijd tussen Caesar en Pompeius.
463

 En ook Drusus’ tocht naar Germania 

kan tot het nieuwe verhaal hebben behoord. De andere bronnen vermelden dat Octavianus de 

macht van Brabo’s zoon zó sterk uitbreidde dat deze tot de Elbe reikte. De historische Drusus 

viel in opdracht van Augustus (Octavianus) Germanië binnen en drong daarbij door tot de 

Elbe.
464

 

 De sterkste aanwijzingen voor identificatie komen naar voren wanneer we de in de 

‘Genealogie-kroniek’ behouden, vermoedelijk oorspronkelijke proloog van de Cornike van 

Brabant naast de fragmenten van de ‘Roman van Caesar’ leggen. De inhoud van de ‘Roman’ 

stemt overeen met de presentatie van de Cornike als zelfstandig werk dat zich onder meer op 

klassieke auteurs baseerde. Speciaal de bij die presentatie genoemde Lucanus is daarbij 

opmerkelijk. Diens voornaamste en enig overgeleverde werk Pharsalia behandelde de 

burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius.
465

 Deze komt echter helemaal niet voor in de sterk 

inkortende ‘Genealogie-kroniek’, maar wel in de ‘Roman van Caesar’ - en in de andere 

bronnen voor het Brabo-verhaal.
466

 Het is tenslotte heel aannemelijk dat een omvangrijke, 

                                                
     460 Het is overigens niet aannemelijk dat er werkelijk sprake was van een som. De in de ‘Roman van Caesar’ 
behandelde onderwerpen zullen relatief veel plaats hebben ingenomen: Caesar en Octavianus waren immers 

belangrijke, direct met Brabant verbonden helden - vgl. hierna. 

     461 Vgl. hierboven 265 over de door Hegman gesignaleerde romanprocédé’s in de ‘Roman van Caesar’. Ook deze 

tekst heeft een expliciete vertellersrol (voorbeelden: r. 87, 108, 164-5), net als de ‘Genealogie-kroniek’ (vgl. n. 440; 

het daar als laatste genoemde voorbeeld, vlak voor het explicit, laat zien dat dit element tot het aan de inkorting ten 

grondslag liggende voorbeeld behoorde: er wordt immers verdere informatie over Karloman aangekondigd, die 

echter in de ‘Genealogie-kroniek’ is weggelaten). 

     462 Van Berchen ed. 1855, 25; Van Edingen hs. Londen MB addit. 18290, fol. 20 v - 21 r; Die cornyke van 

Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag  71 F 8, fol. 11 r, met de toevoeging “daer schoone boecken aff syn” 

(eenzelfde toevoeging wellicht niet toevallig bij de geschiedenis van Godfried met de Baard, fol. 37 v); 

Alderexcellenste cronyke B 2 r. Vgl. het hierna volgende inhoudsoverzicht. 
     463 Van Berchen ed. 1855, 25; Van Edingen hs. Londen MB addit. 18290, fol. 20 v - 21 r; Die cornyke van 

Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 10 v - 11 r; Alderexcellenste cronyke B 2 r. In de 

‘Genealogie-kroniek’ ontbreekt deze strijd. Vgl. het hiernavolgende inhoudsoverzicht. 

     464 In 12 voor Christus, zie Kleine Pauly 1, 1212 (nr. 20). ‘Genealogie-kroniek’  fol. 4 v b; Van Berchen ed. 1855, 

25; Van Edingen hs. Londen MB addit. 18290, fol. 21 r; Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den 

Haag 71 F 8, fol. 11 v; Alderexcellenste cronyke [B 3] r. Vgl. het hierna volgende inhoudsoverzicht. 

     465 Met Orosius was Lucanus de voornaamste middeleeuwse bron voor de kennis van deze strijd (Leeker 1986, 

256). Franse vertaling van deze tekst (ca. 1240 proza, ca. 1260-70 verzen), mogelijk uit Brabant: NaSo J 087, J 088. 

     466 Iets dergelijks geldt misschien ook voor de eveneens in de proloog genoemde Ovidius. De met die naam 
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geleerde tekst als de ‘Roman van Caesar’ zou zijn geschreven in opdracht van Jan III. Zo’n 

groot en arbeidsintensief werk kon alleen met flinke financiële steun worden gemaakt. En 

waar is de aanwending van aan de clerus voorbehouden eruditie voor een rijmkroniek in de 

volkstaal beter denkbaar dan aan het hof? Het enige proloog-element dat niet van toepassing 

lijkt op de waarschijnlijk omvangrijke tekst in de fragmenten is de typering als boexken. Maar 

zelfkleinering past precies bij het verdere bescheidenheidsvertoon van de auteur. De 

werkelijke omvang en kwaliteit van zijn werk werden er alleen maar nadrukkelijker door in 

het licht gesteld.
467

  

 De bewerking van de Brabo-sage tot een grote klassieke geschiedenis van Brabant lijkt 

dus te zijn vervaardigd aan het hof van Jan III. Want daar ontstond vermoedelijk de oudste en 

meest uitvoerige bron voor deze verbeterde versie, die zich expliciet als een nieuw werk 

presenteerde. Eerder bleek dat het voorbeeld, de Clarasien, zich via raadslieden op de hertog 

richtte. Die tekst heeft dus denkelijk aan het hof gecirculeerd. Het is heel goed mogelijk dat 

men juist aan het hof vervolgens de behoefte voelde om de in dat werk gegeven, aantrek-

kelijke maar aanvechtbare geschiedenis van een antiek Brabant om te laten werken tot een 

acceptabeler klassiek verleden. Daar waren, als gezegd, de kennis om de bedoelde manco’s te 

onderkennen en te corrigeren, en de middelen om zo’n ambitieus project te ondernemen en tot 

een goed einde te brengen. En daar, in het middelpunt van kritische aandacht, ook en vooral 

van buiten de eigen grenzen, had men veel te winnen bij een prestigieuze geschiedenis van 

land en vorstenhuis.   

 Deze overwegingen leiden tot een vermoeden over de mogelijke aanleiding tot de 

aanmaak van deze grootse historie, aan het hof van Jan III, in het tweede kwart van de 

veertiende eeuw.
468

 Voordracht van epische werken is het best gedocumenteerd bij grote 

hoffeesten.
469

 Het was Jan III die in 1347 het ‘feeste van conync Pryamus’ in Brussel 

organiseerde, en daarvoor een invitatie naar het grafelijke hof van Holland stuurde.
470

 

Misschien waren er nog meer heren van dat kaliber uitgenodigd. Het is niet uitgesloten dat er 

verband bestaat tussen dat feest en belangrijke gebeurtenissen in de internationale politiek van 

het hof. Jan III had moeilijke tijden doorgemaakt. In het begin van de jaren dertig had hij zich 

geconfronteerd gezien met een vijandige coalitie van naburige vorstendommen, in reactie op 

de toenemende Brabantse macht. Vervolgens raakte hij betrokken in de Honderdjarige 

Oorlog, waardoor hij tegenover de Franse koning was komen te staan. Maar in 1347 kwam er, 

na een lange aanloop van toenadering en onderhandelen, definitief een eind aan deze periode: 

Brabant en Frankrijk sloten vrede, en Jan III wist in samenhang met die vrede aanzienlijke 

huwelijken voor zijn vijf kinderen te regelen.
471

 De hertog was op het toppunt van zijn macht 

en succes. Was het plan voor een Priamus-feest de uiting daarvan? En was zo’n feest niet de 

                                                                                                                                                   
geassocieerde liefde komt niet voor in de ‘Genealogie-kroniek’, maar wel in de andere Brabo-bronnen. Voor de 

‘Roman van Caesar’ is dit echter, door de gebrekkige overlevering, niet met zekerheid te zeggen. 

     467 Het is in dit verband interessant dat ook Boendale zijn lijvige Leken Spieghel in de proloog - tot vier maal toe - 

een ‘boecskijn’ of ‘wercskijn’ noemt (Boendale ed. 1844-1848, r. 14, 22, 23, 30). Over de mogelijkheid dat Boendale 

de auteur van de Cornike van Brabant was hierna, 272 e.v. Anderzijds: dergelijke typering van eigen werk is ook bij 

veel andere auteurs te vinden, als bescheidenheidstopos: vgl. Guenée 1980, 203. 

     468 Verdere argumenten voor deze localisering en (nog iets verder ingeperkte) datering komen naar voren uit de 

inhoudsanalyse hierna. 
     469 Bumke 1989, 674-675. 

     470 Vgl. over het feest hiervóór, 179. 

     471 De vrede van St.-Quentin, vier huwelijken en een verloving in 1347: Laurent 1927, Lucas 1929, 533-578. 

Laurent vermeldt Frans-Brabants diplomatiek contact “quelque temps avant le 10 janvier 1347” (109  n.2) - de 

uitnodiging voor het feest vond plaats op de dinsdag na Driekoningen. De met de vrede samenhangende 

huwelijken van vier van Jans vijf kinderen werden eind juni, begin juli gesloten, overigens geen van allen te 

Brussel. Het vijfde huwelijk, van dochter Johanna, werd in 1347 afgesproken; haar eerdere huwelijk met de in 

1345 gesneuvelde graaf Willem van Holland was indertijd wel in Brussel gevierd, met een steekspel (Avonds 

1984, 135-136, 186).  
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aangewezen gelegenheid om de aanwezige adel, waaronder dus wellicht een of meer naburige 

vorsten, nadrukkelijk van Brabants luister en oppermacht te doordringen? En hen misschien 

tegelijk - ook daarover later meer 
472

 - nog wat oud zeer voor de voeten te gooien? 

 De claim op suprematie ligt in elk geval besloten in de boven geciteerde opening van 

de proloog, waar de hertog wordt voorgesteld als een ‘heere der heeren’, zoals zijn 

grootvader koning Eduard. En zoals diens  bloed en recht teruggingen op de oude koning 

Arthur, zo was volgens de nieuwe sage ook Jan III de nakomeling en opvolger van een 

antieke koning Brabo. 

 

Jan van Edingens Livre des cronicques de Brabant 

 

Enige tijd na 1467 voltooide Jan van Edingen (ook: Jean d’Enghien), heer van Kestergat en 

van Grimbergen, een Livre des cronicques de Brabant. In de proloog legt hij uit hoe het werk 

ontstond. Hij las verschillende Dietse kronieken over de edele Brabantse hertogen. Ze 

bevatten de zuivere waarheid, maar het waren er veel, en ze waren wijdlopig. Dat deed bij 

hem het plan ontstaan om hun inhoud samen te vatten in één boek, in Frans proza, zoals 

meisjes een kransje vlechten uit de mooiste bloemen in een tuin. Aangespoord door een 

enthousiaste Filips de Goede ging hij aan het werk. Maar het lukte hem niet om het boek nog 

tijdens diens leven te voltooien. Daarom draagt hij het op aan de nieuwe hertog, Karel de 

Stoute, die zijn vader in 1467 was opgevolgd. Deze zal er een volledig en helder overzicht 

vinden van zijn voorgeslacht, vanaf Noachs zoon Jafeth. Hij zal lezen over zijn Romeinse en 

speciaal Trojaanse wortels, “car Brabon, duquel Brabant print premièrement son nom, estoit 

Troyen et print à femme la nièpce de Jullius César qui estoit romain.” En het zal gaan over de 

vele heiligen die de dynastie voortbracht, en over de beroemdste Brabander: Karel de Grote. 

Het is niet zeker of Van Edingen dit plan volledig heeft uitgevoerd. Van de vijf boeken die hij 

belooft zijn er maar vier bewaard. Die vier delen bestrijken de Brabantse geschiedenis vanaf 

Noach tot de slag bij Woeringen, in 1288. De geschiedenis tot Pippijn I wordt behandeld in 

een soort inleiding, volgens het nieuwe antieke stramien.
473

 

 In de weergave van de vroegste Brabantse geschiedenis lijkt deze opening sterk op de 

hierna te bespreken bronnen: ze gaan duidelijk, maar onafhankelijk van elkaar terug op een 

gemeenschappelijke bron, die wellicht ook al in proza was en inkortte. Eigen inbreng van Van 

Edingen is er pas vanaf de periode van de eerste Brabantse vorst Brabo (eind vierde, begin 

vijfde eeuw). Hij beschrijft het ontstaan van het hertogdom en latere koninkrijk Bourgondië in 

die tijd.
474

 Van dan af is zijn aandacht meer bij de glorie van Bourgondië dan bij Brabant, wat 

gezien de bestemming van het werk niet verbaast. 

 Ook deze kroniek heeft Blöte niet gekend, of in elk geval niet gebruikt. Toch is hij 

interessant. Van Edingens weergave van de Brabantse geschiedenis is weliswaar een vooral 

                                                
     472 Oud zeer, veroorzaakt door de generatie voorafgaand aan de genodigde(n?): vgl. hierna, 301. 

     473 NaSo J059. De kroniek werd niet geëditeerd. Zie vooral Borgnet 1856, met onder meer inhoudsoverzicht en 

fragmenten (citaat proloog: 363; vrijwel identiek in het Londense handschrift). Zie verder Bayot en Cauchie 1900, 

LXXXI; Doutrepont 1909, 430-431; Doutrepont 1934, 85-87. Bayot en Cauchie noemen drie handschriften: 1. 

Londen BM, Addit. 18290; 2. KB Brussel (olim comtes de Lynden, Haltines); 3. Abdij van Averbode. Van den 

Gheyn e.a. noemt twee handschriften van de kroniek in het bezit van de KB te Brussel, die echter geen van beiden 
overeenkomen met de beschrijving die Borgnet van het handschrift van de comtes de Lynden gaf (Van den Gheyn 

e.a. 1901-1948, VIII, nr. 5651 en 5652; Borgnet 1856, 359 en passim). Volgens Doutrepont is dat handschrift 

inderdaad niet in het bezit van de KB gekomen; ook bij de familie d’Aspremont-Linden zocht hij het tevergeefs. In 

de handschriften die hij wel zag (de twee Brusselse, Averbode) ontbrak de inleiding met Brabo (Doutrepont 1934, 86 

n. 1, 87). Ik heb gebruik gemaakt van een microfilm van het (vijftiende-eeuwse) Londense handschrift, dat de 

inleiding wèl heeft, op fol. 10 r - 30 v. Zie over dit handschrift Catalogue of additions 1868, 95 (de daar genoemde 

“dedication to Philip le Beau” moet zijn: Philip le Bon). Voor verdere informatie dank ik Dr. Scot McKendrick van 

het British Museum. 

     474 Hs. Londen BM addit. 18290 fol. 25 v. 
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tot slot selectieve vertaling,
475

 niet zonder fouten
476

 en met eigen aanvullingen. Maar de 

herkomst van de tekst maakt hem belangwekkend. De auteur was een vooraanstaand 

functionaris aan het Bourgondische hof. Hij was al sinds 1420 in Filips’ dienst en bekleedde 

tot na diens dood aanzienlijke posities als kamerheer en raadgever, amman van Brussel, en 

maître d’hotel. We kennen zijn naam tevens uit de voor Filips geschreven novellenbundel Les 

cent nouvelles nouvelles (1462), waarin hij - samen met ruim dertig andere hoge Franse en 

Bourgondische heren - als verteller optreedt.
477

 

 Interessant zijn Van Edingens mededelingen over het enthousiasme van de hertog, en 

over diens uitdrukkelijke wens dat het voorgenomen project werd uitgevoerd. Eerder zagen 

we dat Filips de Goede al sinds de jaren veertig beschikte over een officiële Brabants-

Bourgondische kroniek, van de hand van Emond de Dynter. Deze gaf de traditionele genea-

logie volgens de Brabantsche Yeesten, zonder Brabo.
478

 Maar blijkbaar was Filips ook 

geïnteresseerd in deze alternatieve, aanvullende overlevering, die tot dan toe uitsluitend of 

hoofdzakelijk in het Middelnederlands was verspreid en hem daardoor vermoedelijk nog niet 

bekend was.
479

 Het lijkt tegen deze achtergrond bovendien aannemelijk dat Van Edingen zijn 

kennis over de Brabantse geschiedenis voor een deel opdeed of aanvulde in de hertogelijke 

bibliotheek. Hij kon gebruik maken van die bibliotheek, want hij leende er boeken.
480

 En in 

deze bibliotheek kunnen zich verschillende van de oudere, voor Filips’ Brabantse voorgangers 

geschreven bronnen voor de Brabo-sage hebben bevonden.
481

 Was de oudste bron voor de 

derde Brabo-sage, de Cornike van Brabant, een van de ‘verschillende, wijdlopige Dietse 

kronieken’ die Van Edingen zegt te hebben gezien? De Brusselse herkomst van de fragmenten 

van de ‘Roman van Caesar’ is met die veronderstelling in ieder geval niet in tegenspraak.
482

 

Het Livre des cronicques de Brabant kan dus mede teruggaan op die oudste bron.  

 

De Chronica Brabantiae van Willem van Berchen 

 

De Gelderse geestelijke Willem van Berchen heeft, behalve eigen werk over de geschiedenis 

van Gelre, verschillende kopieën en compilaties van kronieken over andere Nederlandse 

gewesten en geslachten nagelaten. Ze werden geschreven in het Latijn en zijn gezamenlijk 

overgeleverd, in een autograaf. Één ervan betreft de geschiedenis van Brabant, van Adam tot 

                                                
     475 Met af en toe duidelijke sporen van onderliggende Nederlandstalige bron; Charles le Bel heerst 

bijvoorbeeld onder meer over “Zweden Norweghe Denemarche” (Hs. Londen BM addit. 18290, fol. 13 r), en 

Brabon II woont “a Landes qui est une ville en Hasbain que son pere avoit faicte et ainsy nommee pource quil y 
arriva premierement” (idem fol. 16 v). 

     476 In zijn proloog zegt hij bijvoorbeeld dat de Brabo die Caesars nichtje huwde dezelfde is als de Brabo die het 

land Brabant van keizer Maximianus kreeg (Borgnet 1856, 363, en idem in het Londense handschrift, fol. 7 r). Dit is 

niet juist - men vergelijke het inhoudsoverzicht hierna. De tekst zelf is wel correct op dit punt. 

     477 Borgnet 1856, 355-356; Doutrepont 1909, 333 e.v., 430. 

     478 Vgl. hiervóór, 180. 

     479 Small vraagt zich af waarom Van Edingen nog een Brabantse kroniek schreef, terwijl De Dynter dat al had 

gedaan; hij noemt als mogelijke reden dat Wauquelins Franse vertaling van De Dynters kroniek onvoltooid bleef 

(Small 2006, 234). Maar ook de herontdekking van ander, nieuw materiaal zoals deze legendarische 

voorgeschiedenis met Brabo kan een rol hebben gespeeld. 

Misschien werd er, overigens, in deze tijd nóg een Brabantse kroniek voor de hertog gemaakt, door 
Hugues de Tollins (volgens de rekeningen rond 1460-1461 actief als geschiedschrijver in Filips’ dienst). Over 

een mogelijke ‘kroniek van de koningen van Frankrijk en de hertogen van Brabant’ (en een over de graven van 

Holland) van zijn hand: Boeren 1951, 52. 

     480 Small 2006, 235. 

     481 Behalve de Cornike van Brabant kunnen ook de eerste Brabo-sage, en de Clarasien en de Cornicke van 

Hennen van Merchtenen, beiden met de tweede Brabo-sage, in de Brusselse bibliotheek zijn bewaard: vgl. 

hiervóór, V.4.2.5. 

     482 Vgl. hiervóór, 264. In de inventarissen die na Filips’ opvolging in Brabant (dus: in 1467 en later) van de 

Bourgondische bibliotheek zijn opgemaakt vond ik overigens geen spoor van het werk (uitgave: Barrois 1830). 
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halverwege het jaar 1470. Het werk werd door hem samengesteld in 1472 of de eerste helft 

van 1473. Het beslaat 71 bladen, met op elke bladzijde 40 tot 50 regels proza. De 

geschiedenis tot Karloman is te vinden op de eerste elf folia.
483

 

 Ook Van Berchen geeft die vroegste Brabantse geschiedenis in de nieuwe opzet, en 

noemt daarbij tevens zijn bron: ‘historia Johannis Clerici, secretarii civitatis Antwerpiensis’ - 

een ‘geschiedenis van Johannes de Klerk, secretaris van de stad Antwerpen’.
484

 Hij noemt dit 

werk zeven maal, uitsluitend in het eerste deel tot Karloman. Hier en daar geeft hij er wat 

uitvoeriger informatie over. Een passage betreft de geschiedenis van de Sicambriërs, 

behandeld van de elfde tot de tweede eeuw voor Christus. Van Berchen zegt deze gegevens te 

hebben ontleend aan Johannes Clericus, die ze op zijn beurt had overgenomen uit oudere 

geschriften, 
 

scilicet Archani, Pictagoras, Platonis, Ysidorii et etiam Sabu de sapientibus Atheniensibus, 
Dyogenis de Michenis et illius sapientissimi Tulii [...]485 

 

Elders stelt hij dat Johannes Clericus zich, voor bepaalde informatie over de koningen van 

Agrippina, op Petrus Damiani en Helinand had gebaseerd.
486

 En bij het begin van de behande-

ling van Karloman zegt Van Berchen: 
 

Ab isto Carolomanno omnes historie Brabancie incipiunt secundum cronographos, preter 

Johannem Clerici, qui incepit a diluvio tempore Noë et Japhet usque ad tempus Johannis huius 

nominis tercii Brabancie ducis. Ne igitur legentibus et audientibus inde tedium generetur, eam 
abbreviando et continuando et ad meliorem intellectum deducendo ego, Wilhelmus de Berchen 

[...], ab Hectore filio Priami regis Troianorum primogenito, incipere decrevi.487 

 

 Het eerste, fabelachtige deel van Van Berchens werk zou dus hoofdzakelijk een 

bewerking zijn van een kroniek van Jan van Boendale. Dat was de enige Brabantse kroniek 

die begon bij Noach. Hij bevatte onder meer een uitvoerige, nog onbekende geschiedenis van 

de Sicambriërs, en reikte tot Jan III. En hij beriep zich op klinkende, vaak klassieke namen. 

Diezelfde namen noemt de ‘Genealogie-kroniek’, op dezelfde plaats. En ook verder vertonen 

de twee teksten sterke inhoudelijke en vaak woordelijke overeenkomst. Van Berchen is echter 

veel duidelijker, nauwkeuriger en uitvoeriger. Hij vertelt bijvoorbeeld wel over Brabo’s 

gevecht met de reus en over zijn zwanenjacht, de ‘Genealogie-kroniek’ niet.
488

 Het lijkt dus 

aannemelijk dat de bron die Van Berchen hier beschrijft de aan de ‘Genealogie-kroniek’ ten 

                                                
     483 Over Van Berchen en zijn werk: Blöte 1902; Carasso-Kok 1981, 427-43. Autograaf: Brussel KB hss. 8037-

8050. Brabantse kroniek aldaar op fol. 232 r. - 310 v. Deze autograaf werd niet geëditeerd, maar Blöte geeft een 

uitvoerige samenvatting met lange fragmenten (Blöte 1904, 40-49, verdere citaten in de daarop volgende 

hoofdstukken). Er bestaat wel een editie van een wat later, onvolledig handschrift, dat inmiddels is verdwenen (Van 

Berchen ed. 1855). Blöte noemt het “eine nicht immer genaue und namentlich in den späteren Partien sehr verkürzten 

Abschrift” (Blöte 1904, 39). Doutrepont is het hier niet mee eens, hij zag slechts “des simples divergences [...] 

insignificantes” (Doutrepont 1939, 38). Voor bestudering van de hoofdlijnen van het verhaal laat het zich, als 

aanvulling op de autograaf-delen bij Blöte, in elk geval goed gebruiken. Zie verder over de kroniek van Van Berchen 

vooral Blöte 1902; Blöte 1904; CK 395; NaSo W028. 

     484 Vert. WK. Jan van Boendale had die naam, bijnaam en functie.  

     485 Blöte 1904, 52. Vert. WK: “namelijk van Archanus, van Pythagoras, van Plato, van Isidor(i)us en ook van 
Sabius [Sabu te lezen als Sabii? Vgl. Van Berchen ed. 1855, 8] over de zeven Atheners, van Dyogenes van Mycene 

en van de bekende, zeer wijze Tullius [Cicero]”. 

     486 Blöte 1904, 75-76, 78-79. 

     487 Blöte 1904, 52. Vert. WK: “Volgens de historiografen beginnen alle geschiedenissen van Brabant vanaf deze 

Karloman, behalve [die van] Johannes de Klerk, die begon vanaf de tijd van de zondvloed, Noach en Jafeth tot aan 

de tijd van hertog Jan III van Brabant. Opdat de lezers en luisteraars zich niet vervelen heb ik, Willem van Berchen 

[...], om die [geschiedenis van Johannes de Klerk] in te korten en voort te zetten en begrijpelijker te maken, besloten 

te beginnen vanaf Hector, eerstgeboren zoon van Priamus, koning der Trojanen”. 

     488 Blöte 1904, 57-60. 
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grondslag liggende, slechts in de fragmenten van de ‘Roman van Caesar’ overgeleverde 

Cornike van Brabant was. Inhoud, (deels quasi-)wetenschappelijke grondslag en geïmpli-

ceerde datering komen daarmee overeen. En ook de expliciet aanwezige verteller is nog 

herkenbaar in uitspraken als “[Jupiter,] cuius generaciones hic dimitto et dicam de Heleno”.
489

 

Blöte kwam overigens tot andere conclusies over Van Berchens uiteindelijke bron.
490

 Deze 

komen nog ter sprake. 

 

Opmerkelijk is de toeschrijving aan Boendale. Zij is eveneens te vinden in de nog te 

bespreken Cornyke van Brabant int prose int corte (kort na 1468) en Alderexcellenste 

Cronyke van Brabant (1498), weer aan het begin van de behandeling van Karloman.
491

 

Mogelijk was zij dus al opgenomen in een bron waar deze werken onafhankelijk van elkaar 

op teruggaan.
492

 Of misschien betrof het een inmiddels algemene opvatting - men vergelijke 

het meervoud in Van Berchens “secundum cronographos” - die op de geëigende plaats werd 

gememoreerd. De ‘Genealogie-kroniek’ heeft de toeschrijving niet. Daar luidt de hierboven 

aangehaalde bronvermelding over de Sicambriërs als volgt: 
 

  Nu hoirt ghi heeren ende verstaet 
  Ic sal u tellen sonder baraet 

  Van desen Cincambrinen voirt 

  Selve dat ic hebbe gehoirt 

  Van haer waren gesien bescreven 

  Gelijc ons hebben uut gegeven 

  Arthitan ende Pitagoras 

  Ende Plato also ic las 

  Ende Sinte Ysidorus mede 

  Diere ons aff weten dede 

  Ende Sabu die wiser van Athenen 

  Ende Diogenes van Nichenen 
  Ende die wise Tulius 

  Van desen hebbic vonden dus 

  Gelijc ic u sal doen verstaen 

  God late my dit rechte gaen493 

 

Het is dus deze ik-figuur, zich nadrukkelijk presenterend als auctor intellectualis, die in 

andere, vijftiende-eeuwse bronnen als Boendale wordt geïdentificeerd. 

 Is het mogelijk dat Boendale werkelijk de auteur achter de nieuwe klassieke ge-

schiedenis van Brabant was? Blöte geloofde er niets van. In het eerste deel van de Bra-

bantsche Yeesten (1316) en in de Corte cornike (1322) wist Boendale niets te vertellen over 

de voorvaderen van Karloman. En in Der Leken Spieghel (1325-1330) schreef hij met 

minachting over de - ook in deze nieuwe Brabo-sage verwerkte - Octavianus-fabel. Het lijkt 

Blöte onmogelijk dat iemand met Boendales waarheidsliefde vervolgens zelf zulke verzinsels 

zou hebben geproduceerd. Zijn eigen Yeesten dienden in elk geval niet als bron voor de 

                                                
     489 Blöte 1904, 68 n. 1 (met verdere voorbeelden); vert. WK: (Jupiter), “wiens nageslacht ik hier niet verder 

behandel, maar ik zal vertellen over Helenus”. 

     490 Blöte 1904, 51-53, 54 en vlg. 
     491 Cornyke van Brabant int prose int corte, hs. Den Haag 71 F 8, fol. 1 r.: “[...] ende oock sal ick beginnen van 

Noes tyden op Jaerphat Noes zoene daer Jan de Clerq op begint die schrijft alle die generatien nederdalende van den 

vader ten kinde [...]”; zie ook fol. 16 r. Alderexcellenste Cronyke D 5 v: “Ende op desen Karleman so beghinnen 

ghemeynliken die Brabantsche croniken, sonder [behalve] die bescreven sijn van meester Jan de clerc, te weten van 

Noes tide [...]”. Dezelfde opmerking, maar zonder vermelding van de naam van de auteur, bij Van Edingen: hs. 

Londen BM addit. 18290 fol. 29 v. 

     492 Vgl. voor de onderlinge verhoudingen Blöte 1904; zie ook het samenvattende overzichtsschema hierna, 378. 

     493 Fol. 3 r a-b. Bij de andere bronvermeldingen door de auteur (fol. 5 r a en b) wordt in het Latijn eveneens naar 

Johannes Clericus verwezen. Vgl. Blöte 1904, 75-76 en 78-79. 
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nieuwe kroniek. Blöte schrijft het verhaal dus toe aan een Pseudo-Boendale of, naar Van 

Berchens Latijn, Pseudo-Clericus (zelfs aan twee Pseudo-Clerici, maar daarover later).
494

 

 Ondanks deze bedenkingen hechtte Sonnemans wel geloof aan de vijftiende-eeuwse 

verwijzingen naar Boendale als auteur. Deze voorzag zijn Brabantsche Yeesten immers 

voortdurend van aanvullingen, en schreef na de dood van Rogier van Leefdale in 1334 alleen 

nog werken voor Jan III.
495

 Sonnemans’ betoog had echter betrekking op de ‘Genealogie-

kroniek’, die hierboven werd getypeerd als een later uittreksel tot Karloman en die als zodanig 

inderdaad als aanvulling op de Yeesten kon fungeren. De eraan ten grondslag liggende 

kroniek was echter, gezien het aangekondigde bereik tot en met Godfried met de Baard, 

bedoeld als zelfstandige tekst. En het was vermoedelijk in eerste instantie die oudere, zelf-

standige tekst die voor Jan III werd geschreven. Het is niet onmogelijk dat de latere 

‘Genealogie-kroniek’ (ook?) door Boendale is gemaakt
496

, misschien eveneens voor Jan III. 

Maar de vermeldingen van zijn auteurschap zijn te vinden in kronieken die berusten op een 

meer uitgebreid en dus ouder of op oudere bron teruggaand voorbeeld dan deze ‘Genealogie’.  

 Moeten we dan aannemen dat Boendale de nieuwe, klassieke geschiedenis van 

Brabant naast de Yeesten heeft geschreven? Dat lijkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk. 

Waarom zou hij zo’n tweede werk ondernemen? Misschien wordt dat bezwaar ondervangen 

door de hierboven gedane suggestie dat het een belangrijk gelegenheidswerk betrof. Dat zou 

kunnen verklaren waarom de auteur van de wel héél lange en gedegen Yeesten een nieuwe 

kroniek begon. Wat nodig was, was een tekst die een luisterend adellijk publiek kon boeien en 

imponeren - door meeslepende verhalen, door grootse politieke implicaties, en door de 

vermelding van geleerde of geleerd klinkende bronnen die juist op een niet-geletterd publiek 

indruk konden maken. 

 Maar was een dergelijke tekst, mét Octavianus als Brabander, niet in strijd met 

Boendales waarheidsliefde? Die liefde kan natuurlijk - in de loop der tijd, onder druk van 

opdrachtgevers, omstandigheden - wat zijn gaan slijten. De passages waarin hij op de 

verzinsels over de zwaanridder en Octavianus scheldt dateren van vóór deze Brabo-sage. En 

wás Boendale wel zo betrouwbaar? De Algemene Geschiedenis der Nederlanden adviseert de 

Brabantsche Yeesten met de grootste voorzichtigheid te hanteren, want “voor Boendale was 

geen leugen te groot”.
497

 In elk geval bewees hij nadrukkelijk lippendienst aan het principe 

van de waarheid. En juist daarom is het opmerkelijk dat in de nieuwe Brabo-geschiedenis veel 

aandacht aan de schijn van waarheid is besteed. Weliswaar zijn er nog steeds de nodige fabels 

in te vinden, maar het verhaal is - daarover straks meer - historiografisch van veel hoger 

niveau. 

 Vergeten we ook niet dat Boendale de belangrijkste Brabantse geschiedschrijver van 

zijn tijd was, en juist in deze periode veel voor Jan III schreef. De kans dat de hertog zich met 

zo’n opdracht tot hem richtte is dus niet denkbeeldig. Het optreden van een Pseudo-Boendale 

lijkt daarentegen juist dan en daar onwaarschijnlijk. De toeschrijving kan dus niet zonder 

meer als onzin worden afgedaan.
498

 Maar het is ook mogelijk dat het verhaal later op naam 

van de grand old man van de Brabantse historiografie werd gezet. De bronnen die de verwij-

                                                
     494 Blöte 1904, 53-54; met instemming aangehaald in Ampe 1977, 53-54. 
     495 Sonnemans 1992, 338-340, 351 n. 54. Over Boendales voortdurende aanvullingen Stein 1990. 

     496 Dat zou dan kunnen zijn gebeurd bij de vervaardiging van de laatste redactie van de Yeesten, voltooid tussen 

21 juli 1347 en 1349 (Stein 1990, 273). Vgl. voor de datering van deze derde versie van de Brabo-sage hierna, 304. 

     497 AGN II, 558.  

     498 Over de werken van Boendale voor Jan III ook Reynaert, volgens welke er gaandeweg, zeker vanaf ca. 1340, 

een hechte band tussen deze twee ontstond (Reynaert 2002, 152 e.v.). Een interessante parallel in andere werken van 

Boendale vormt de opsomming van klassieke bronnen (idem, 150). Vgl. nog hiervóór (n. 467) over Boendale-

parallellen voor het bescheiden ‘boexken’, en hierna (n. 630) voor mogelijk vergelijkbare belangstelling voor Griekse 

etymologie. Zie ook n. 430 voor mogelijke tegenreactie op de (op Boendale reagerende) oudste Brabo-sagen.  
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zing naar Boendale bevatten dateren tenslotte uit de tweede helft van de vijftiende eeuw.
499

  

 

Volgens Blöte was Van Berchens uiteindelijke bron niet geschreven in het Middelnederlands, 

maar in het Latijn. Die bron zou bovendien niet het werk zijn van één auteur, maar van twee. 

Juist de bestudering van Van Berchens Brabantse kroniek bracht hem tot de conclusie dat de 

nieuwe Brabo-sage, zo tussen 1330 en 1350, in twee achtereenvolgende fasen ontstond. 

Pseudo-Clericus I gaf Brabo nakomelingen tot Karloman. Pseudo-Clericus II voegde een 

voorgeschiedenis van Noach tot Brabo toe, maar nam het werk van zijn voorganger verder 

getrouw over. Deze conclusies wijken nogal af van hetgeen hierboven werd gesteld. Daarom 

volgt een korte samenvatting en weerlegging van Blötes betoog. 

 Uitgangspunt van zijn redenering is de sterke inhoudelijke en tekstuele overeenkomst 

tussen Van Berchens werk en de ‘Genealogie-kroniek’. Die laatste kroniek presenteert zich in 

de proloog als een oorspronkelijk werk. Toch heeft Van Berchen een veel betere lezing. Hoe 

is dit te verklaren? Het antwoord op die vraag verkrijgt hij via een omweg. Van Berchen zegt 

dat alleen Johannes Clericus de geschiedenis vóór Karloman behandelde. Dat zou betekenen 

dat hij voor dit tijdvak maar één bron gebruikte. Dat blijkt bij nadere bestudering van zijn 

tekst inderdaad het geval. Tevens wordt duidelijk dat die ene bron in het Latijn was 

geschreven, en - ondanks Van Berchens boven aangehaalde bewering dat hij zijn voorbeeld 

inkortte - een even uitvoerige versie gaf als Van Berchen. Het eerste deel van diens kroniek 

gaat dus niet terug op de kortere, in de volkstaal geschreven ‘Genealogie-kroniek’.
500

 

 Maar wat was dan de verhouding tussen Van Berchens Latijnse bron en die 

Genealogie? Een essentieel punt in Blötes betoog is Van Berchens volgzaamheid. Zijn 

mededeling dat hij het een en ander heeft toegevoegd wordt ondersteund door ingeplakte 

strookjes papier en aantekeningen in de marge. Maar van de beweerde inkorting en verdui-

delijking blijkt niets. Van Berchen is vooral mechanisch aan het overschrijven. Één van de 

voorbeelden van slaafs kopiëren betreft de datief van het persoonlijk voornaamwoord voor de 

derde persoon. De correcte vorm is ei. Van Berchen kiest echter steeds het reflexieve sibi - in 

eigen werk althans. Maar in het eerste deel van zijn Brabantse kroniek wisselen de twee 

vormen elkaar af. In het stuk van Noach tot Francio III, Brabo’s grootvader, staat regelmatig 

(“allerdings nur 4 mal”)
 501

 ei. Van Brabo tot Karloman is geregeld sibi te vinden. Dan volgt 

weer een passage met ei, tot Jan II. Als Van Berchen de tekst zelf zou hebben geschreven, zou 

er steeds sibi hebben gestaan. Ergo: hij kopieerde een Latijnse tekst waarin diezelfde 

verdeling te vinden was, en: dat voorbeeld putte eveneens uit Latijnse bronnen - hoe anders de 

afwisseling te verklaren? 

 Dat Van Berchens voorbeeld ook zelf ontleende blijkt tevens uit het feit dat het eerste 

deel van zijn Brabantse kroniek bronnen (waaronder Johannes Clericus) noemt en mild 

bekritiseert. Dat doet Van Berchen elders in de tekst en in zijn verdere compilatiewerk nooit. 

Bovendien is de verwijzing naar Clericus ook te vinden in de mogelijk eerdere, niet door Van 

Berchen benutte Cornyke van Brabant int prose int corte. Hier is dus een voorganger aan het 

woord. Conclusie: Van Berchens Latijnse bron ging evenmin terug op de ‘Genealogie-

kroniek’ (die Clericus niet noemt). Zij was niet de Historia van Johannes Clericus, maar een 

licht-kritische bewerking
502

 daarvan. Ook die Historia, haar vermoedelijk directe voorbeeld, 

                                                
     499 Tigelaar denkt aan latere toeschrijving: hij interpreteert Van Berchens verwijzing naar Johannes Clericus 

als een verwijzing naar de Brabantsche Yeesten, neemt aan dat Van Berchen gebruik maakte van een handschrift 

dat eveneens een combinatie van ‘Genealogie-kroniek’ en Yeesten gaf, en dat die combinatie vaker moet zijn 

voorgekomen (Tigelaar 2006, 136-137). Maar het kan dan niet om de ‘Genealogie-kroniek’ zijn gegaan, omdat 

Van Berchen als gezegd een betere, uitgebreidere lezing heeft. 

     500 Blöte 1904, 51-67. 

     501 Blöte 1904, 66. 

     502 Wellicht werden ook de door Blöte op p. 63-4 genoemde Latijnse citaten door Van Berchens directe 

voorganger toegevoegd. 
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was gezien het sibi-ei in het Latijn.
503

   

 En nu komt Blöte met zijn gevolgtrekkingen over de oudste bron voor de nieuwe 

Brabo, de Historia van Johannes Clericus. Zowel Van Berchen en zijn directe voorganger als 

de Cornyke van Brabant int prose int corte en Alderexcellenste Cronyke schrijven de 

behandelde geschiedenis van Noach tot Karloman expliciet toe aan die ene auteur. Dat kan 

echter niet juist zijn. Blöte interpreteert de afwisseling tussen ei en sibi als aanwijzing dat het 

werk van twee auteurs werd samengevoegd. De verdeling tussen de twee vormen toont welk 

aandeel elk van beide schrijvers had. Blöte noemt ze alletwee Pseudo-Clericus. Het eerste 

deel vanaf Noach tot en met Francio III moet het werk zijn geweest van Pseudo-Clericus II of 

ei-Clericus, de jongere. Hij schreef het als voorgeschiedenis bij het werk van Pseudo-Clericus 

I of sibi-Clericus, de oudere.
504

 

 Enkele kleine observaties moeten de veronderstelling van een wisseling van pen 

tussen de geschiedenis van Brabo en die van zijn voorvaderen ondersteunen. Het eerste deel 

bepaalt zich bij de opsomming van vorsten tot de duur van hun regering en het aantal, de 

naam en de bestemming van hun kinderen. In het veronderstelde tweede deel vanaf Francio 

III wordt daarbij ook de dood van vorsten en hun opvolging door een zoon steeds expliciet 

vermeld. Verder is er een andere, meer beperkte woordkeus bij het aanduiden van het begin 

van een nieuwe regering. Tegenspraak blijkt bij de datering van de verdrijving van de Sicam-

briërs uit Pannonië. Volgens het eerste deel vond die plaats in 346 na Christus. Het tweede 

deel noemt het jaar 377. Tenslotte maakt de overgang van de geschiedenis der Sicambriërs 

naar het verhaal van Brabo op Blöte de indruk van een natuurlijke afsluiting.
505

  

 En daarmee is zowel de verhouding tussen de ‘Historia van Johannes Clericus’ en de 

‘Genealogie-kroniek’ als de terminus ante quem van het werk van de Pseudo-Clerici bepaald. 

Immers: de ‘Genealogie-kroniek’ had beide delen al samen, en moet daarom teruggaan op de 

Pseudo-Clericus die ze verbond. De presentatie van de ‘Genealogie-kroniek’ als een oor-

spronkelijk werk is dus onwaar: het is een bewerking uit het Latijn. Vergelijking van vier 

passages uit Van Berchen en de ‘Genealogie-kroniek’ leidt tot een nader oordeel over die 

bewerking. Dat luidt niet gunstig. Het Latijnse proza oogt vanzelfsprekend helder naast de 

onvermijdelijk met stoplappen gevulde volkstaalverzen. Rijmdwang is volgens Blöte ook de 

voornaamste reden voor afwijkingen ten opzichte van het origineel.
506

 

 Van de vergeleken passages is de laatste volgens Blöte de belangrijkste, omdat die het 

dwingende bewijs zou leveren dat de ‘Genealogie-kroniek’ een Latijns voorbeeld had. Het 

gaat over de derde-eeuwse Agrippijnse koning Karel, bijgenaamd de Schone. Van Berchen 

zegt: 
 

Johannes Clerici allegat magistrum Elynandum dicentem, quod iste Carolus Pulcher homo erat 

multum bellicosus et plures terras sibi subjugavit, scilicet Sweciam, Norwegiam, Daciam et 

Hyberniam.
507

 

 

Het Middelnederlands is korter over Karle die Scone: 
 

  Dese wan Zweden ende Yerlant 

  Dus doet te weten Elinant 

  Dat dese Karle, dese heere 

  Was in strijde geluckich zeere 

                                                
     503 Blöte 1904, 67-73, 99-101. 

     504 Blöte 1904, 99-102. 

     505 Blöte 1904, 102-3. 

     506 Blöte 1904, 73-81. 

     507 Blöte 1904, 78-79; vert WK: “Johannes Clericus beroept zich op meester Helinand, die zegt dat deze Karel de 

Schone een zeer strijdlustig man was en verscheidene landen aan zich heeft onderworpen, namelijk Zweden, 

Noorwegen, Dacië en Ierland.” 
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  Dic wan hi vele andere lande508 

 

Blöte acht het zeker dat er in de oorspronkelijke tekst sprake was van vier landen. Dat de 

‘Genealogie-kroniek’ er twee laat vallen verklaart hij ook in dit geval uit moeilijkheden met 

de versvorm: de namen Noorwegen en Dacië waren te lastig om op te nemen. Zou de tekst 

echter teruggaan op een origineel in de volkstaal, dan waren ze al in verzen verwerkt - de 

mogelijkheid van een voorbeeld in Middelnederlands proza of in het Frans sluit hij uit.
509

 

 Tot zover de samenvatting van Blötes betoog - nu de weerlegging ervan. De kern van 

de kwestie ligt in de interpretatie van de ‘Genealogie-kroniek’, en dan vooral van de 

verhouding tussen proloog en tekst. Eerder ging het over de verschillen tussen aangekondigd 

en feitelijk bereik, zelfbewuste presentatie en kennelijke inkorting, de keus voor aansprekende 

geschiedverhalen of droge genealogische feiten. Die verschillen leidden hierboven, anders 

dan bij Blöte, tot de conclusie dat de proloog oorspronkelijk deel uitmaakte van een oudere, 

meer uitgebreide tekst, de Cornike van Brabant. Het bestaan van zo’n tekst werd vervolgens 

bevestigd door identificatie van de - Blöte onbekende - fragmenten van de ‘Roman van 

Caesar’ als de resten van die Cornike. De mededelingen van de proloogschrijver en van de 

latere Brabo-bronnen mogen dus worden geloofd: de nieuwe, klassieke geschiedenis van 

Brabant was de creatie van een auteur, in het Diets. En ook Van Berchen (of een voorganger?) 

heeft gelijk als hij zegt dat het eerste deel van zijn Brabantse kroniek daar een inkorting van 

is: in vergelijking tot de Caesar-fragmenten is zijn werk inderdaad beknopter. 

 Er zijn meer argumenten voor de aanname van een oorspronkelijk werk in de 

volkstaal. Daar is allereerst het publiek waarvoor de nieuwe geschiedenis van Brabant 

vermoedelijk was bestemd: de adel. De ‘Genealogie-kroniek’ richt zich expliciet tot deze 

groep, die geen Latijn kende maar graag naar epiek in de volkstaal luisterde. Naar een tekst 

als de ‘Roman van Caesar’ dus. Ook het eerste deel van Van Berchens kroniek lijkt, achter 

het Latijnse proza, een oorspronkelijk voor de adel geschreven tekst. Daarop duiden de dynas-

tiek georiënteerde en romantische inhoud, de expliciet optredende verteller en de deels 

gefingeerde, voor geletterden vermoedelijk te ongeloofwaardige bronverwijzingen. De toe-

schrijving van de nieuwe geschiedenis aan Boendale wijst, al dan niet juist, eveneens in de 

richting van een Middelnederlands origineel. Dat zo’n werk - enigszins kritisch - in het Latijn 

zou zijn vertaald is niet ondenkbaar. Ook Boendales Brabantsche Yeesten werden in het 

Latijn vertaald en bewerkt.
510

 Misschien mag verder enig gewicht worden gehecht aan het feit 

dat Jan van Edingen zijn bloemlezing op Dietse kronieken zegt te baseren, en inderdaad af en 

toe duidelijk naar het Nederlands vertaalt. Van belang is in dit verband ook een van de nieuw-

opgenomen etymologieën. De stad Landen zou haar naam ontlenen aan het feit dat de stichter, 

Brabo I van Brabant, “daer yerst lande”. Van Edingen vertaalt deze uitleg simpelweg in het 

Frans, waardoor de logica wegvalt. Van Berchen ziet zich in het Latijn gedwongen om voor 

de naamsverklaring terug te grijpen op het Nederlands.
511

 

 Blötes bewijsvoering is steekhoudend ten aanzien van Van Berchens directe bron: die 

moet in het Latijn zijn geschreven. Maar zijn argumenten voor de stelling dat ook deze bron 

uiteindelijk op Latijnse teksten terugging zijn zwak. De voornaamste aanwijzing hiervoor zag 

hij in het feit dat de ‘Genealogie-kroniek’ de namen van twee door de Agrippijnse Karel de 

Schone veroverde landen wegliet. Problemen met het rijm waren zijn verklaring voor deze 

inkorting, net als voor de andere afwijkingen en de vele stoplappen. Rijmdwang is echter 

inherent aan de versvorm, en op zich geen argument tegen oorspronkelijkheid. De 

                                                
     508 Fol. 5 r b. Waarom Blöte Dic door Dit vervangt is mij niet duidelijk (Blöte 1904, 79). 

     509 Blöte 1904, 78-81. 

     510 Vgl. hiervóór, n. 103. 

     511 Citaat: Alderexcellenste cronyke 1498 D 2 v; Van Edingen: vgl. n. 475; Van Berchen ed. 1855, 31-32 (“apud 

Landen in Hasbania, [..] sic nominatam, quia pater eius ibidem primus repatriauit Theutonice yerst Landen.”). 
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‘Genealogie-kroniek’ bleek voortdurend te korten, en niet om het rijm. Selectiecriterium was, 

zoals Blöte elders in zijn studie zelf zegt
512

, de geslachtkundige waarde van de informatie. Bij 

die opzet konden wel een paar veroveringen worden gemist. 

 De sibi-ei-verdeling - toch al een wat wankele observatie
513

 - verliest daarmee haar 

argumentele belang, ook wat betreft de creatie door twee auteurs. Zij kan immers, áls er al 

sprake is van een werkelijke tweedeling, net zo goed aan twee vertalers (of eigenzinnige 

kopiïsten) worden toegeschreven. Hetzelfde geldt voor de geconstateerde maar ook al niet erg 

overtuigende verschillen in woordkeus en vertelwijze. Of misschien zijn deze op rekening van 

de auteur zelf te zetten. Een tegenstrijdige datering kan eveneens een vergissing zijn van de 

auteur, of berusten op een latere leesfout. Het is tenslotte logisch dat de zelfbedachte ge-

schiedenis van de Sicambriërs niet werd voortgezet toen het doel ervan, Brabo (Silvius), was 

bereikt. De ‘natuurlijke afsluiting’ is dus verklaarbaar uit de constructie van het verhaal. De 

argumenten voor een origineel in het Latijn en voor een schepping door twee auteurs blijken, 

kortom, onhoudbaar. De hierna volgende analyse van de inhoud van het verhaal levert verdere 

argumenten tegen de aanname van een totstandkoming in twee fasen.
514

 

 

De Cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste Cronyke van Brabant 

 

Die cornyke van Brabant int prose int corte is een korte prozakroniek, reikend van de 

Zondvloed tot de verwoesting van Luik door Karel de Stoute, “nu ter tyt hertoghe van 

Brabant”.
515

 De tekst werd dus niet lang na die verwoesting, in november 1468, en in ieder 

geval vóór Karels dood in 1477 geschreven. Er zijn vier handschriften van bekend.
 516

 

 

Sterk verwant
517

 is de lezing van het begin van de eigen geschiedenis in de anonieme 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant, de eerste grote gewestelijke kroniek in druk. Zij 

verscheen bij de Antwerpse drukker Roland van den Dorpe, op 28 februari 1498.
518

 Het is 

                                                
     512 Blöte 1904, 97. 

     513 Zie het boven geciteerde “allerdings nur 4 mal”. 

     514 Er is een nieuwe genealogie, met de bedoeling om Karloman eigen Trojaanse voorouders te geven. De gedach-

te aan een eerste fase die slechts terugging tot de in wezen onbelangrijke, want nog niet Trojaanse maar slechts 

heldhaftige Brabo kan niet juist zijn. De aanpak van de genealogie vóór en na Brabo (Silvius) blijkt identiek. Er is 

eenzelfde politiek met betrekking tot naamgeving en zijtakken. De impliciete boodschap van gelijkheid met Rome is 

overal aanwijsbaar. Bovendien is er sprake van ‘lange termijn planning’, die eenheid suggereert. De nieuwe, Tro-

jaanse Brabo, met de betekenisvolle tweede naam ‘Silvius’, wordt voorafgegaan door andere Brabo’s en Silviussen. 
Zo konden deze namen worden uitgelegd, en tot traditionele familienaam worden verklaard. Ook in zijn nageslacht 

zijn Brabo’s te vinden. Één van hen was nodig om Brabant aan zijn naam te helpen, nu de auteur de eigenlijke Brabo 

(Silvius) vorst van het oudere, grotere koninkrijk Agrippina had gemaakt. 

     515 Den Haag, KB 71 F 8, fol. 1 r. 

     516 NaSo C055. Vollediger overzicht handschriften: Tigelaar 2006, 139. Het betreft: Antwerpen, SB hs. B 15462, 

vijftiende eeuw (Dermul 1939 nr. 77); Brussel, KB hs. 18001, vijftiende eeuw, met voortzetting tot 1479 (Van de 

Gheyn e.a. 1901-1948, VIII nr. 5673); Gent, UB hs. 908, vijftiende eeuw (Reynaert 1984-1996 II, 70-72); Den Haag, 

KB 71 F 8, met de titel De Koornike van Brabandt (int prose ende int corte), tweede helft zestiende of eerste helft 

zeventiende eeuw (Inventaris 1988-.... II, 50). Het Gentse handschrift zou voorbeeld voor het Antwerpse en het 

Haagse zijn geweest (Reynaert 71); het Antwerpse handschrift heeft iets oudere taalvormen dan het Haagse, maar 

voor het overige zijn ze gelijkluidend (Blöte 1904, 89 n. 1). De kroniek is niet geëditeerd (enkele citaten uit het 
Antwerpse handschrift bij Blöte 1904, 94-95, en Ampe 1977, 53). Ik heb gebruik gemaakt van het Haagse 

handschrift en van een transcriptie van het daar nauw bij aansluitende Gentse (waarvoor hartelijke dank aan Dr. W. 

Kuiper, Zaandam). 

     517 Blöte 1904, 89 e.v. Blöte’s conclusies werden bevestigd door eigen vergelijking van het eigenlijke Brabo-

hoofdstuk (Die cornyke van Brabant int prose int corte, Den Haag KB hs. 71 F 8, fol. 5 v - 11 r; Alderexcellenste 

Cronyke, ex. Den Haag KB 171 E 42, boek II kap. 2). Er is grote, soms woordelijke overeenkomst. Verschillen 

betreffen slechts formulering, volgorde van zinnen, details. De Alderexcellenste Cronyke is tot slot wat uitvoeriger 

over de Romeinse geschiedenis. Zij verdeelt de tekst in hoofdstukken en paragrafen.  

     518 Vgl. over de datering Tigelaar 2006, 11 n. 1. 
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Van den Dorpes belangrijkste en meest imposante produktie: ruim tweehonderd bladen van 

twee kolommen, in folio-formaat, met vele houtsneden. Een deel daarvan werd speciaal voor 

deze kroniek gemaakt.
519

 

 De opvallendste illustraties hebben betrekking op het legendarische verleden. Speciale 

aandacht is er voor de oorsprong van de eigen stad, Antwerpen. Brabo’s overwinning op de 

reus wordt, als enige van de in het werk beschreven gebeurtenissen, paginagroot getoond. Het 

meest opmerkelijk is de verbeelding van de Brabantse stamboom, in zes eenzijdig bedrukte, 

met elkaar te verbinden bladen. Het is een gecompliceerde combinatie van typografie en 

houtsneden, die de beschreven stamreeks nogmaals laat zien, vanaf de eerste christelijke 

voorvader Anschisus.
520

 Gevisualiseerde genealogieën kwamen vaker voor, in boekvorm en 

als rol. Ook uit Brabant kennen we zo’n rol, uit dezelfde periode en met dezelfde stamreeks 

als de Alderexcellenste Cronyke. Een andere mogelijke inspiratiebron was Dat boeck dat men 

hiet fasciculus temporum (Utrecht, Jan Veldener, 1480), de enige eerdere gedrukte, 

Nederlandstalige geschiedenis met houtsneden. Deze uitgebreide wereldkroniek - waaraan 

onder meer een kleine Brabantse kroniek werd toegevoegd - had een vergelijkbare illustratie-

techniek. De Alderexcellenste Cronyke noemt het “boecke geheeten Fascyculus temporum” 

onder haar bronnen.
521

 Dat de bladen uit de Alderexcellenste Cronyke werkelijk door kopers 

werden samengevoegd (als hulp bij het lezen, mogelijk ook als wandversiering) mag mis-

schien worden afgeleid uit het feit dat ze in een groot deel van de vele bewaarde exemplaren 

ontbreken. En dat geldt ook voor de herdrukken. 

 Want herdrukken kwamen er: de uitgave bleek succesvol. Jan van Doesborch, die na 

de dood van Van den Dorpe het atelier van diens weduwe overnam, heeft het werk 

verschillende malen - in 1512, 1518 en 1530 - opnieuw uitgegeven. Daarbij werd het laatste, 

meest recente deel voortdurend geactualiseerd, waardoor het in 1530 was uitgegroeid tot de 

meest omvangrijke uitgave in Van Doesborchs fonds. Van Doesborch richtte zich daarbij niet 

meer uitsluitend op Brabant. Dat hij zijn uitgave ook buiten de Brabantse grenzen hoopte te 

verkopen lijkt op te maken uit zijn titelpagina’s. De herdruk van 1512 heet al Die 

alderexcellenste cronyke van Brabant Hollant Seelant Vlaenderen int generael. En in 1530 is 

het aangekondigde bereik nog groter. Bij al die uitbreiding bleef het verhaal over de vroegste 

geschiedenis echter ongewijzigd.
522

 Van alle hier behandelde bronnen heeft de Alderexcel-

lenste Cronyke dus verreweg de belangrijkste bijdrage aan de verspreiding van deze versie 

van Brabants verste verleden geleverd.   

 De oorspronkelijke kern van de kroniek bestaat uit twee delen. Het eerste part bevat 

een geografische beschrijving van het hertogdom, de al bij Hennen van Merchtenen gevonden  

 

                                                
     519 GW 6667; De vijfhonderdste verjaring 1973, 506-508; Inventaris 1982, nr. 381; NaSo W008; Tigelaar 2006, 

met voorlopige transcriptie van exemplaar KB Brussel Inc. B 1371 in bijlage I. Ik heb gebruik gemaakt van het 

exemplaar Den Haag KB 171 E 42 (voor de C-katern zag ik tevens het exemplaar in Museum Enschedé te Haarlem, 

het enige in Nederland aanwezige exemplaar met het oorspronkelijke (maar niet helemaal volledige) uitvouwblad). 

De kroniek werd door Ampe toegeschreven aan de Affligemse monnik Walter Bosch (Ampe 1977) en is daarom nog 

wel onder diens naam terug te vinden (vgl. NaSo W008); Tigelaar steunt deze toeschrijving niet (Tigelaar 2006, 154-

164). 

     520 Over dit uitvouwblad Tigelaar 2006, 15-16, 36-56 en passim: Tigelaar gebruikt het als uitgangspunt voor 
zijn analyse van de kroniek; aan zijn boek is een reproductie ervan toegevoegd. 

     521 Gevisualiseerde genealogieën: Genicot 1975 B, 11-12; Brabantse rol uit de periode 1482-1506: zie n. 434; zie 

ook de hierna te bespreken ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’. Vgl. verder Tigelaar 2006, 45-50, 52; 

Nederlandse uitgave Fasciculus temporum: CA 1479; vgl. voor illustratietechniek de afbeelding bij hoofdstuk 

IV.5.2.2. Bronvermelding Alderexcellenste Cronyke: fol. a 3 r; vgl. Ampe 1977, 43. De enige andere vóór 1498 

gedrukte Nederlandstalige kroniek was het Gouds kroniekje (CA 505-507), zonder houtsneden. 

     522 NK 652-656; Franssen 1990, 27-28, 58, 67, 85, 109. Eigen vergelijking van het tweede kapittel (het eigenlijke 

Brabo-hoofdstuk) van deel twee bevestigde Franssens conclusie: de drukken lopen hier parallel. Vergeleken werden 

exemplaren uit de KB in Den Haag: 171 E 42 (1498), 226 A 16 (1512), 226 A 18 (1518), 226 A 20 (1530).  
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Titelpagina van Die alderexcellenste Cronyke van  Titelpagina van de derde en laatste herdruk van 

Brabant (Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1498).  Die alderexcellenste Cronyke bij Van Doesborch, 
Ex.: Den Haag KB 171 E 42.     Antwerpen 1530. Ex.: Den Haag KB 226 A 20. 

 

lettersgewijze verklaring van de naam Brabancia,
 523

 en de levensbeschrijving van een reeks 

Brabantse heiligen. Het tweede gedeelte behandelt de geschiedenis van het land en zijn 

hertogen, vanaf Noach tot Filips de Schone (1482-1506). Dit tweede stuk van de kroniek gaat 

voornamelijk terug op de Latijnse bewerking van Boendales Brabantsche Yeesten. De 

legendarische stof uit het deel tot Karloman berust echter op een andere, aanvullende bron.
524

 

 In de Alderexcellenste Cronyke wordt deze fabelachtige voorgeschiedenis vergezeld 

door kritische opmerkingen, die in de verder sterk verwante Cornyke van Brabant int prose 

int corte ontbreken. Zo wordt het beschrevene na de val van Troje voorafgegaan door de 

waarschuwing 
 

Voert suldi weten, dat niet seer autentijck en is ’t gene dat hier na volcht totten eynde van den 

ij. capittel, dair gheseyt wort van Pompeius die tegen Julius Cesar quam te stride 525 

 

En bij het verhaal over de Brabantse geboorte van Octavianus lezen we: 
 

maer dat en is niet wel te ghelooven, want al was Julius Cesar warachtich oom van Octaviane, 

soe scrijft nochtans dair af Suetonius, dat Octaviaen gheboren wert op die viij.ste kalende van 

october ad capita bubala, bi Rome 526 

 

Zijn deze kanttekeningen van de hand van de ‘compositoer’ van de uitgave? Misschien mogen 

we de toevoeging van dit materiaal dan eerder aan het initiatief van Van den Dorpe toeschrij-

                                                
     523 Vgl. hiervóór, 211, 240. Zie ook Van Anrooij 1993 B. 

     524 Ampe 1977, 40-80. 

     525 Alderexcellenste Cronyke fol. [A 4] r. Dit houdt in: de Trojaanse voorgeschiedenis tot en met de avonturen van 

Brabo Silvius. 

     526 Alderexcellenste Cronyke fol. [A 6] v. 
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ven. Dat de drukker er veel belang aan hechtte - zo niet historisch, dan toch in elk geval 

commercieel - bleek uit zijn illustratiepolitiek.
527

  

 

Het uiteindelijke voorbeeld voor de legendarische vroegste geschiedenis was, voor beide 

teksten, de verloren Cornike van Brabant. Want ook zij hebben de nieuwe klassieke invulling 

ervan, die zij beiden op naam van Boendale bleken te zetten. De oudste van de twee bevat 

bovendien enige directe reminiscenties aan die bron. Opmerkelijk is, op het tweede gezicht, 

de titel: Die cornyke van Brabant int prose int corte. Overeenkomst is er bovendien in de 

bronnenopgave. In de proloog zegt de latere bewerker zich voor zijn gegevens over de vele 

Brabantse heiligen te baseren op Sint Clement (‘de tweede van die naam’), Hiëronymus en 

Ovidius. Daarnaast noemt hij nog Statius en Vincent van Beauvais. Naar aanleiding van 

Pippijn I gaat het weer over de heiligen, en vinden we vrijwel dezelfde namen, maar nu is het 

“Johannes de cleriq” die die informatie daar heeft gevonden.
528

 Bij de bronnenlijst in de 

Alderexcellenste Cronyke ontbreekt dergelijke duidelijke correspondentie.
529

 En met de als 

voornaamste bron vermelde “Croniken van Brabant [...] van meester Janne die clerc van 

Antwerpen” wordt de Brabantsche Yeesten bedoeld.
530

 

 Een opvallende verwijzing in de bronnenlijst van de Alderexcellenste Cronyke is die 

naar de “declaracien van Jacob van Merlant”. Blöte heeft aangetoond dat beide kronieken 

inderdaad ook enkele elementen aan de daarin vervatte oudere versie van de Brabo-sage 

hebben ontleend. Zo vindt de geboorte van Octavianus er plaats bij de Zeven Tommen, in één 

van de twee met assistentie van Beerte en ‘Levelle’.
531

 In de ‘Genealogie-kroniek’ en bij Van 

Berchen wordt Octavianus echter ergens onderweg geboren, zonder nadere localisering, en 

zonder hulp van de meisjes.
532

 Van Berchen of diens bron kan dus niet zijn gebruikt, de twee 

vormen een apart duo. En omdat de Alderexcellenste Cronyke niet teruggaat op de oudere 

Cornyke van Brabant int prose int corte besluit Blöte tot een gemeenschappelijk voorbeeld.
533

  

Dat was dus een Nederlandstalige kroniek, met kleine inhoudelijke afwijkingen in de 

weergave van de Brabo-sage. De geschiedenis tot Karloman moet ook hierin zijn 

toegeschreven aan Boendale, en daarom acht Blöte - maar tegen die conclusie valt dus wel 

iets in te brengen
534

 - het werk lang na diens tijd geschreven. Terminus ante quem levert de 

kort na 1468 vervaardigde Cornyke van Brabant int prose int corte. Blöte noemt deze niet-

                                                
     527 Dezelfde conclusie, voorzichtig, bij Tigelaar 2006, 146-148. 

     528 Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. Den Haag KB 71 F 8, fol. 1 r., 18 r. 
     529 Vgl. echter Ampe, die het beroep op het “beghin van der bibelen” als een verwijzing naar de verloren Cornike 

beschouwt (Ampe 1977, 54). 

     530 De gekozen titel is opmerkelijk. Maar de ‘compositoer’ van de Alderexcellenste Cronyke omschrijft dit werk 

als de “Croniken van Brabant, die ten eynde vergadert sijn ierst van meester Janne die clerc van Antwerpen, ende 

daer na van den eerwerdighen heere meester Peter van der Heiden [...], die de Latijnsche cronike in ‘t langhe stelde, 

ende liet se voortmaken in Dietscher rimen in .vij. boecken [...].” (Alderexcellenste Cronyke fol. a 3 r). Deze (lastige) 

passage doelt op de Brabantsche Yeesten (Ampe 1977, 43 e.v.; Stein 1994, 14 en passim), niet op de hier besproken 

Cornike van Brabant. Maar misschien werd een uitgebreide versie van de Yeesten gebruikt, die - zoals het Antwerpse 

hs. SB 15.828, met de toegevoegde ‘Genealogie-kroniek’ - een combinatie met (elementen van) de verloren Cornike 

van Brabant bevatte. Blöte concludeerde al dat de Latijnse bewerking van de Brabantsche Yeesten op het Antwerpse 

of een zeer nauw daarmee verwant handschrift was gebaseerd (Blöte 1900, 218-225). Die conclusie is interessant, 
ook al moet de Brabo-sage in de Alderexcellenste cronyke op een uitgebreider voorbeeld teruggaan dan de in het 

Antwerpse handschrift bewaarde ‘Genealogie-kroniek’. 

     531 Beerte en ‘Levelle’: Cornyke van Brabant int prose int corte hs. Den Haag, KB 71 F 8, fol. 6 v - 7 r. 

     532 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b: “opt velt”; Blöte 1904, 42: “in via”. 

     533 Tigelaar acht die aanname overbodig en gaat ervan uit dat de Alderexcellenste Cronyke gebaseerd is op 

een beter handschrift van de Cornyke van Brabant int prose int corte dan de nu nog overgeleverde (Tigelaar 2006, 

141 n. 71, zonder veel argumentatie). Voor mijn betoog maakt dat weinig verschil: de gemeenschappelijke bron valt 

dan samen met het betere handschrift. 

     534 Zie hiervóór, 272 e.v. 
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overgeleverde bron ‘AChr. I.’ (Alderexcellenste Cronyke I).
535

 ‘Cornyke van Brabant int 

prose int corte I’  lijkt echter beter, want meer oorspronkelijk dan de juichende, commercieel 

geïnspireerde
536

 titel van Van den Dorpes produktie. 

 Het voor dit onderzoek meest interessante aspect van deze gemeenschappelijke bron 

noemt Blöte niet: vermoedelijk was het een Antwerpse tekst. Zowel de Cornyke van Brabant 

int prose int corte als de Alderexcellenste Cronyke tonen, zoals nog zal blijken, Antwerpse 

trekjes in hun weergave van de Brabo-sage. Ze leggen verband met lokale bijzonderheden, en 

met de economische belangen van de stad. Rond 1470 bestond er dus al een Antwerpse 

bewerking van het verhaal. En de sterkst verbreide lezing van de nieuwe, derde Brabo-sage 

was dus een Antwerpse lezing: door de Alderexcellenste Cronyke werd Brabo speciaal de held 

van de Scheldestad. 

 

4.3.2. Inhoud 

 

De nieuwe Brabo-sage ontstond dus vermoedelijk in een voor Jan III geschreven Cornike van 

Brabant, die de luister van Brabant wilde verkondigen. Maar hoe deed zij dat precies? En 

meer bepaald: hoe presenteerde zij de vroegste geschiedenis van het land? Van de kroniek 

zelf is behalve de proloog (in de ‘Genealogie-kroniek’) en enkele fragmenten (de ‘Roman van 

Caesar’) weinig bewaard. Verder zijn er alleen van elkaar onafhankelijke uittreksels, elk met 

hun eigen benadering. De ‘Genealogie-kroniek’ concentreert zich op de Brabantse stamboom 

tot Karloman, en laat meer verhalende delen zoals de Brabo-sage grotendeels weg. Willem 

van Berchen geeft een wat uitvoeriger, maar licht kritische versie in het Latijn. Ook Jan van 

Edingen levert een verkortende vertaling, in het Frans, met Bourgondische extra’s. De lezing 

van Die cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste Cronyke is de meest 

uitgebreide in het Middelnederlands, die bovendien de grootste verspeiding kreeg. Maar deze 

twee bronnen wijken van het voorbeeld af door de Antwerpse draai die ze aan sommige 

passages geven. Toch is er, met deze excerpten naast elkaar, in grote lijn een goed beeld van 

de inhoud van de nieuwe Brabo-geschiedenis te geven.
537

  

 

Noach is de stamvader van “al [...] / Dat nu ter werelt leeft / Ende dat geweest heeft te voren / 

Ende dat noch sal werden geboren”. Ook de geschiedenis van Brabant heeft dus haar 

eigenlijke begin bij Noach, en bij zijn zoon Jafeth, die vader van Europa zou worden. Tot 

Jafeths nageslacht behoorden de stichters en koningen van Troje: Tros, Ilus, Laomedon en 

Priamus. Diens zoon Hector was de twintigste in de reeks.
538

 

 De val van Troje vormt de opmaat voor het tweede, Sicambrische deel van de 

genealogie. Hectors zoon Francion vluchtte over zee naar de Meotische moerassen, en 

vestigde zich in Ysauria. Zijn achterkleinzoon Priamus trok verder naar Pannonië, waar hij de 

                                                
     535 Blöte 1904, 90-96. Blöte gaat ervan uit dat Hennen van Merchtenen niet als bron heeft gediend (Blöte 1904, 

33). De spelling ‘Levelle’ in plaats van ‘Lefde’ vormt hiervoor een kleine ondersteuning. Vgl. over deze kwestie Van 

Anrooij 1993 C, 311 n. 15. 

     536 De in het ‘alderexcellenste’ vervatte suggestie van concurrentie wordt bevestigd door het explicit. Daarin is 

sprake van een “corte cronike van Brabant die men Thantwerpen ende in anderen steden van Brabant gemeynlijcken 

userende es”, waarin “vele loghenen ende ydele clappinghen” zouden staan (Alderexcellenste Cronyke fol. dd 4 r.) 
Deze tekst is nog niet geïdentificeerd. Ook is niet duidelijk of het om een handschrift of een druk gaat. Vgl. CA 509; 

GW VI, 475; De vijfhonderdste verjaring 1973, 508; Ampe 1977, 79-80; Tigelaar 2006, 143. 

     537 De  samenvatting berust in eerste instantie op de ‘Genealogie-kroniek’, Jan van Edingen (hs. Londen BM 

addit. 18290), Willem van Berchen en de Alderexcellenste Cronyke. Waar nodig worden varianten uit andere 

bronnen gegeven. Voor de telkens wat anders gespelde namen werden eigen, gestandaardiseerde spellingswijzen 

gekozen. Zie ook de bijlage, stamboom 6. 

     538 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 1 v a - 2 v b (citaat: fol. 1 r b); Van Edingen fol. 10 r - 11 v; Van Berchen: Blöte 

1904, 60 en ed. 1855, 3-6 (vanaf Adam); Alderexcellenste cronyke A 3 r - A 4 v (in dit eerste deel van de genealogie 

flink inkortend). 
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stichter van Sicambria werd. Dan volgt een lange opsomming van Sicambrische vorsten, met 

vrouwen, kinderen, de duur van hun regering en - soms - hun daden. Al die heren dragen 

Trojaanse namen: er zijn bijvoorbeeld minstens zes Priamussen, drie Francions, twee Hectors, 

twee Troylussen, een Laomedon, een Aeneas... Opvallend nieuw in de reeks zijn de namen 

Brabo en Silvius, die vanaf de vierde generatie Sicambriërs herhaaldelijk, in wisselende 

combinaties voorkomen. Ze worden van uitleg voorzien. De eerste Brabo werd zo genoemd 

omdat hij was geboren in het land van Brabonia. En Silvius was de naam die de eveneens uit 

Troje geboren vorsten der Latijnen droegen.
539

 

 Naast de hoofdlijn van de genealogie worden interessante zijtakken genoemd. Silvius 

Brabo I had bijvoorbeeld, behalve zijn gelijknamige opvolger, nóg vijf zoons: Wandalus, 

Pollux, Rusus, Hunus en Frixus. Zij trokken naar elders en werden de stamvaders der 

Vandalen, Polen, Russen, Hunnen en Friezen of Frygiërs. Ook de namen van andere volken 

en landen worden zo - zonder duidelijke systematiek - uit het geslacht verklaard. En dan zijn 

er enige groten uit de wereldgeschiedenis waarmee men zich verbonden wilde weten. Zo was 

Ylia, de moeder van Romulus en Remus, een zuster van Troylus I. En van Arcadius en 

Macedo, broers van Priamus IV en naamgevers van Arcadië en Macedonië, stamden Julius 

Caesar en Alexander de Grote af - “ende aldus es d’edelheyt der werelt comen uten 

Troyanen”.
540

 

 

Met Francion III, de tweeëndertigste vorst van Sicambria, eindigt de behandeling van de 

Sicambrische genealogie en begint het meer verhalende deel van de geschiedenis. Hij had 

negentien kinderen, waarvan veertien zoons: teveel om ze allemaal een behoorlijk 

grondgebied te kunnen nalaten. Hij schonk hun daarom geld, zodat ze zich elders land konden 

verwerven. De jongste zoon, Brabo, trok naar Griekenland, waar hij in dienst trad van de 

hertog van Arcadië. Hij huwde er een edele dame, met wie hij twee zoons kreeg: Brabo 

Silvius - de latere zwaanridder - en Aeneas. Brabo Silvius werd in hetzelfde jaar geboren als 

de zoon van de hertog van Arcadië, Julius Caesar. 

 Toen deze Julius later door de Romeinen werd uitgezonden om oorlog in Almanië en 

Gallië te gaan voeren, gingen Brabo Silvius en Aeneas met hem mee. Tijdens de veldtocht 

bleek Brabo Silvius een onmisbare steun. Hij werd daarom Caesars uitverkoren kameraad. De 

Alderexcellenste cronyke legt daarbij nog uit dat Julius een groot, geleerd en wijs man was, en 

daarom door de Romeinen tot consul en capiteyn was gekozen, een positie die hij deelde met 

Crassus en Pompeius. Pompeius kreeg de opdracht om Rome te beschermen en te regeren, 

Crassus moest de Meden en Perzen gaan onderwerpen en Caesar zou hetzelfde doen met de 

landen “over berch” (transalpijns). Hij veroverde “Almanien, Sassen, Zwaven, Doringen ende 

dese nedere landen”, en maakte zijn dappere vriend Brabo Silvius koning van Doringen 

(Thüringen).
541

 

 Ze kwamen bij Agrippina, dat nu Keulen heet, en toen de hoofdstad was van een 

koninkrijk Agrippina. Volgens de Alderexcellenste cronyke omvatte dat rijk al het land tussen 

Schelde en Rijn. Julius veroverde het, doodde de koning ervan, en stelde het beheer van 

Agrippina in handen van Brabo Silvius. Zelf trok hij daarna verder westwaarts, naar de kust 

                                                
     539 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 2 v b - 4 v a (uitleg Brabo en Silvius: 3 r b, 3 v a; de tekst heeft overigens meestal 
Salinus, een foute lezing van de (eveneens onjuiste) vorm Saluius - vgl. Blöte 1904, 58); Van Edingen fol. 12 r - 13 r 

(uitleg Silvius: 12 v); Van Berchen: Blöte 1904, 40 en ed. 1855, 6-17 (stichting Sicambria wat eerder; uitleg namen 

Brabo en Silvius: 9); Alderexcellenste cronyke A 4 r - A 5 r (uitleg Silvius: A 4 v). Er zijn enkele kleine verschillen 

tussen de stamreeksen; de Alderexcellenste cronyke kort in. 

     540 Alderexcellenste cronyke [A 4] r (en Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8 fol. 

4 v). 

     541 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v a; Van Edingen fol. 13 r - 14 r; Van Berchen: Blöte 1904, 41; Alderexcellenste 

cronyke [A 5] r - [A 6] r (aldaar citaat). Van Edingen verwart Thüringen met Karels thuisbasis Tongeren (fol. 14 r-v). 

Bij Van Berchen wordt Brabo’s koningschap over Thüringen niet uitgelegd, maar wel genoemd (Blöte 1904, 41, 43). 
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van Vlaanderen, vanwaaruit hij Brittannië zou proberen te veroveren.  

 Bij Willem van Berchen krijgt Caesar bij de verovering van Agrippina hulp van Karel, 

de machtige en rijke heer van het nabijgelegen, Gallische Nijmegen. Diens achtergrond is wat 

mistig. Volgens sommigen was hij van Trojaans bloed, en een zoon van een Faramunt die 

veertien zoons had. De auteur vermoedt dat hij uit Sicambria kwam, en een van de - eveneens 

veertien - zonen van Francion III was. Diezelfde redenering geeft Van Edingen. 

 De Alderexcellenste cronyke neemt minder slagen om de arm: Karel is er een zoon van 

Francion III. Net als zijn broer, de vader van Brabo Silvius, had hij Pannonië verlaten, waarna 

hij 
 

quam wonen tot heyden Tongeren in dit Nederlant, ende wert heere van desen Nederlande 
tusschen Rijn ende die Schelt. Ende hy dede een casteel maken op een rivyere ghenaemt die 

Wale die boven den Rijn leyt. Ende dat casteel hiet Meeghem, maar nu heetet Nyeu Meeghem. 

 

Het is daarbij niet helemaal duidelijk hoe Karels uitgebreide Nederlandse territorium zich 

verhield tot het koninkrijk Agrippina, dat zich volgens dezelfde Alderexcellenste cronyke 

eveneens tussen Rijn en Schelde uitstrekte.
542

 Van vijandigheid, blijkend uit hulp bij de 

inname van Agrippina, is in deze kroniek in elk geval geen sprake. Hier lezen we dat Karels 

gelijknamige zoon in de tijd vóór Caesars verovering aan het Agrippijnse hof verbleef, tot hij 

er wegens slecht gedrag werd weggestuurd.
543

  

 Want ook hier begint de liefdesgeschiedenis van Karel junior en Swane met een wat 

smadelijke verwijdering. Volgens Van Berchen was Karel er tegenover zijn vader van 

beschuldigd dat hij meisjes en vrouwen lastig viel. Daarom werd hij naar het verre Arcadië 

gestuurd. In de Alderexcellenste cronyke betrof het niet alleen aantijgingen maar feiten, 

begaan aan het Agrippijnse hof. Waar of niet waar, Karel deed zijn slechte naam in Arcadië 

eer aan door Swane, dochter van de hertog en zuster van Julius Caesar, te verleiden. Toen ze 

zwanger bleek liepen ze samen weg, naar Karels eigen land. Ergens onderweg beviel Swane 

van een zoon, Octavianus, de latere keizer van Rome. Nadien kregen ze nog twee dochters, 

Swane junior en Octaviana. Swanes broer Caesar had Arcadië ten tijde van deze 

gebeurtenissen allang verlaten. Hij zou er pas veel later over horen.
544

 

 Het verhaal keert nu weer terug naar Caesar en Brabo Silvius - de eerste in Boulogne, 

wachtend op een nieuwe kans om Brittannië te onderwerpen, de tweede in Agrippina. Beiden 

waren zich niet bewust van het feit dat zich gevaarlijke krachten tegen hen verzamelden. Ze 

hadden zich vijanden gemaakt. Het trio dat hun uiteindelijk fataal zou worden - Brutus, 

Crass(i)us of Cassius en Eclyopus - wordt nu geïntroduceerd. Van Berchen en Van Edingen 

                                                
     542 Deze situering van Karels rijk tussen Schelde en Rijn ontbreekt in Die cornyke van Brabant int prose int corte. 

Daar heet Karel alleen “heer van desen Neerlande” (hs. Den Haag 71 F 8, fol. 5 r), met residenties in Tongeren en 

Nijmegen. Van Edingen laat Karel wonen “ou pays de Gaule en une ville nommee Tongheren ou il avoit ung chastel 

nomme Meghen”(fol. 14 r); ook bij hem is Agrippina het land tussen Schelde en Rijn (fol. 21 v). 

 Misschien speelt hier verwarring met de oudere Brabo-sagen (in de eerdere versies was Karel van Nijmegen 

heer tussen Schelde en Rijn). Of misschien is hier de gedachte dat de twee buurlanden samen het grote gebied tussen 

Schelde en Rijn vormden, dat dan door het huwelijk van Brabo Silvius (Agrippina) en Swane (Nijmegen / Tongeren) 
bijeen werd gevoegd. Mogelijke redenen voor de wat onhandige uitbreiding van Karels bezit met Tongeren: 299. 

     543 Van Edingen fol. 14 r; Van Berchen: Blöte 1904, 41-42; Alderexcellenste Cronyke [A 5] r (citaat), [A 6] r - v. 

De ‘Genealogie-kroniek’ (fol. 4 v b) noemt kort de verovering van Agrippina, maar bepaalt zich verder tot 

familiegeschiedenis. Daarbij is sprake van een jonge Karel, heer van burcht en land van Nijmegen, zonder verdere 

toelichting. Brabo Silvius wordt pas weer genoemd als echtgenoot van de jonge Swane, nu met koningstitel, maar het 

waarom van huwelijk en titel wordt niet duidelijk. 

     544 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b (zonder reden voor Karels verblijf in Arcadië); Van Edingen fol. 14 r-v; Van 

Berchen: Blöte 1904, 42; Alderexcellenste cronyke [A 6] v (met de geboorte van Octavianus bij de Zeven Tommen, 

en ernstige twijfel aan dit verhaal; de tweede dochter Octaviana ontbreekt hier). 
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geven de meeste informatie. Deze concentreert zich op Eclyopus, hertog van Junonia.
545

 Deze 

was gehuwd met de zuster van Brutus, heer van Slavenië (of Slavonië), omdat hij hoopte door 

middel van die verbintenis meer aanzien te krijgen en beter in staat te zijn weerstand tegen 

Caesar te bieden. Want hij kon het niet verkroppen dat Caesar de naam van de Slaven vertrap-

te, en Thüringen tot koninkrijk verhief. Bij Van Edingen is Eclyopus vol jaloezie en haat 

omdat Caesar zijn eigen koninkrijk Junonia tot hertogdom degradeerde maar Brabo tot koning 

van Thüringen en regent van Agrippina verhief. De Alderexcellenste cronyke beperkt zich tot 

de uitleg dat deze drie grote heren Brabo Silvius benijdden omdat Caesar hem koning van 

Thüringen had gemaakt. Die cornyke van Brabant int prose int corte legt nog uit dat Brabo hen 

daarmee in status overtrof, en dat Caesar Eclyopus slechts hertog had gemaakt.
 546 

 

 Deze drie heren gingen naar Brabo Silvius, zogenaamd als vrienden. Ze vroegen hem 

om met hen mee te gaan naar Caesar, en deze te helpen bij zijn volgende aanval op Brittannië. 

Brabo stemde toe. Onderweg naar Boulogne stuitte het gezelschap op de Schelde en de hand-

eisende reus. Diens oude naam Druwoen wordt niet meer genoemd. Bij Van Berchen heet hij 

Antigonus.
547

 Brabo Silvius versloeg de gruwelijke tolgaarder en gooide diens hand weg. 

Volgens Van Berchen en Van Edingen belandde de hand in het riet. In de Alderexcellenste 

cronyke werpt Brabo haar halverwege de Schelde, waarmee de grens tussen Brabant en 

Vlaanderen was bepaald.
548

 

 Ze trokken verder langs de oever van de rivier en kwamen bij een tempel, gewijd aan 

de oorlogsgod Mars. Brabo Silvius ging er binnen om te danken voor de hem zojuist 

verleende overwinning. Van Berchen en Van Edingen vertellen dan hoe hij tijdens het bidden 

werd overvallen door een diepe slaap. Zijn gebeden hadden de goden behaagd en zij 

verleenden hem een voorspellend visioen: hij zou verraderlijk worden gedood door degenen 

die hij het meest vertrouwde. In de Antwerpse lezing van de sage ontbreekt het visioen. Deze 

versie grijpt de tempel-episode aan om de Antwerpse topografie te verklaren. De Alder-

excellenste cronyke stelt dat dit monster (heiligdom) “stont daer sinte Mychiels clooster nu 

staet; ende noch heet die strate die Monsterstrate”. Na het intermezzo bij de tempel reisden ze 

verder naar Caesar, die vooral Brabo Silvius met grote vreugde ontving. Ze boden hem hun 

hulp aan tegen Brittannië, dat hij vervolgens wist te onderwerpen.
549

  

 Toen ze terug waren in Vlaanderen vertelde Brabo Silvius Caesar over zijn strijd met 

de reus. Caesar wilde het toneel van deze heuglijke overwinning bezoeken. Het beviel hem er 

zeer. Hij liet er een castrum of burcht bouwen die hij Handwerpen noemde. Hij gaf de plaats 

verschillende privileges en heiligde het hele gebied op heidense, Romeinse wijze, waarom het 

nog steeds land van het Heilig Rijk heet. Brabo Silvius maakte hij, om zijn overwinning op de 

reus, tot markgraaf van het Heilig Rijk. De Alderexcellenste cronyke voegt nog toe dat Caesar 

de stad (!) toen ook haar wapen verleende: “een borch van zelvere in een velt van kelen, ende 

oeck twee handen, omdat Brabon die hant werp”. En in Die cornyke van Brabant int prose int 

corte geeft Caesar “oock groote vryheyt den jaermerckten die daer noch wesen”.
550

 

                                                
     545 Ook in andere bronnen lijkt hij de voornaamste vijand - vgl. hierna, n. 552. 

     546 Van Edingen fol. 15 r (deze auteur maakt de drie verraders Brutus, Crassius en Eclyopus tot twee heren, met 

wisselende namen); Van Berchen: Blöte 1904, 43; Alderexcellenste cronyke [A 6] v; Die cornyke van Brabant int 

prose int corte. hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 7 r. De ‘Genealogie-kroniek’ noemt alleen ‘de hertog van Junonia’ als 

moordenaar van Brabo Silvius (fol. 4 v b). Men vergelijke de overeenkomstige namen in de fragmenten van de 
‘Roman van Caesar’ (zie hiervóór, 266). 

     547 De reus draagt deze naam echter ook al in een ouder, vermoedelijk Antwerps gedicht dat Van Berchen citeert. 

Vgl. hierna, 346. 

     548 Van Edingen fol. 15 r - 17 r (hier veinzen de verraderlijke heren Brabo tegen de reus te zullen helpen, maar 

stiekem hopen ze dat deze Brabo zal doden); Van Berchen: Blöte 1904, 43-45; Alderexcellenste cronyke [A 6] v - B 

1 r. Niet in ‘Genealogie-kroniek’. Vgl. hiervóór, 204. 

     549 Van Edingen fol. 17 r - v; Van Berchen: Blöte 1904, 45-46; Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB 

Den Haag 71 F 8, fol. 8 r;  Alderexcellenste cronyke B 1 r (citaat). Niet in ‘Genealogie-kroniek’. 

     550 Van Edingen fol. 18 r; Van Berchen: Blöte 1904, 46; Alderexcellenste cronyke B 1 r - v (citaat); Die cornyke 
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Brabo Silvius’ overwinning op de reus aan de Schelde, afgebeeld in vier achtereenvolgende fasen. Het 

gevecht wordt linksboven gadegeslagen door Brabo’s metgezellen: Brutus, Crassus en Eclyopus en hun 

manschappen. Paginagrote houtsnede in Die alderexcellenste Cronyke van Brabant (Antwerpen, Roland 
van den Dorpe, 1498). Ex. Den Haag KB 171 E 42, fol. [A 5] v. 

 

 Dan volgt het verhaal van de zwanenjacht. Caesar was doorgereisd naar Gallië, maar 

werd opgehouden in het latere Kamerijk. Brabo Silvius wilde zich daar bij hem voegen en 

zakte de Schelde af. Onderweg kwam hij in een vallei vol zwanen, waarvan hij er een wilde 

schieten, als een geschenk voor zijn vriend. De zwaan vluchtte, en Brabo Silvius achtervolgde 

haar. Zo kwam hij tenslotte bij de burcht van Swane in ‘Megen’, waar hij werd ontvangen. 

Toen Swane hoorde dat haar gast een metgezel van Julius Caesar was, gaf ze hem een ivoren 

                                                                                                                                                   
van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 8 v. Niet in ‘Genealogie-kroniek’. 
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kistje met een beeldje mee, dat nog aan Caesars moeder had toebehoord. Brabo Silvius 

vertrok naar Caesar, die het kistje meteen herkende. Samen gingen ze terug naar Megen, waar 

broer en zus elkaar in de armen sloten. Swane vertelde over haar wederwaardigheden. Ze was 

inmiddels weduwe. Caesar ontfermde zich over haar. Hij restaureerde haar kasteel, dat 

daarom voortaan Nieuw Megen heette. Hij nam haar zoon Octavianus onder zijn hoede, en 

gaf hem later de wereldmacht. Haar dochter Swane liet hij trouwen met Brabo Silvius, die hij 

boven alle mensen verkoos. Bovendien verleende hij Brabo en Swane het koningschap van 

Agrippina, voor eeuwig. De Alderexcellenste cronyke verduidelijkt dat dit land tussen Rijn en 

Schelde ook Brabant omvatte, en dat niet alleen Agrippina maar ook Thüringen en het 

markgraafschap Antwerpen voor altijd aan Brabo Silvius en zijn nageslacht werden 

gegeven.
551

   

 Korte tijd later trok Caesar met Brabo Silvius en Octavianus naar Rome. Daar werden 

ze opgewacht door het leger van Pompeius. Van Berchen legt uit dat Pompeius alle macht aan 

zich wilde trekken en hun daarom de toegang tot de stad belette. Volgens de Alderexcellenste 

cronyke had Caesar een belangrijke Romeinse regel overtreden door langer dan vijf jaar 

afwezig te zijn. Een grote strijd brak uit, waarin ook de verraderlijke Brutus, Crassus en 

Eclyopus meevochten. Zij wisten Brabo Silvius te doden, “van achter”, weet de 

Alderexcellenste cronyke. Zijn zwager Octavianus had hierom groot verdriet, en zou hem later 

op zijn moordenaars wreken. Caesar overwon, en werd de eerste alleenheerser over Rome. 

Vier jaar later werd hij daarom vermoord, door samenzwering van - alweer - Brutus en 

Crassus.
552

 

 

Ook in deze lezing van Brabo’s avonturen zijn naamsverklaringen opgenomen.
553

 Er zijn 

enkele verschillen met de etymologieën in de oudere versie bij Hennen van Merchtenen. Om 

te beginnen is hun volgorde wat anders, omdat deze is aangepast aan de route van Caesars 

veldtocht: van Germania (Agrippina) westwaarts naar Brittannia (Boulogne) en vervolgens 

naar het zuiden, naar Gallia (Kamerijk). Daarmee in lijn is de opname van enkele oudere 

etymologiserende verhalen over Caesars bouwwerken in de verdere Nederlanden. Op weg van 

Agrippina naar Boulogne stichtte hij Gulik. In het Vlaamse Woud zonder genade bouwde of 

vergrootte hij vervolgens ten behoeve van zijn veteranen een stad die hij, naar zichzelf, Gent 

noemde. Kassel werd genoemd naar een van zijn groten of verwanten, C(r)assius, die daar in 

een grafheuvel begraven werd. In Boulogne liet hij een toren of kasteel neerzetten. En toen hij 

vanuit Brittannië opnieuw de Vlaamse wildernis betrad versloeg hij er een bende rovers, 

waarna hij op die plaats een toren liet bouwen en vrijheden verleende. Zo ontstond Torhout. 

De bron voor deze toegevoegde stichtingsverhalen lijkt het Vlaamse gedicht Van neghen den 

besten.
554

  

 Bij de oorspronkelijke, ‘Brabantse’ etymologieën is soms iets veranderd. Alleen in Die 

Cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste cronyke wordt Octavianus nog 

                                                
     551 Van Edingen fol. 18 v - 20 r (met verwisseling Thüringen - Tongeren); Van Berchen: Blöte 1904, 47-48; 

Alderexcellenste cronyke B 1 v - B 2 r. Bij Van Edingen en Van Berchen herkennen Brabo Silvius en Swane elkaar 

niet, in de Alderexcellenste cronyke wel: ze zijn immers samen opgegroeid. De ‘Genealogie-kroniek’ noemt slechts 

het keizerschap van Octavianus en het huwelijk van Swane junior met “coninc” Brabo (fol. 54 v b). 
     552 Van Edingen fol. 20 v - 21 r; Van Berchen: Blöte 1904, 48-49; Alderexcellenste cronyke B 2 r (citaat) - v; 

‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 b v. Van Edingen en Van Berchen noemen Eclyopus niet onder Brabo’s moordenaars. 

De Alderexcellenste cronyke doet dat wel, en de ‘Genealogie-kroniek’ impliciet ook (de ‘hertog van Junonia’ wordt 

als moordenaar genoemd). 

     553 De ‘Genealogie-kroniek’ noemt er geen. 

     554 Van Edingen fol. 14 v - 15 v, 18 r; Van Berchen: Blöte 1904, 42-43, 46; Alderexcellenste cronyke [A 6] r, B 1 

r. Bij Van Edingen en Van Berchen ontbreekt Gulik, en draagt ook de kastelein van Gent de naam Gayus. Kassel is 

er een berg. De daar begraven C(r)assius is overigens een andere dan de verrader van die naam. Vgl. over Van 

neghen den besten hiervóór, 241. 
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geboren bij de Zeven Tommen, elders gebeurt dat ‘onderweg’. De twee kronieken plaatsen de 

Tommen tussen Leuven en Brussel. Slechts de eerstgenoemde heeft ook de afleiding van 

Leefdale en Berthem uit twee assisterende meisjes.
555

 Later in het verhaal volgt de al 

besproken verklaring van Antwerpen, ook hier gelegen in een volgens Van Edingen en Van 

Berchen nog steeds zo geheten rietland.
556

 Vandaaruit trok Caesar verder naar Gallië. Onder-

weg stuitte hij weer op een bende rovers, die hij versloeg. Hij liet er een castrum bouwen dat 

nu Kamerijk heet, wat de Alderexcellenste cronyke verklaart als “die camer des heylichs 

rijcx”: anders dus dan de oudere versie.
557

 Na Brabo’s ontdekking van Swane vertrok hij 

samen met Caesar vanuit Kamerijk naar Megen. Tijdens de reis toonde hij zijn vriend het dal 

waar hij de zo belangrijke zwaan voor het eerst had gezien. Caesar noemde het Valencigne.
558

 

Zijn herschepping van Swanes kasteel Megen tot Nieuw Megen kwam hierboven al ter 

sprake.
 559

 

 De laatste twee naamsverklaringen zijn verbonden met een jacht die Caesar tijdens 

zijn verblijf in Nijmegen ondernam. Hij kwam toen bij een heidense tempel, waar hij een 

burcht liet bouwen die hij Leuven noemde. Van Berchen en Van Edingen verklaren de naam 

uit het loven van goden dat men er deed. De Alderexcellenste cronyke is uitvoeriger, en noemt 

ook de oudere uitleg van Leuven uit beloven. De lokale heren aanbaden er niet alleen hun god 

Mars, maar beloofden er ook gehoorzaamheid aan het Romeinse Rijk. Elders is de tekst 

specifieker over die tweede verklaring: 
 

eenige boecken orconden dat Brabon Julius daer ghelofte ende eedt dede van des rijcs van 
Romen weghen doen hij dlant van hem ontfinck. Ende Lovene is noch die hooftstadt van 

Brabant.560 

 

Maar er wordt niets meer gezegd over Brabo’s huwelijk in Leuven, over de ligging van het 

daar gebouwde kasteel, of over de keuze voor deze plaats als uiteindelijke residentie. Caesars 

laatstvermelde daad in de Nederlanden is de stichting van een kasteel Aarschot, genoemd naar 

de bij dezelfde jacht geschoten arend, die voortaan het keizerlijke wapen zou sieren.
561

   

 Een aantal van de vroegere etymologieën ontbreekt. Opmerkelijk is allereerst het feit 

dat Brabant hier niet naar zwaanridder Brabo is vernoemd: deze wordt immers niet hertog van 

Brabant, maar koning van Agrippina. Verder komt Brussel helemaal niet voor, noch als 

Brabo’s tijdelijke verblijfplaats Monfroit of Ten Berghe Cout, noch als stichting van een 

Trojaan Mondedier. En tenslotte is er geen naamsverklaring van Brandenburg en Hoei in de 

voor- en nageschiedenis van het eigenlijke Brabo-verhaal. 

 Er zijn ook enkele toevoegingen. De naam Brabo wordt verklaard uit een klassieke 

landstreek Brabonia, en in plaats van de zwaanridder zullen we een andere Brabo tegenkomen 

waarnaar Brabant blijkt te zijn vernoemd. Nieuw zijn ook de herleiding van ‘heilig’ Rijk uit 

het ‘heiligen’ van Julius Caesar, en van de Antwerpse Monsterstrate uit de antieke Mars-

tempel die daar zou hebben gestaan. In de hierna te bespreken geschiedenis vanaf Brabo 

vinden we nog een verklaring voor de naam van de stad Landen.  

                                                
     555 Die Cornyke van Brabant int prose int corte, hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 6 v - 7 r; Alderexcellenste cronyke 

[A 6] v. Vgl. hiervóór, 280. 

     556 Van Edingen fol. 16 r; Van Berchen: Blöte 1904, 44; Alderexcellenste cronyke [A 6] v. 
     557 Van Edingen fol. 18 v en Van Berchen: Blöte 1904, 47 (beiden zonder zonder naamsverklaring); Alderex-

cellenste cronyke B 1 v (citaat), zonder bouwwerk. 

     558 Alderexcellenste cronyke B 1 v; niet bij Van Berchen. Bij Van Edingen wordt de stad ‘door Caesar of Brabo’ 

gesticht (fol. 18 v). 

     559 Zie hiervóór, 206. 

     560 Alderexcellenste cronyke [A6] v (citaat), B 2 r; vgl. Van Berchen: Blöte 1904, 48 en Van Edingen fol. 20 r. 

     561 Van Edingen fol 20 v en Van Berchen: Blöte 1904, 48, beiden met neefje Octavianus die de arend schiet; 

Alderexcellenste cronyke B 2 r, met schot van Caesar en zonder verwijzing naar het keizerlijke wapen (wel 

opgenomen in Die cornyke van Brabant int prose int corte). 
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Die nageschiedenis is, net als de voorgeschiedenis, heel anders dan in de eerdere versies. 

Waar Brabo’s nageslacht vroeger ontbrak of snel uitstierf is er nu een doorlopende reeks 

mannelijke nakomelingen tot Karloman. Vóór zijn dood had Brabo nog voor een opvolger 

gezorgd. Swane kreeg een zoontje dat naar zijn grootvader van moeders kant Karel werd ge-

noemd. Hij was de eerste van een lange reeks Karels die over Agrippina heerste - hun 

precieze aantal verschilt per tekst. Op Karel de Schone (afhankelijk van de bron Karel VI, VII 

of VIII) volgde Brabo II. Vervolgens regeerde Karel met de korte neus. Diens zoon heette 

Anschisus. Daarna kwamen er weer drie Brabo’s, waarvan de laatste de vader van Karloman 

en dus de grootvader van Pippijn I was.
562

 

 Net als in het genealogische deel vóór Brabo zijn ook hier prestigieuze zijtakken 

opgenomen. Een van de zonen van Karel I was Titus. Hij werd vader van de Romeinse keizer 

Vespasianus die, samen met zijn eveneens Titus genaamde zoon, Jeruzalem verwoestte en 

daarmee de dood van Christus wreekte.
563

 Anschisus (eind vierde, begin vijfde eeuw) had een 

dochter Aye. Zij trouwde Aymon van Dordonne, en werd moeder van vier beroemde, dappere 

en vrome zonen: de Vier Heemskinderen. Samen met hun oom Karel van Agrippina vochten 

ze tegen Hunnen, Goten en Vandalen. De verhalen over hun strijd met Karel de Grote zijn dus 

leugens: die Karel leefde pas veel later.
564

    

 Een belangrijk punt van aandacht vormen de wisselende grenzen van het gebied 

waarover Brabo’s opvolgers heersten. Er moest een flinke reductie worden ingebouwd, omdat 

Karloman en Pippijn I een veel kleiner territorium bezaten dan hun beweerde voorvaderen. 

Het oorspronkelijke patrimonium omvatte immers al de gebieden die Brabo van Caesar had 

gekregen: de koninkrijken Agrippina en Thüringen en het markgraafschap Antwerpen. En de 

macht van zijn enige zoon en opvolger Karel I zou zich nog veel verder uitstrekken. Want zijn 

keizerlijke oom Octavianus gaf hem, behalve mooie privileges, veel meer land. Zijn 

grondgebied reikte tenslotte van de Elbe tot de Schelde, van de Friese zee tot Vermandois, en 

verder tot de Oceaan of Westerzee.
565

 Geen van zijn nakomelingen kreeg - voorlopig - nog 

zoveel macht. De agressie van latere, afgunstige Romeinse keizers (Tiberius, Gratianus) 

wisten ze te weerstaan.
566

 Maar de verdeling van het erfgoed onder zoons zorgde voor steeds 

verdere versplintering van het enorme bezit. En vervolgens kwam de chaotische en 

gewelddadige tijd van de volksverhuizingen. 

 De eerste en grootste erfdelingen vonden plaats in de eerste generaties na Brabo. Karel 

I had twee zoons, Titus en Karel. Titus werd koning in Germania en Thüringen, Karel kreeg 

de rest. Deze Karel II van Agrippina had ook weer twee zoons: Karel en Brabo. De eerste 

kreeg Agrippina en het markgraafschap Antwerpen, de tweede werd koning van Vermandois. 

Het verhaal volgt alleen de verdere ontwikkelingen in de vorstendommen Agrippina en 

Antwerpen, die hierna lange tijd samen in handen bleven van de nakomelingen van Karel III. 

Pas na de veelbewogen regering van Anschisus zou dit veranderen.
567

 

                                                
     562 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b - 6 r a; Van Edingen fol. 21 r - 30 v; Van Berchen: Blöte 1904, 49 en ed. 1855, 

26-33; Alderexcellenste cronyke [B 3] r - [D 5] r. 

     563 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r a; Van Edingen fol. 21 r; Van Berchen ed. 1855, 26; Alderexcellenste cronyke [B 

3] r. 

     564 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v b; Van Edingen fol. 24 v - 25 r; Van Berchen ed. 1855, 30; Alderexcellenste 

cronyke D 1 v - D 2 r. Vgl. voor het eigenlijke verhaal van de Heemskinderen Spijker 1993, en voor mogelijke 
aanleiding in Pierlepont hiervóór, n. 169. Misschien is deze omwerking van de stof, net als Brabo, een reactie op de 

kritiek in Maerlants Spiegel Historiael op deze niet-historische verzinsels (Maerlant ed. 1863-1879, vierde partie, bk 

I kap. 1 v. 53-55; herhaald in de Brabantsche Yeesten (Boendale ed. 1839-1869, bk 2 v. 4153-4155). 

     565 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b (i.p.v. oceaan “wester zee”); Van Edingen fol. 21 r (“la mer de West”); Van 

Berchen: Blöte 1904, 49; Alderexcellenste cronyke [B 3] r. 

     566 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r a (Tiberius), 5 r b - 5 v b (Gratianus); Van Edingen fol. 23 r - 24 v (Gratianus); 

Van Berchen ed. 1855, 28 (Gratianus); Alderexcellenste cronyke D 1 r - v (Gratianus). 

     567 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r a - b; Van Edingen fol. 21 r - 22 v (Thüringen verward met Tongeren); Van 

Berchen ed. 1855, 25-28 (geen aandacht voor Thüringen en Antwerpen); Alderexcellenste cronyke [B 3] r - [B 4] v. 
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 De tijd van Anschisus was in meer dan een opzicht van belang voor de geschiedenis 

van Agrippina - én voor die van Brabant. Want in deze periode ontstond Brabant als zelf-

standig vorstendom. Bovendien werd Anschisus de eerste christelijke vorst in de Agrippijnse 

en Brabantse genealogie. Hij besteeg de troon van Agrippina aan het eind van de vierde eeuw, 

in de tijd van de Romeinse keizers Valentinianus en Gratianus. Gratianus was degene die de 

Trojaanse Franken uit Sicambria verdreef, omdat zij tribuut weigerden en steeds 

hoogmoediger werden.
568

 Daarna viel zijn geprikkelde oog op de koningen van Agrippina. De 

privileges die zijn voorganger Octavianus hun ooit had verleend maakten hen veel te machtig 

naar zijn smaak. Hij trok op tegen Anschisus, en nam hem gevangen om hem te dwingen zijn 

rechten op te geven. Anschisus weigerde. Zeven jaar lang lag hij in een Romeinse kerker. 

Toen dacht hij aan wat hij in de stad Agrippina (Keulen) vaak had horen vertellen over de 

lering van christelijke bisschoppen en priesters. Als je in Christus, de zoon van God, geloofde 

dan zou hij je altijd helpen. Dus riep hij Christus aan en beloofde dat hij zich en zijn volk tot 

het Christendom zou bekeren, wanneer hij weer naar zijn land mocht terugkeren. Kort daarna 

stierf Gratianus, door de hand van de Britse koning Maximianus. Hij werd opgevolgd door 

Theodosius. Die liet Anschisus vrij en gaf hem zijn land terug, omdat hij zijn hulp nodig had 

tegen dezelfde Maximianus. 

 Deze Maximianus wilde zelf keizer worden.
569

 Zijn reactie op het bericht van Theodo-

sius’ verbond met Anschisus was een snelle verovering en verwoesting van diens koninkrijk 

Agrippina. Daar vond hij alleen Anschisus’ vrouw en hun enige zoon, zes of zeven jaar oud. 

Maximianus had medelijden met het kind en ontfermde zich erover. Hij liet het dopen, en gaf 

het de naam Brabo, volgens de ‘Genealogie-kroniek’ naar zijn dappere voorvader Brabo, 

volgens de Alderexcellenste cronyke “om deswille dat de grote heeren uut Troyen geboren 

voirtijts Brabon hieten”.
570

 Ook gaf hij hem het veroverde land tussen Maas en Schelde terug. 

Naar deze Brabo zou dat land voortaan Brabant heten. Een titel was er voorlopig nog niet aan 

verbonden.
571

 Maximianus trok hierna verder naar Italië, waar hij door de keizer werd versla-

gen. 

   Na de dood van Maximianus nam Anschisus afscheid van keizer Theodosius en 

vertrok, terug naar zijn land. Hij kwam door Tours, waar hij zich door de heilige Martinus liet 

dopen. Bij thuiskomst vond hij een verwoest Agrippina. De doop van zijn zoontje vervulde 

                                                                                                                                                   
Bij de overgang van [B 4] r naar [B 4] v moet iets zijn weggevallen: de tekst springt ineens van Karel met de korte 

neus over op zijn zoon Anschisus. Vermoedelijk betreft het slechts een of enkele regels waarin werd gezegd dat hij 

een zoon Anschisus had. Vgl. speciaal de verwante Cronyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag, fol. 
13 r. 

     568 Gratianus (359-383) was oudste zoon en opvolger van de West-Romeinse keizer Valentinianus I. 

Valentinianus II was zijn halfbroer en medekeizer (Kleine Pauly 2, 870-71; 5, 1095 (nr. 3)). Vgl. over Valentinianus’ 

verdrijving van de Franken hiervóór, IV.4.1. Deze geschiedenis wordt ook hier kort verhaald, waarbij Valentinianus 

tribuutvrijdom verleent en zijn zoon Gratianus hen later verdrijft: ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r b; Van Edingen fol. 

22 r - 23 r; Alderexcellenste cronyke [B 4] r, D 1 r. 

     569 De figuur van Maximus of Maximianus werd - waarschijnlijk via Maerlants Spiegel Historiael - ontleend aan 

de Historia Regum Britanniae van Geoffrey van Monmouth. Hij is daar een Romeins senator van Brits en Romeins 

koninklijk bloed, en een verwant van Constantijn de Grote. Hij is jaloers op de keizerlijke broers Gratianus en 

Valentinianus, omdat hem een derde deel in het Rijk - waarop hij gezien zijn hoge verwantschap recht kon doen 

gelden - werd geweigerd. Hij krijgt de Britse kroon, en richt zich dan op de verwerving van het keizerschap. Hij 
verovert Gallë en Germanië, weet Gratianus te doden en Valentinianus te verdrijven, maar wordt tenslotte zelf in 

Rome gedood (Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 134-143; vgl. Maerlant ed. 1863-1879, derde partie bk. I kap. 

XXVII, XXIX, bk. II kap. I-IV). Over de historische usurpator Maximus: Kleine Pauly 3, 1114-5 (nr. 8). 

     570 Alderexcellenste Cronyke D 1 v; volgens Van Edingen (fol. 24 r) en de Cornyke van Brabant int prose int corte 

bleef het kind bij zijn doop Brabo heten (hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 14 r). 

     571 De ‘Genealogie-kroniek’ over Brabo I van Brabant: “Hi en was prince noch hertoge / Al was hi van geslachte 

hoge” (fol. 5 v a); zijn zoon Brabo II wordt er ‘heere’ genoemd (6 r a). Bij Van Edingen, Van Berchen en in de 

Alderexcellenste cronyke heten Brabo I, II en III en Karloman neutraal ‘princeps’ of  ‘prince’ (Van Edingen fol. 25 

en vgl. ook proloog; Van Berchen ed. 1855, 29-32; Alderexcellenste Cronyke D 2 r - E 1 r). 
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hem echter met vreugde. Anschisus liet Agrippina herbouwen, en heel zijn volk kerstenen. Hij 

kreeg nog twee kinderen: Karel en de eerder genoemde Aye. Karel volgde hem op als koning 

van Agrippina. De oudste zoon Brabo behield Brabant en het markgraafschap Antwerpen. De 

geschiedenis van Agrippina wordt hierna niet meer gevolgd, omdat zij niet meer tot de 

Brabantse historie behoort. Bovendien verloren Karels opvolgers hun koninkrijk al snel aan 

de onlangs uit Sicambria naar het Rijngebied vertrokken Franken, die hun nieuwe 

machtsgebied snel uitbreidden.
572

 

 Ook de zelfstandigheid van het jonge Brabant werd bedreigd, en ging tenslotte 

verloren. De eerste vorst Brabo had net de tijd om in Haspengouw een mooie, grote stad te 

bouwen. Hij noemde deze residentie Landen, “omdat hy daer yerst lande”.
573

 Maar toen 

vielen de ongelovige Hunnen en Vandalen binnen. Hij vluchtte, en stelde zich in dienst van de 

keizers Arcadius en Honorius. Zijn zoon Brabo II verbleef weer in Landen. Hij werd echter 

het slachtoffer van de enorme expansiedrang van de Franken. In deze tijd, onder Chlodio, 

veroverden zij Thüringen, Agrippina en al het land tussen Rijn en Schelde. De Brabantse 

vorsten kregen Brabant terug als leen van hun nieuwe, Frankische heren. Maar het markgraaf-

schap Antwerpen bleef lange tijd voor hen verloren, tot het huwelijk van de Frankische 

Anschisus en de Brabantse Begga.
574

   

 Voortaan stonden de Brabantse vorsten in dienst van de Frankische koningen. Ze 

maakten er snel carrière. De zoon van Brabo III, Karloman (560-615), was de opperste 

raadsheer van de koning, “hem in wijsheden altijt onderwisende ende leerende”. Dat hij die 

wijsheid overigens ook op zijn nageslacht overdroeg mag blijken uit de vele heiligen die het 

telde.
575

 Karlomans zoon en opvolger Pippijn werd overladen met bewijzen van koninklijke 

gunst en vertrouwen, wegens zijn grote trouw aan de kroon. Zijn status en macht als vorst van 

Brabant werden aanzienlijk vergroot, want koning Chlotharius maakte hem 
 

den yersten hertoghe van Brabant ende Neder Oostrijke oft anders geheeten Cleyn Lotrijke, 

dwelc is gheleghen tusschen den Rijn ende die Scelt, om dat van den coninghen van Vrancrijck 

te leen te houdene, also vermeerderende hem sijn palen [gebiedsgrenzen] die te voren cleyn 

waren. Want sijn voirvaders van conyncs Clodius van Vrancrijck tijden daer af berooft hadden 

gheweest. 

 

Inmiddels was deze eerste Brabantse hertog bijna net zo hoog en gezaghebbend als de koning 

zelf.
576

 

 Voor de rest van de geschiedenis was men niet meer uitsluitend aangewezen op de 

Historia van Johannes Clericus.
577

 Ook elders kon men lezen hoe Pippijn en zijn al even 

                                                
     572 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r b - 5 v b; Van Edingen fol. 23 v - 25 r; Van Berchen ed. 1855, 28-30; 

Alderexcellenste cronyke D 1 r - D 2 r. De ‘Genealogie-kroniek’ geeft in hoofdzaak dezelfde feiten, maar wat korter 

en rommeliger en daardoor minder duidelijk. Zo blijkt er niets van een verbond tussen Theodosius en Anschisus, 

waarmee de vrijlating van de laatste en Maximianus’ aanval op Agrippina onverklaard blijft. In de Cornyke van 

Brabant int prose int corte ontbreekt Anschisus’ doopvader Martinus van Tours (hs. KB Den Haag 71 F 8, fol 14 v). 

     573 Alderexcellenste cronyke D 2 v; Van Edingen fol. 25 v; Van Berchen ed. 1855, 31-32. 

     574 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v b - 6 r a; Van Edingen fol. 25 r - 26 v; Van Berchen ed. 1855, 30-31; Alderexcel-

lenste cronyke D 2 v - D 5 r. Zie voor Antwerpen (eerder door de Frankische koning Chlotharius als huwelijksge-

schenk aan zijn schoonzoon, Anschisus’ overgrootvader Ansbertus, gegeven) ook nog idem, [D 6] r - v. De Cornyke 
van Brabant int prose int corte noemt tot Karloman alleen nog namen, bijna geen gebeurtenissen meer. 

     575 Alderexcellenste cronyke [D 5] r - E 1 r (citaat [D 5] v); Van Berchen ed. 1855, 32-33 (zonder vermelding 

raadheerschap). De ‘Genealogie-kroniek’ eindigt bij Karloman. Van Edingen neemt vanaf Brabo II nog maar weinig 

Brabantse gegevens op - zijn aandacht is verschoven naar de andere vorstendommen in en rond het Frankische rijk, 

vooral naar Bourgondië. 

     576 Van Berchen ed. 1855, 33-35; Alderexcellenste cronyke E 1 r - E 2 r; citaat: E 1 v. De passage hoort niet meer 

bij de expliciet aan Johannes Clericus toegeschreven geschiedenis tot Karloman, maar de laatste regel verwijst daar 

wel naar terug. 

     577 De ‘Genealogie-kroniek’ stopt als gezegd bij Karloman; Van Edingen, Van Berchen, Die cornyke van Brabant 
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bekwame nakomelingen steeds machtiger werden. De opeenvolgende Merovingische 

koningen daarentegen werden juist minder en minder capabel, en hun gezag nam af. 

Machtsovername door de evident superieure Karolingers was op den duur onvermijdelijk. 

Uiteindelijk werd Pippijn III, de vader van Karel de Grote, tot koning van de Franken ge-

kroond en gezalfd. Het inititatief daartoe ging uit van de adel, die zich voor zijn vorsten was 

gaan schamen. Zonder veel moeite wisten de Frankische heren ook de paus van de noodzaak 

van deze machtswisseling te doordringen. En daarmee begon een nieuw en mooi hoofdstuk in 

de geschiedenis van dit geslacht, een geschiedenis die nog veel glorieuze hoogtepunten zou 

tellen. 

 

4.3.3. Interpretatie 

 

Omdat deze nieuwe Brabo-sage slechts in ingekorte vorm volledig is overgeleverd, zijn niet 

alle details van het verhaal helder.
578

 Toch zijn de hoofdlijnen duidelijk genoeg om uitspraken 

over de achterliggende intenties te doen.
579

 Die intenties zijn voor een groot deel dezelfde als 

die achter de eerder besproken versies. Maar het verhaal is ook drager van andere, nog verder 

reikende ambities. Daarop wijzen de afwijkingen ten opzichte van de oudere lezingen. De 

eigenlijke Brabo-geschiedenis - over de liefde van Karel en Swane, en Brabo’s daaruit 

voortgevloeide avonturen in de Nederlanden - is niet zoveel veranderd. De verschillen zitten 

vooral in het kader: in de nieuwe Trojaanse genealogie, en in de veel uitvoeriger en in 

geschiedkundig opzicht acceptabeler omlijsting van het verhaal. 

 

Een nieuwe genealogie 

 

Aanvankelijk had Brabo geen genealogische functie en geen duidelijke afkomst. Hij was een 

naamgevende held, wiens geschiedenis werd ingepast in de traditionele afstammingssage. 

Deze identificeerde de Brabantse dynastie met de Karolingers en voerde haar terug op drie 

‘bloedgroepen’: een Trojaans-Merovingische, een Romeins-keizerlijke en een inheemse, 

Brabants-Karolingische.
580

 In dit nieuwe verhaal is Brabo gepromoveerd tot Trojaan en tot 

stamvader van het hertogelijk huis. Het eigenlijke doel van die wijziging was niet Brabo. Het 

ging om Karloman en zijn zoon Pippijn I, om de inheemse wortels van de Brabantse 

stamboom. 

 Zoals eerder opgemerkt bestond er een groot gebrek aan kennis omtrent het eigen 

vroegste verleden. Men wist wat in de oudste genealogie van rond 1270 stond te lezen: dat 

Pippijn I de eerste hertog van Brabant was. De oudere Brabo-sage gaf antwoord op de vraag 

naar de oorsprong van dat land, van zijn naam en status als hertogdom.
581

 Maar wie was die 

Pippijn? De latere versies van de genealogieën legden steeds meer nadruk op zijn heiligheid 

en zijn machtspositie in het Frankische rijk.
582

 Zijn achtergrond was echter duister. Men 

kende alleen de naam van zijn vader: Karloman. Ook aan deze Karloman laat zich de behoefte 

aan invulling en opwaardering goed demonstreren. In genealogie I a ontbreekt hij. In I b 

                                                                                                                                                   
int prose int corte en de Alderexcellenste cronyke gaan na Karloman meer van elkaar afwijken. Deze samenvatting 

van wat volgde kort naar de Alderexcellenste cronyke, E 1 v - F 3 v. 
     578 Onduidelijk blijven bijvoorbeeld de verhouding tussen Arcadië en Rome (de vader van Brabo Silvius helpt de 

hertog van Arcadië tegen de Romeinen (‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v a; Van Edingen fol. 13 v; Blöte 1904, 41), 

maar later levert het land de grote Caesar), de relatie tussen Karel van Nijmegen en Agrippina, de precieze machina-

ties van de drie verraders, en de betekenis van de opname van Karel en Swanes tweede dochter Octaviana. Vgl. over 

dat laatste hierna n. 595. 

     579 Elk van de hieronder besproken tendenzen berust op tenminste twee bronnen, tenzij anders vermeld. 

     580 Vgl. bijlage, stambomen 1, 2 en 5.  

     581 Vgl. hiervóór, 211. 

     582 MGH SS XXV, 387-388, 392-393. 
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wordt slechts zijn naam genoemd. In II heet hij een “princeps illustris”: een aanzienlijk 

vorst.
583

 Veelzeggend zijn ook de verschillende lezingen van Boendales Brabantsche Yeesten 

op dit punt. Boendale zelf noemt Karloman een groot, wijs en dapper man, die regeerde in 

Haspengouw en Brabant. Hij resideerde in Landen, en werd vorst genoemd. Enkele jongere 

handschriften voegen toe, dat ook Karloman van Trojaans bloed was.
584

  

 De nieuwe Brabo-sage gaf antwoord op alle vragen die de eerdere versies ten aanzien 

van deze inheemse vaderen hadden opengelaten of opgeroepen. Het ganse voorgeslacht van 

Karloman werd opgesomd, en zijn bloed bleek zeer edel. Duidelijk werd hoe zijn territorium 

en residentie waren ontstaan, waarom hij een vorst heette, waarop zijn reputatie van groot 

man berustte en hoe zijn relatie met de Franken was. De verwarring die kon ontstaan doordat 

zowel Brabo als Pippijn I ‘eerste hertog van Brabant’ heetten werd beter opgelost:
 585

 Pippijn I 

was de eerste hertog, zijn voorgangers droegen andere titels.  

 De herziene genealogie bracht niet alleen verheldering, maar ook verandering en 

verheffing. Het Trojaanse bloed van de hertogen was traditioneel afkomstig van de 

Merovingers, via Blithildis, die bovendien trouwde met de Romeinse Ansbertus. Ook de 

eerdere versies van de Brabo-sage zagen het zo. Zij versterkten de Brabants-Merovingische 

band zelfs, door Clovis en de zijnen tot nakomelingen van Karel van Nijmegen te verklaren 

en zo de Merovingers te ‘Karolingiseren’ en dus te Brabantiseren.
586

 In de nieuwe genealogie 

staat de Merovingische lijn op het tweede plan. Karel van Nijmegen en Swane zijn niet meer 

echt van belang als stamouders. Hun functie als ‘Brabantse’ voorouders van de Merovingers 

is opgeheven. Karels herkomst uit Troje kan daarom wat onzeker zijn, en de beschuldigingen 

over onkuisheid van zijn zoon mogen desnoods op waarheid berusten. Er is een nieuwe 

Brabants-Karolingische weg naar Troje gelegd. Deze is selecter en beter dan de voorafgaande 

Merovingische, omdat zij de inheemse tak betreft, en rechtstreeks en - tot Pippijn I - 

uitsluitend agnatisch verloopt.
587

 En dat is niet het enige punt waarop de nieuwe lijn superieur 

is aan de oude, zal blijken. 

 De namen van al deze mannelijke voorvaderen zijn met zorg gekozen. Ze benadrukken 

allereerst de Trojaanse oorsprong van de Brabantse dynastie. Het Sicambrische deel van de 

genealogie wemelt van de Trojaanse namen. Maar al snel zijn er ook verschillende Brabo’s  

ingevlochten. In Agrippina was men zich nog steeds bewust van de herkomst van die naam. 

Koning Karel de Schone noemde zijn zoons Brabo en Aeneas: “dat sijn .ij. Troyssce namen 

tot eenen teekene dat se uut Troyen ghesproten waren”. En we zagen dat deze afkomst ook bij 

de doop van Brabants eerste vorst Brabo in herinnering werd gebracht.
588

 Over Agrippina  

heersten, behalve twee (Trojaans-Brabantse) Brabo’s en een (Trojaans-Romeins-

Karolingische) Anschisus
589

, uitsluitend Karels. Op die manier werd de identificatie van 

Brabanders en Karolingers versterkt. 

 Een derde functie van de naamgeving lag tenslotte in het beklemtonen van de 

evenwaardigheid van het beschreven geslacht aan de grote Romeinse heersers, aan het nage-

                                                
     583 MGH SS XXV, 387, 392. Vgl. over oudere bronnen Stein 1995, 340. 

     584 Deze toevoeging kan verwijzen naar de hier besproken derde Brabo-sage of (afhankelijk van de datering van 

het handschrift) naar de daarop gebaseerde vierde (zie hierna V. 4.4.), beiden met  nieuwe herleiding van het 

Brabantse bloed uit Troje. Er kan echter ook op een genealogische band tussen Karloman en de Merovingers worden 
gedoeld. Vgl. over deze kwestie hiervóór, n. 449. 

     585 Vgl. voor Hennens oplossing van dit probleem hiervóór, 211. In de oudste versie van de Brabo-sage speelde 

het waarschijnlijk nog geen rol, zie n. 398. 

     586 Vgl. bijlage, stambomen 3 en 5. 

     587 Vgl. bijlage, stamboom 6. 

     588 Alderexcellenste cronyke [B 4] r (citaat), D 1 v (vgl. hiervóór, 289). Vgl. voor de eerste passage ook Van 

Edingen fol. 22 r; Van Berchen (Blöte 1904, 92-93 en ed. 1855, 28) en, minder duidelijk, de ‘Genealogie-kroniek’ 

fol. 5 r b. 

     589 Vgl. over de naam Anschisus ook hiervóór, IV.4.2. 
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Brabantse genealogische rol (1482-1506) met stamboom volgens de derde Brabo-sage. Links de 

opening, met start van de genealogie bij Noachs zoon Jafeth. Rechts de aanknoping bij Karloman en 

zijn zoon Pippijn, eerste hertog van Brabant. Leuven UB Ms. 1005 (vgl. n. 434). 

 

slacht van Aeneas. Daartoe diende de opname van een enkele Aeneas en Anschisus, en vooral 

van de naam Silvius, die expliciet op de Romeinen wordt teruggevoerd. Hij berust op 

Vergilius’ Aeneis. Daarin krijgen Aeneas en Lavinia een zoon Silvius. En een van hun latere 

nakomelingen zou Silvius Aeneas heten, en vroom en dapper zijn, zo leerde Aeneas in zijn 

visioen over Romes toekomstige grootheid. Ook via de Britse Troje-sage was de naam bekend 

geworden: Aeneas’ zoon Silvius gold als de vader van de Britse stamvader Brutus en diens 

broer Aeneas Silvius.
590

 Silvius werd zo een typisch Trojaans-Romeinse vorstennaam. Hier is 

de voornaamste drager ervan Brabo Silvius, de eerste koning van Agrippina.
591

 Dat juist hij 

symbool staat voor de gelijkwaardigheid van Brabanders en Romeinen blijkt overigens niet 

alleen uit zijn naam. Het is vooral de - nog te bespreken - parallellie tussen Brabo Silvius en 

Caesar die daarop wijst. Ook de aanwezigheid van Brabo Silvius’ verder tamelijk functie-

loze
592

 broer Aeneas kan misschien zo worden uitgelegd.  

                                                
     590 Vergilius, Aeneis VI, r. 760-770. Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 54-55. Vgl. ook Maerlants Spiegel 

historiael eerste partie, boek II, kap. 20 (waarin op Aeneas een hele reeks Silviussen volgt) en derde partie, boek I 

kap. 9 (Maerlant ed. 1863-1879). 

     591 De gedachte van Prims dat deze naam Silvius verwijst naar de zwaan (Prims 1927 B, 18, waarschijnlijk 

denkend aan cycnus, zwaan, cycneus, van een zwaan) moet worden verworpen. 

     592 Althans: in de overgeleverde bronnen. Alleen de ‘Genealogie-kroniek’ geeft wat meer: Aeneas biedt er hulp 



 

 294 

  

 Trojaans bloed is per definitie edel, en uitverkoren tot de heerschappij over Europa en, 

vandaaruit, over de wereld. Toch wordt die nobiliteit en roeping ook hier nog eens extra 

onderstreept door de verwijzing naar verwantschap met andere Europese vorsten en helden.
593

 

Weer ligt daarbij, net als bij de naamgeving, nadruk op de band met Romeinse koningen en 

keizers: Romulus en Remus, Caesar, Octavianus, Vespasianus en Titus. Alexander de Grote 

past eveneens in deze rij van uitverkorenen tot (toekomstige) wereldmacht. 

 

 
Eerste blad van de Trojaanse stamboom, toegevoegd in Die alderexcellenste Cronyke van Brabant 
(Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1498. Ex. Den Haag KB 171 E 42, katern C). 

De bovenste helft geeft de traditionele Frankische genealogie. Startpunt is de vroegst bekende vorst, 

hertog Priamus, die uit Sicambria vluchtte en zich in het Rijngebied vestigde. De onderste helft toont de 

Brabantse stamboom volgens de nieuwe Brabo-sage. Eerstafgebeelde (maar niet oudste) is Anschisus, 

tijdgenoot van deze Priamus en twaalfde vorst van het koninkrijk Agrippina en het markgraafschap 

Antwerpen, beiden door Caesar aan Brabo Silvius gegeven. Deze Anschisus was de eerste christen 

onder de Brabantse voorvaderen. 

De stamboom toont het verschil in status, geloofsovertuiging, anciënniteit en basis van macht: de 

Brabanders zijn in alle opzichten superieur aan de Franken. Vgl. n. 614. 

 

 

Een nieuw historisch kader 

 

Geschoolde toehoorders en lezers zullen - met name bij de herkomst van Caesar en 

Octavianus - de wenkbrauwen nog weleens hebben opgetrokken. Dat neemt echter niet weg 

dat deze nieuwe Brabo-sage historiografisch veel beter verantwoord was dan de voorafgaande 

                                                                                                                                                   
aan zijn door Tiberius belaagde neef Karel I, en wordt er ‘koning’ genoemd (fol. 5 r a).  

     593 Vgl. hiervóór 211, 214 e.v. over de rol van de Negen Besten en de vierentwintig zonen van Merovech in de 

voorafgaande versie(s). Het overzicht van Europese heersers is niet meer zo systematisch als tevoren. De noodzaak 

daartoe is ook vervallen nu de boodschap ten aanzien van Keulen is geëxpliciteerd in Agrippina - zie hierna. 
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versies. Het eigenlijke zwanenjagersverhaal is ingepast in een kader dat in de grote lijnen 

overeenkomt met de geschiedkundige kennis en opvattingen van die tijd: de herleiding van 

(vorstelijk) Europa uit Noachs zoon Jafeth en uit Troje, de Trojaanse stichting van Sicambria, 

Caesars acties in Noordwest-Europa en de Nederlanden, de interne Romeinse conflicten bij de 

overgang van republiek naar keizerrijk, de vroege Brabantse, Keulse,
 594

 Frankische en Britse 

geschiedenis. Fouten uit het oudere verhaal werden rechtgezet. Het Duitse Rijk wordt niet 

meer rechtstreeks uit Rome herleid. De misplaatst geraakte Griekse keizer is vervangen door 

een eveneens Griekse en antieke, maar heilshistorisch neutrale hertog van Arcadië. Caesar is 

niet meer de aangenomen zoon van Octavianus: de relatie is omgekeerd. Zelfs in kleine 

details blijkt zorg voor verantwoorde antiquisering. Octavianus krijgt een tweede zuster, 

Octaviana. In werkelijkheid had hij inderdaad twee zusters, beide met de naam Octavia.
595

 En 

mogelijk is ook de keuze voor de nieuwe, antieke reuzennaam Antigonus (letterlijk: 

‘tegenwezen’, als vertegenwoordiger van het wilde, kwade) uit deze aanpak te verklaren.
596

 

 Het geheel werd - afgezien van de etymologische onderbouwing - voorzien van een 

nadrukkelijke verantwoording. Voor algemeen bekende stof uit de wereldgeschiedenis lijkt 

deze geloofwaardig en weinig verrassend.
597

 Alleen de volledig nieuwe onderdelen, de 

Sicambrische en Agrippijnse genealogie, kregen een noodzakelijk gefingeerde bronvermel-

ding. De daarbij opgevoerde zegslieden zijn wel met enige zorg gekozen. Over de vroege 

Sicambrische geschiedenis zouden vooral de - min of meer contemporaine - oude Grieken 

hebben geschreven.
598

 De meeste van de genoemde namen zijn waarschijnlijk overgenomen 

                                                
     594 Het betreft voornamelijk de Romeinse naam Agrippina, niet het verdere fraaie verleden waarop Keulen zich - 

al dan niet met recht - beroemde. Vgl. hiervóór, IV.4.4.4. 

     595 Blöte 1904, 108. Volgens Blöte diende deze toegevoegde zuster slechts ter verhoging van de historiciteit. Het 

is echter mogelijk dat zij in de oorspronkelijke, uitgebreide Cornike van Brabant wel een rol in het verhaal speelde. 
Een van Octavianus’ zusters was gehuwd met Marcus Antonius, die eveneens in de tekst voorkwam (Kleine Pauly 4, 

230, en vgl. hiervóór, 265). En haar zoon Marcellus was bestemd om Octavianus als keizer op te volgen, maar stierf 

jong (Kleine Pauly 1, 1214 (nr. 32), 752). De betekenis van de toevoeging van Octaviana kan dus ook in de bijna-

mogelijkheid van een voortgezet Brabants keizerschap hebben gelegen.   

     596 Prims verklaarde de naam als tegenstrever (Prims 1948, 9); andere verklaringen zijn mij niet bekend - vgl. Van 

den Berg 1987, 90; Simons 1984, 33; De Wachter 1991, 13 (diens zuiver speculatieve poging om de sage tot 

historische personen en gebeurtenissen te herleiden (id., 11-14) laat ik hier buiten beschouwing); Reiffenberg legde 

verband met Angelsaksisch enten = reus (Reiffenberg 1846, LXVIII). Een fundamenteler uitleg als tegen-wezen, uit 

het Griekse anti en gonos (afkomst, verwekking, kind, produkt, geslacht), lijkt te prefereren. De naam zou dan, in 

antieke vorm, nog steeds het wilde, kwade symboliseren (vgl. over de eerdere naam Druwoen hiervóór).   

 De naam komt overigens vaker voor. Ook in de Britse Troje-sage treedt een Antigonus op, in vaag 
vergelijkbare rol. Het is de broer van de Griekse koning Pandrasus. Hij vecht als legerleider mee tegen Brutus, en 

wordt door deze gevangen genomen (Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 57-58). Maar in Maerlants weergave van dit 

verhaal in de Spiegel Historiael komt hij niet voor (Maerlant ed. 1863-1879, derde partie, bk. 1, kap. 9 e.v.), invloed 

lijkt dus minder waarschijnlijk. Andere figuren met de naam Antigonus (in Maerlants Spiegel Historiael en Historie 

van Troyen, in de Roman van Cassamus: zie het REMLT) vertonen geen gelijkenis met de reus. 

     597 Ik denk allereerst aan de bronnen, genoemd in de proloog (‘Genealogie-kroniek’ fol. 1 r - 1 v b: vgl. boven en 

n. 439). Met ‘Mozes’ wordt het eerste deel van het Oude Testament bedoeld (LexMA 6, 860-862). ‘Hiëronymus’ 

staat vermoedelijk voor diens wereldgeschiedenis (LexMA 5, 2-4). Lucanus beschreef de strijd tussen Caesar en 

Pompeius (vgl. n. 465). Ook met ‘Sint Clement’ kan een bron voor vroege Romeinse geschiedenis zijn bedoeld. Het 

gaat misschien om de Romeinse bisschop en latere paus Clemens. Op zijn naam stonden de pseudo-Clementinen, 

waarin hij zijn belevenissen als begeleider van Petrus en de avonturen van zijn familie zou hebben verhaald (Kleine 
Pauly I, 1222-1223). De naam van Ovidius kan zijn genoemd om aan te geven dat er ook over liefde zou worden 

verteld (LexMA 6, 1592-1599). Met ‘Dirodius de Martelaar’ tenslotte wordt Methodius bedoeld. Dezelfde 

verbastering vinden we in Maerlants Spiegel Historiael, waar deze auteur als bron voor de geschiedenis van Noachs 

kinderen wordt aangehaald (Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, bk. I kap. 15, r.27). Ook de in de tekst zelf 

(‘Genealogie-kroniek’ fol. 2 v a, 5 r b) genoemde Spiegel Historiael (van Maerlant of van diens bron, Vincent van 

Beauvais) en ‘Elinant’ (Hélinand van Froidmont, Vincents bron (LexMA 4, 2120-21)) zijn bekende 

wereldgeschiedenissen. Petrus Damiani was onder meer hagiograaf (LexMA 6, 1970-1972). 

     598 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 3 r a-b; Van Berchen: Blöte 1904, 52. Vgl. de citaten hiervóór, 271, 272. Met 

Archanus of Arthitan moet de door Maerlant behandelde Architan van Tarente, leermeester van Plato, zijn bedoeld 
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uit Maerlants Spiegel Historiael, die ook elders als mogelijk direct voorbeeld werd aangewe-

zen.
599

 

 De bewerker stelde zich dus ten doel om een prestigieuze én aannemelijke 

geschiedenis te schrijven. Maar in zijn uitwerking van dat plan zijn ook andere intenties te 

bespeuren. Zo diende de invoering van een veel historischer Caesar niet alleen ter verhoging 

van de geloofwaardigheid. De auteur gebruikte het leven van deze veroveraar van de 

wereldmacht ook om zijn eigen held Brabo Silvius omhoog te steken. De Brabantse 

stamvader is tot een soort tweelingbroer van Caesar gemaakt. Ze werden op dezelfde plaats en 

in hetzelfde jaar geboren, uit hetzelfde Trojaanse bloed. Ze waren vrienden voor het leven. De 

krijgstochten die Caesar groot maakten werden door hen samen ondernomen, waarbij Brabo 

Silvius zich een minstens zo bekwaam militair betoonde: zonder zijn hulp had Caesar Brit-

tannië nooit veroverd. Heel duidelijk blijkt deze poging tot gelijkschakeling uit de dood van 

Brabo. In eerdere versies van het verhaal werd deze niet nader omschreven. Hier lezen we 

over een laffe moord,
 600

 in of nabij Rome, door dezelfde afgunstige heren die later Caesar 

zouden ombrengen. En zoals Caesars dood werd voorafgegaan door voortekenen,
 601

 zo werd 

ook die van Brabo aangekondigd, in een goddelijk visioen.
602

  

 De parallellie tussen Caesar en Brabo Silvius past in het meer algemene streven om 

Brabant en Rome als historisch gelijkwaardige grootheden voor te stellen. Die implicatie is 

altijd aanwezig in de claim op Trojaans bloed. Ze bleek hier extra benadrukt door 

naamgeving, en door de beweerde verwantschap met andere wereldheersers, vooral Romeinse 

koningen en keizers. Octavianus,
603

 Vespasianus en Titus behoorden tot het eigen 

voorgeslacht. Men denke verder aan de afgunst van Octavianus’ opvolgers Tiberius en 

Gratianus op de grote macht van de koningen van Agrippina. Volgens Gratianus waren zij 

zelfs “mechtiger [...] / Dan die keyser van den Roemschen rijke.”
604

 Maar de houding van de 

Agrippijns-Brabantse vorsten ten opzichte van Rome is niet vijandig of concurrerend. Zij 

blijven trouw. En met diezelfde trouw dienen zij later de koningen van het volgende 

uitverkoren volk, de Franken - totdat zij zelf tot het leiderschap van het aankomende nieuwe 

Rijk worden geroepen. 

 Ook het vorstendom Agrippina is meer dan antiek decor. Het is - vermoedelijk mèt het 

territorium van Karel van Nijmegen, waarmee het door Brabo’s huwelijk wordt verenigd - een 

klassieke en monarchale verschijningsvorm van het gedroomde, ‘Lotharingse’ Brabant. 

Wanneer Godfried met de Baard de hertogstitel van Brabant en Lotharingen herwint geeft de 

Alderexcellenste cronyke, onder terugverwijzing naar de eerste hoofdstukken van boek twee, 

een samenvattend overzicht van ontwikkeling en inhoud van deze begrippen. Hun geschiede-

nis begon met Agrippina, het land tussen Schelde en Rijn. Brabant was een deel van dit 

gebied, gelegen tussen Schelde en Maas. Agrippina werd veroverd door de Frankische 

                                                                                                                                                   
(Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie bk. III, kap. XL r. 24, XLII r. 52 e.v.). Pythagoras, Plato, Isidorus, Diogenes 

en ‘Tullius’ (Marcus Tullius Cicero) zijn allemaal namen van bekende klassieke en laat-antieke wijzen. Sabu is 

vermoedelijk een verlezing voor Solon, een van de zeven wijzen van Athene (via ‘Salon’: vgl. Maerlant ed. 1863-

1879, eerste partie bk. I, kap. XLVIII r. 23: “Zaloen van Athene”).  

     599 Vgl. de twee voorafgaande noten en n. 569. 

     600 De bijzonderheid dat Brabo ‘van achter’ werd vermoord alleen in de Cornyke van Brabant int corte int prose 

(fol. 11 r) en de Alderexcellenste cronyke (B 2 r). 
     601 Vgl. Leeker 1986, 254-255. Ook genoemd in de Spiegel Historiael: Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, bk. 

6, kap. 15. 

     602 Vgl. 284. Het visioen komt voor bij Van Edingen en Van Berchen; de harmonie met de verdere aanpak laat 

zien dat dit de oudste, eigenlijke betekenis van de tempelscène is. De Antwerpse zingeving ervan moet een latere 

aanpassing zijn. Dit soort visioenen wordt in de bestaande Troje-traditie overigens meestal ingezet om macht te laten 

voorspellen. 

     603 Vgl. over mogelijke opname van bijna-voortzetting van diens Brabantse keizerschap door de zoon van zijn 

zuster Octaviana hiervóór, n. 595.  

     604 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v a. Tiberius overigens alleen in deze tekst. 
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Chlodio. Diens opvolger Lotharius gaf het - in leen - terug aan Pippijn I. Het land heette nu, 

naar deze Frankische koning, Lotharingen. Dit Lotharingen van Pippijn I was het Neder-

Lotharingen dat later samen met Opper-Lotharingen het rijk van de negende-eeuwse 

Karolingische koning Lotharius vormde. Tot Gerberga bleef Neder-Lotharingen Karolingisch-

Brabants bezit. Daarna raakte het, door keizerlijke confiscaties en schenkingen, versnipperd. 

Het kwam grotendeels in handen van het huis van Ardennen, maar ook de bisschoppen van 

Keulen en Luik kregen en kochten er stukken van. Godfrieds herwonnen erfgoed was dus wel 

flink gereduceerd.
605

 Dit overzicht sluit aan op de in de Brabantse historiografie gebruikelijke 

identificatie met Lotharingen. Nieuw is, behalve de antieke oervorm Agrippina, de 

vervroegde Frankische naamgeving van het gebied. Zo werd duidelijk waarom Pippijn I al 

‘hertog van Lotharingen’ kon heten.
606

  

 Deze klassieke gedaante van (Neder-)Lotharingen geeft zeer expliciet uiting aan de 

eerder besproken, in vorige versies meer bedekte rivaliteit met Keulen,
607

 dat in de Romeinse 

tijd inderdaad Agrippina heette. Inzet van de concurrentiestrijd was de oppermacht in het 

gebied. Dat zou - met deze naam, met dit centrum - door Caesar zelf voor eeuwig aan Brabo 

en zijn nakomelingen zijn gegeven. Het uiteindelijke verlies ervan was onrechtmatig. Niet 

Anschisus’ zoon Karel maar Brabants eerste vorst Brabo was, als oudste van de twee, de 

aangewezen opvolger voor het koningschap. De latere Frankische heerschappij over het land 

berustte op verovering.
608

 En ook Gerberga was haar erfgoed onrechtmatig ontnomen. Zo 

werd concurrent Keulen nog duidelijker onderuitgehaald dan voorheen. Maar dat was niet 

alles. 

 Het laatste en voornaamste motief voor de creatie van het koninkrijk Agrippina en de 

geschiedenis van zijn vorsten lag in de kroning van Pippijn III, in de Karolingische usurpatie. 

We zagen eerder dat Maerlant de vinger op ook dit zwakke punt in de geschiedenis van de 

Brabantse dynastie had gelegd; andere critici en concurrenten konden er eveneens op 

inspelen. De oudste Brabo-sage had dit probleem aangepakt door de Merovingers met behulp 

van Karel van Nijmegen tot Karolingers te maken.
609

 De geschiedenis van de vorsten van 

Agrippina was een nog beter antwoord. Pippijns Agrippijns-Brabantse voorvaderen waren al 

honderden jaren langer in deze streken dan de Franken. Zij waren door de grote Caesar en 

Octavianus in bezit gesteld van gebieden die pas later, door geweld, in handen van de Franken 

kwamen.
610

 Pippijns koningschap was dus een rechtmatig herstel van de vroegere situatie. Dat 

wordt ook met nadruk gesteld zodra de Franken, onder Priamus, ten tonele verschijnen: 

 

Ende van desen Priamus die van Ectoers van Troyen bloede comen was sijn ghecomen die 

coninghen van Vrancrijck, totdat die cleyne Pippijn, des groten coninc Karels vader, by 

consente van den stoele van Rome ende bij rade van den lande coninc van Vrancrijc gemaect 

wert. Diewelcke die Vransche crone wederbracht aen sijn gheslachte, dwelck gecomen was 

van den coninghen van Agrippinen die in harer tijt besaten ’t lant dat namaels Oostvrancrijc 

ende Lothrijck hyet, te weten van den Rijne nederweert te desen landen.611 

                                                
     605 Alderexcellenste cronyke [N 5] r - [N 6] r. Vgl. voor de werkelijke geschiedenis van Lotharingen hiervóór, V.1. 

     606 Boendale stelt in de Brabantsche Yeesten uitdrukkelijk dat Lothrike niet werd genoemd naar de Karolingische 

Lotharius, zoon van Lodewijk de Vrome, maar haar naam al “in ouden tiden daer te voren” had: “Die outste name es 

Lothrike / Die men vint van enighen rike” - tot een verdere verklaring komt het echter niet (Boendale ed. 1839-1869 
II, r. 4678 e.v.). 

     607 Vgl. hiervóór, 216. 

     608 Ook Brabo Silvius’ koningschap berustte overigens op verovering - maar: door Caesar. 

     609 Vgl. hiervóór, 253. 

     610 Zie voor de uitleg van Octavianus’ uitbreiding van Agrippina hierna. 

     611 Alderexcellenste cronyke D1 r-v (dezelfde opmerking, iets korter, in Van Berchen ed. 1855, 28 en Van 

Edingen fol. 23 r). Met ‘Oostvrancrijc’ wordt Austria (Austrasië) bedoeld: men vergelijke de genealogieën van ca. 

1270 (zie hiervóór, V.3.1.). Ook wanneer het door de Franken veroverde markgraafschap later, als huwelijksge-

schenk, weer in de familie komt wordt onderstreept dat er sprake is van herstel van de vroegere situatie: “Ende van 
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 Rechtsherstel was niet het enige argument dat ten gunste van de machtsovername werd 

aangevoerd. Van onterving van de door God uitverkoren Trojanen was absoluut geen sprake, 

want Pippijns Brabantse voorvaderen stamden zelf rechtstreeks uit Troje, uit hetzelfde 

Sicambrische bloed. Ook het prestige en het impliciete troonrecht dat de doop van Clovis de 

Merovingers had gebracht werden gepareerd en overtroffen. Anschisus en zijn zoontje Brabo 

werden ver vóór Clovis gedoopt. Anschisus’ doper Martinus van Tours kon het met gemak 

opnemen tegen Clovis’ Sint Remi.
612

 Brabo’s bekeerder Maximianus mocht, als vroeg 

christelijk vorst en nabije verwant van Constantijn de Grote,
613

 eveneens aanzienlijk heten. 

Nog altijd waren de laatste Merovingers duidelijk inferieur. Het Karolingische bestuur had 

daarom de instemming van het volk (de adel). Het leidde tot militaire successen - bijvoorbeeld 

tot de onderwerping van de Friezen - en was dus tevens van belang voor de verspreiding van 

het Christendom. En nog steeds stamde Pippijn via Blithildis óók van Clovis af.
614

 

 De introductie van het klassieke koninkrijk Agrippina had een aantal consequenties 

voor het verhaal. De oorspronkelijke, zwaanjagende Brabo - hier Brabo Silvius - kon niet 

meer als naamgever van het voorvaderlijk erfgoed worden voorgesteld. Dat werd opgelost 

door die functie te laten vervullen door een andere Brabo, een verre nakomeling van de 

zwanenjager en de eerste, christelijke heerser over het veel kleinere gebied tussen Maas en 

Schelde. De herhaling van de naam Brabo was niet vreemd: hij werd immers voorgesteld als 

een al in Sicambria vaak in de familie voorkomende eigennaam. Ook moest er nog een 

historische grootheid worden gevonden om, in plaats van de Griekse of Romeinse keizer, als 

schepper en peetvader van het eigenlijke Brabant op te treden. Die werd gevonden in de 

Britse Maximianus, als gezegd een man met religieus en vorstelijk - haast keizerlijk - prestige, 

die aan het eind van de vierde eeuw heel Gallië en Germanië heette te hebben veroverd.
615

 

Wat restte was uitleg van de herkomst van de hertogstitel. Die werd verklaard als een door de 

Frankische koning wegens grote verdiensten verleend eerbewijs aan Pippijn I. 

 

De Brabantse hertogen konden, ook volgens dit verhaal, niet alleen aanspraak maken op 

Brabant en Lotharingen. Nog steeds hoorde het markgraafschap Antwerpen bij hun 

rechtmatige bezit. En nog steeds was dat de beloning voor de overwinning op de reus. Een 

kleine toevoeging betreft Caesars heiliging van het gebied, ter verklaring van Antwerpens 

status als markgraafschap ‘van het Heilig Rijk’. Dit schijnbaar weinig belangrijke detail vindt 

vermoedelijk zijn betekenis in de politiek van Jan III. Deze was zeer trots op zijn aanzien als 

                                                                                                                                                   
dier tijt voort es Antwerpen metten lande van Ryen aen Brabant ghebleven, alsoe ‘t plach voir coninc Clodius van 
Vrancrijck tijt” ([D6] v). 

     612 Niet toevallig was hij, veel eerder, expliciet en als enige naast de Romeinse keizers, Frankische koningen 

en Brabantse hertogen genoemd onder de nakomelingen van de Trojaanse Francion III (Van Edingen fol. 13 v en 

22 r; Van Berchen ed. 1855, 17 (weggelaten door Blöte); Die cornyke van Brabant int prose int corte fol. 5 r. 

     613 Vgl. hiervóór, n. 569. 

     614 Vgl. Alderexcellenste cronyke F 3 v, met verwijzing naar de bijgevoegde stamboom-in-houtsnede. Het lijkt 

overigens alsof de schrijver (dezelfde als de compositoer van de kroniek?) van de apart toegevoegde toelichting op 

deze stamboom, op fol. C 1 r, de eigenlijke betekenis van deze oorsprongssage niet begrijpt of niet belangrijk vindt. 

Hij legt veel nadruk op legitimering door Merovingische en Franse banden, maar mist of negeert de punten van 

impliciete prioriteit en superioriteit in de eigen genealogie ten opzichte van de traditionele Frankische. Datzelfde 

geldt vervolgens dus ook voor Tigelaar, die in zijn studie over (het uitvouwblad in) de Alderexcellenste cronyke het 
naast-elkaar-zetten van de Franse en Brabantse genealogie uitsluitend ziet als benadrukken van parallellie, als lenen 

van Franse status om het Brabantse prestige te verhogen (Tigelaar 2006, 22-32, 50-56, 82-115). Dat het uitvouwblad 

begint bij Anschisus verklaart hij - ook weer: conform de toelichting op de stamboom - uit het feit dat deze de eerste 

christen was, en uit twijfels van de compositoer bij de legendarische franjes van de Brabo-sage (id., 116-149). 

Anschisus was echter ook tijdgenoot van de Priamus onder wiens leiding de Franken in Noordwest-Europa kwamen, 

en dus het aangewezen startpunt voor (rivaliserende, legitimerende) vergelijking van de twee stamboom-takken. De 

stamboom lijkt dus oorspronkelijk vervaardigd met andere bedoelingen dan de intenties zoals geformuleerd in de 

bijgevoegde toelichting op C 1 r. 

     615 Vgl. hiervóór, n. 569. 
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hertog en, daarmee, als rijksvorst. Hij was dan ook pijnlijk getroffen toen de Duitse keizer het 

naburige graafschap Gelre in 1339 eveneens tot hertogdom verhief. Hij reageerde door zich 

voortaan nadrukkelijk óók als ‘markgraaf van het Heilig Rijk’ te afficheren, waarmee hij de 

Gelderse hertog in gewicht overtrof.
616

 De toevoeging van een verklaring van deze titel uit 

een daad van Caesar lijkt samen te hangen met het nieuwe belang ervan sinds 1339. Dat zou 

de datering van de nieuwe Brabo-sage verder inperken tot 1339-1355. 

 Caesars allereerste gunstbewijs aan Brabo Silvius was zijn verheffing tot koning van 

het Germaanse rijk Thüringen. Dat werd een belangrijke aanleiding tot de uiteindelijk fatale 

jaloezie van de drie verraderlijke heren. Volgens de Alderexcellenste Cronyke en de Cornyke 

van Brabant int prose int corte werd ook deze positie Brabo en zijn nageslacht voor eeuwig 

verzekerd. In de overgeleverde bronnen verdwijnt Thüringen echter al snel uit de aandacht 

van de verteller. Van Berchen noemde het al slechts terloops, in de Alderexcellenste Cronyke 

en de Cornyke [...] int prose int corte komt het vrijwel meteen in handen van de Duits-

Romeinse tak van de familie. Daarna wordt alleen nog vermeld dat de Franken het 

veroverden. Thüringen wordt dus anders behandeld dan Agrippina en (vooral in de Antwerpse 

lezing) het markgraafschap Antwerpen. Die blijven steeds centraal staan als het patrimonium 

van de Brabantse hertogen, ook wanneer ze - zij het tijdelijk - voor de dynastie verloren gaan. 

Toch is de implicatie van recht op Thüringen onmiskenbaar. En inderdaad maakte Brabant 

sinds 1247 aanspraak op dat vroegere koninkrijk,
 617

 een claim die op deze wijze werd onder-

steund. 

 Brabo Silvius’ huwelijk met Swane bracht zijn nakomelingen tevens in het bezit van 

de erfenis van haar vader Karel. Daartoe behoorde niet alleen diens eerder besproken 

residentie Nijmegen, aan de noordgrens van het gewenste hertogelijke territorium.
618

 Volgens 

de Alderexcellenste cronyke en Cornyke van Brabant int prose int corte althans was hij 

bovendien, en zelfs in de eerste plaats, heer van Tongeren. Ook Van Edingen plaatst hem 

daar.
619

 Waarschijnlijk zat dit element dus ook al in de verloren Cornike van Brabant. Maar 

waarom? Blöte verklaart de opname van deze stad als aanpassing aan de oude en geleerde 

traditie dat Tongeren ooit, naar Octavianus, Octavia zou hebben geheten. Octavianus werd 

daarom de zoon van een heer van Tongeren. Zijn geboorte vond niet meer plaats bij de Zeven 

Tommen maar, neutraal en gezien de te volgen route van Grieks Arcadië naar Nijmegen 

minder onlogisch, ‘onderweg’. In het latere afschrift van de kroniek van Van Berchen beviel 

Swane zelfs “in loco Brabancie prope Octaviam sive Tungris”: in Brabant, ergens in de buurt 

van Octavia ofwel Tongeren.
620

 

 Er zijn meer redenen voor opname van Tongeren te noemen. De stad, met tastbaar 

aanwezig Romeins verleden, gold al sinds de eerste helft van de twaalfde eeuw als een 

Trojaanse stichting.
621

 Zij was dus heel geschikt als antieke residentie voor een Trojaanse 

Karel die over dit gebied zou hebben geheerst. Maar misschien was er ook een politieke 

reden. Tongeren was ooit de zetel van de oudst bekende bisschop van de Nederlanden, 

Servatius. De glans van de Trojaanse oorsprong van Tongeren straalde ook af op de steden 

waar Servatius’ opvolgers nadien resideerden: Maastricht en Luik. De Brabantse hertogen 

probeerden voortdurend om hun macht in het sterk versnipperde Limburg uit te breiden. 

Datzelfde gold voor de bisschop van Luik. Met name in Maastricht stonden hertog en 

bisschop tegenover elkaar, omdat zij er beiden rechten hadden. Brabant bezat sinds het begin 

                                                
     616 Avonds 1989, 35. 

     617 LexMA 8, 747-757. Over eerdere vermeldingen van Thüringen in de Frankische Troje-sage hiervóór, IV.4.4.3. 

     618 Vgl. hiervóór, 212. 

     619 Alderexcellenste Cronyke: zie behalve de eerder geciteerde passage op [A 5] r ook [A 5] v - B 1 v passim. 

Cornyke [...] int prose int corte hs. Den Haag KB 71 F 8, fol. 5 r - v. 

     620 Van Berchen ed. 1855, 18; Blöte 1904, 42, 107-108. Het weglaten van de Zeven Tommen kan ook anders 

worden verklaard - zie hierna. 

     621 Vgl. VI.7.3.. 
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van de dertiende eeuw onder meer de voogdij over de Sint-Servaas.
622

 De annexatie van het 

antieke Tongeren kan mede zijn bedoeld als onderstreping van de Brabantse machtspositie. 

Was de bisschop van Luik niet een van degenen die zich delen van Gerberga’s rechtmatige 

erfenis Neder-Lotharingen hadden toegeëigend? 

 Door de schenkingen van Octavianus strekte de macht van Brabo Silvius’ zoon Karel I 

zich uit over bijna heel Noordwest-Europa. De evocatie van zo’n enorm territorium wordt ten 

dele verklaard door het hierboven besproken streven naar evenwaardigheid aan Rome. Maar 

dat was niet de enige bedoeling. Er is gelijkenis met de door Hennen van Merchtenen 

beschreven uitbreiding en splitsing onder Brabo’s nakomelingen.
623

 Ook hier reiken de 

nieuwe grenzen in het zuiden tot Vermandois, en in het westen tot Kanaal en Noordzee. 

Toegevoegd is een expliciete noordgrens, en oostelijke expansie tot de Elbe. Weer kan zijn 

gedacht aan gelijkstelling van het Brabantse erfgoed met het rijk dat Clovis van zijn voorva-

deren kreeg. Chlodio immers veroverde Agrippina en Thüringen, en volgens de latere 

samenvatting in de Alderexcellenste cronyke tevens het gebied tot de Somme en Verman-

dois.
624

 Die gelijkstelling paste hier in de voorstelling van de Merovingers als veroveraars van 

oorspronkelijk Karolingisch-Brabants bezit. Zij impliceerde verder, net als de voorafgaande 

versie, historische oppermacht over de gebieden ten westen van de Schelde. Maar het 

Agrippijnse gezag had zich bovendien uitgestrekt over het gebied van Friezen en Saksen: over 

heel Neder-Lotharingen, én over bijna heel Duitsland. Lang vóór Karel de Grote was het 

voornaamste, Duitse deel van het latere Rijk dus al in handen van deze dynastie gelegd, door 

niemand minder dan keizer Octavianus.
625

 Wie kon nog ontkennen dat de Brabantse hertog 

als belangrijkste onder de rijksvorsten moest worden aangewezen?   

 Een verdere overeenkomst met Hennen is de snelle scheiding van dit grote 

grondgebied in Oost en West. Eerst komt er een splitsing tussen het land links en rechts van 

de Rijn. Dan lijkt een soortgelijke verdeling te worden gemaakt tussen het land links en rechts 

van de Schelde. En daarin kunnen we de latere machtsverdeling tussen Frankrijk en het Rijk 

weer herkennen.  

 Het streven naar oppermacht in Neder-Lotharingen en de Nederlanden wordt 

nogmaals duidelijk in de wijze waarop de vroegste geschiedenis van naburige vorstendommen 

wordt voorgesteld. Uit het voorafgaande kon immers worden afgeleid dat zij allemaal - ook 

Vlaanderen en Friesland, buiten het kerngebied tussen Schelde en Rijn - ontstonden op van 

oorsprong Agrippijns grondgebied. De latere geschiedenis bood overigens verdere gelegen-

heid om hun - historische - afhankelijkheid van de Brabantse Karolingers te benadrukken. Zo 

vertelt de Alderexcellenste cronyke hoe Pippijn II de Friese koning Radboud overwon, en 

Willibrord eropuit stuurde om Friesland, Holland en Zeeland te bekeren. Karel de Grote 

maakte de Vlaamse ridder Liederik, stamvader van de Vlaamse graven, tot leenman en 

forestier van het nog grotendeels woeste Vlaanderen. Karel de Kale stelde in reactie op de 

vijandelijkheden van de Noormannen “eenen sijnen ghetrouwen dienare gheheeten Diederijc” 

tot eerste graaf van Holland aan. Deze oppermacht was al benadrukt in het eerste deel van de 

kroniek. In de lettergewijze uitleg van de naam Brabant staat de A voor Antiqua,  
 

dat is oudt. Want in Brabant sijn princen gheweest langhe te voren eer in ander landen daer 

omtrent eenighe princen waren, als ’t blijcken sal in ’t tweede deel deser cronyken. Ja, die 

Brabantsche princen hebben over andere landen heerschapie gehadt ende regeerders gestelt 

[...]” 

                                                
     622 Tongerse trots in Maastricht en Luik: vgl. VI.7.3. Brabant, Limburg en Luik: Jansen 1974 A, 100-101 (vgl. 

Avonds 1989, 26-31), 164-168; AGN II, 458, 467-473. 

     623 Vgl. hiervóór, 211 e.v. 

     624 Alderexcellenste cronyke D 3 r, [N 5] v. Vgl. ook het eerste blad van de stamboom (zie afb. hiervoor, 294). 

     625 Vgl. ook het beheer van Pippijn I over het gebied tussen Moezel en Elbe, genoemd in de Alderexcellenste 

Cronyke fol. E 1 v. 
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Vlaanderen en Holland worden vervolgens als voorbeeld genoemd.
626

 

 De sage lijkt ook toespelingen te bevatten op de weerstand die de Brabantse macht en 

pretentie bij de naburige vorstendommen opriepen. Speciaal interessant zijn de verraderlijke 

vijanden van Brabo Silvius: degenen ‘die hij het meest vertrouwde’, maar die hem later in de 

rug zouden aanvallen. Ze zijn jaloers op hem, omdat hij van Caesar een hogere positie kreeg 

dan zij - een keizerlijke uitverkiezing waar Brabo’s Brabantse opvolgers zich nog steeds op 

beriepen. Daar is allereerst de onheilspellend genaamde Brutus, gepresenteerd als ‘heer van 

Slavenië’. De Hollands-Utrechtse historiografie gebruikte rond deze tijd de naam Slaven voor 

de oudste bewoners van Holland.
627

 Is het optreden van Brutus een (retrospectieve?) sneer in 

de richting van het Hollandse huis? De groei van de Brabantse macht had in het begin van de 

jaren dertig geleid tot een grote anti-Brabantse coalitie van omringende vorstendommen. De 

Hollandse graaf Willem IV († 1345) speelde aanvankelijk een bemiddelende rol. Maar toen 

de coalitie in 1333 werd vernieuwd keerde ook hij zich tegen Brabant. In dit darkest hour van 

Jan III had deze Hollandse graaf zich dus inderdaad ontpopt als een verrader.
628

 

 En dan Eclyopus, de hertog van Junonia, die de voornaamste vijand lijkt. Ook zijn 

naam is waarschijnlijk met zorg gekozen. Junonia moest vermoedelijk associaties oproepen 

met Juno, en dus met jaloezie, wraakzucht en een fel anti-Trojaanse houding.
629

 En Eclyopus 

is misschien te verklaren via het Griekse ekklepto: bedriegen.
630

 Eclyopus is getrouwd met 

Brutus’ zuster, en afgunstig omdat Caesar Brabo koning maakte, en hem slechts hertog. 

Mogen we in hem (ook: retrospectief?) de traditionele Brabantse vijand, de in 1339 tot hertog 

gepromoveerde graaf van Gelre herkennen? Reinout II († 1343) had ook deelgenomen aan de 

anti-Brabantse coalitie. De in de tekst opgevoerde huwelijksband met ‘Slavenië’ had, opgevat 

als Gelders-Hollandse verbintenis, eveneens een voor Brabant pijnlijke parallel in de 

werkelijkheid. Reinouts gelijknamige zoon en opvolger was sinds 1334 bij verdrag verloofd 

met een dochter van Jan III, Maria. Maar in 1343 regelde zijn moeder een huwelijk voor hem 

met de zuster van Willem IV van Holland. Dit plan is weliswaar nooit uitgevoerd, 

waarschijnlijk omdat de paus geen dispensatie verleende, maar het moet in Brabant als 

verraad zijn gevoeld. Dat blijkt uit de manier waarop er in mei 1347, bij een door Engeland en 

Gulik bedacht volgend plan voor een huwelijk van de inmiddels veertienjarige Reinout III, 

rekening werd gehouden met de toorn van Jan III. Reinout durfde het niet aan, vluchtte, en 

trouwde in juli alsnog met Maria van Brabant.
631

 

 Een en ander kan van betekenis zijn voor de datering van het verhaal. Het meest 

aannemelijke medium voor de naam Slaven voor de oude Hollanders is de Chronographia 

van Beke, van kort na 1346. En het Hollands-Gelderse huwelijksplan is te dateren tussen 1343 

en de lente van 1347. Het aanwijzen van dit soort mogelijke toespelingen blijft echter in hoge 

mate speculatief. Het risico van hineininterpretieren ligt altijd op de loer. Bovendien zijn de 

bronnen ingekort, en karig en soms warrig in hun gegevens over de drijfveren en machinaties 

                                                
     626 Alderexcellenste cronyke [A 6] v - b 1 r; hier is het Lodewijk de Vrome die Dirk I aanstelt. Zie verder [E 5] r 

(Friezen, Willibrord), G 2 v - G 3 r (Liederik), L 1 r (Dirk I). Zie voor een vergelijkbare opmerking bij Hennen 

hiervóór, n. 216. Van den beghinsel van Roome ende van Brabant noemt de algemene oppermacht van Karel de 

Grote (Van Eeghem 1940, 518 r. 223 e.v.). 

     627 De Slaven werden genoemd in de invloedrijke Chronographia van Johannes de Beke (kort na 1346) en in 

de Utrechtse Overoude Tafelen (misschien ouder, maar minder verspreid dan Beke). Vgl. hierna, VI.4.5. 
     628 Vgl. Avonds 1999, 118-119 over dit verraad - eveneens naar aanleiding van een mogelijke Brabantse 

literaire toespeling. Belang van de crisis 1332-1334 voor het Brabantse zelfbeeld: Stein 2002, 236. 

     629 In Vergilius’ Aeneis werkte zij de held expliciet in alles tegen, boos omdat zij door de Trojaan Paris niet 

tot mooiste van de godinnen was verkozen. 

     630 Ook de naam Antigonus leek het best verklaarbaar uit het Grieks - vgl. hiervóór. Hoewel de kennis van het 

Grieks zo goed als verdwenen was, waren bepaalde woorden en begrippen wel overgeleverd via antieke en 

vroeg-christelijke auteurs. Vgl. bijvoorbeeld de etymologie van historia uit het Griekse historein, door Boendale 

ontleend aan Isidorus van Sevilla (vgl. II.3.1.1). 

     631 Lucas 1929, 566-567. 
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van de verraders: ze vullen elkaar op dit punt eerder aan dan dat ze elkaar ondersteunen. 

Misschien - maar nu belanden we in een cirkel - hangt dat samen met het feit dat actuele 

zinspelingen kwetsbaar zijn in de overlevering van teksten, door snel verlies van belang en 

begrijpelijkheid. 

 

Veranderingen bij de plaatsnaamverklaringen 

 

De wijzigingen die werden aangebracht in de stichtingsverhalen vallen onder een aantal 

noemers. In de eerste plaats is er een sterkere oriëntatie op Caesar, en op het Rijk. Dat bleek al 

in de aanpassing van hun volgorde aan Caesars bewegingen, en in de opname van diens 

verdere, niet-Brabantse bouwwerken in de Nederlanden. Deze kónden nu ook worden 

opgenomen, omdat het verhaal zich - anders dan de Clarasien - niet meer in Caesars prille 

jeugd afspeelde. In deze lezing is het ook meestal Caesar zelf die als bedwinger van wildernis 

- rovers! - en grondvester van een nieuwe orde optreedt. De overwinning op de reus in het 

Rietland is nog steeds voor Brabo Silvius, maar verder is diens rol als beschaver, stichter en 

naamgever uitgespeeld. Hij ontvangt Caesars weldaden, zoals zijn land dat doet. De nieuwe 

motivatie van de zwanenjacht (een geschenk voor Caesar) en de andere etymologie van 

Kamerijk (‘kamer van het Rijk’ in plaats van ‘rijk kasteel’)
632

 passen eveneens in deze grotere 

nadruk op directe afhankelijkheid van het Rijk en zijn eerste keizer. 

 Opmerkelijk is vervolgens dat juist die elementen die de voorafgaande versie als 

Leuvens typeerden in dit nieuwe verhaal zijn veranderd of verdwenen. Alleen de * Cornyke 

van Brabant int prose int corte I moet er nog enkele onderdelen van hebben bewaard - uit hun 

verband gerukt, soms half begrepen, en dus betekenisloos. Het belangrijkste verschil met de 

lezing bij Hennen van Merchtenen zit in de beschrijving van de oudste geschiedenis van 

Leuven zelf. Deze is neutraler en beknopter. Hier geen uitweidingen over het oude, belangrij-

ke heiligdom dat er stond. Brabo’s huwelijk, de eigenaardigheden van zijn Leuvense kasteel 

en zijn keuze voor juist deze plaats als permanente residentie worden niet genoemd. De 

naamsverklaring uit (trouw) beloven, die Leuvens status als hoofdstad moest steunen, is 

vervangen door - in de * Cornyke vn Brabant int prose int corte I: vergezeld van - een minder 

geladen uitleg uit (goden) loven. De wat malicieuze vermelding van Ten Berghe Cout als 

liever tijdelijke woonplaats ontbreekt, evenals het compenserende optreden van Mondedier. 

De geboorte van keizer Octavianus vindt niet meer plaats bij de Leuvense Zeven Tommen 

maar ergens onderweg.
633

 Ook de hulp van Beerte en Lefde, een verdere onderstreping van de 

localisering bij Leuven, kon vervallen. 

 De overige wijzigingen hangen samen met de al besproken vernieuwing van het 

genealogische en algemeen-historische kader. Het betreft de andere afleiding van de naam 

Brabant, het weglaten van de etymologieën van Hoei en Brandenburg, en de toevoeging van 

een verklaring voor de term ‘markgraafschap van het Heilig Rijk’ en voor de naam Landen.  

 Met het wegvallen van de Leuvense kleuring was het werkelijk stedelijke element uit 

de Brabo-sage verdwenen. Maar niet voorgoed. Een van de bewaarde versies van het nieuwe 

verhaal, overgeleverd in de Cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste 

cronyke, gaf een Antwerpse bewerking. Daarin lag nadruk op de hoge ouderdom en de econo-

mische belangen van de handelsstad. De rechten op de voor die handel zo belangrijke 

Schelde, een voortdurend punt van strijd tussen Brabant en Vlaanderen, werden verklaard uit 

Brabo’s reuzengevecht.
634

 En onder de vrijheden die niemand minder dan Caesar de stad bij 

                                                
     632 Alleen in de Antwerpse lezing. 

     633 Blöte geeft een andere uitleg aan deze verandering van de geboorteplaats (vgl. hiervóór, 299). Beide verkla-

ringen sluiten elkaar niet uit. 

     634 Vgl. ook hiervóór, 204. Over de Schelde-strijd: Prims 1927-49, III 38-62, IV 60-64. 
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haar stichting verleende werden speciaal de jaarmarkten genoemd. Het stedelijke wapen
635

 

werd eveneens aan Caesar toegeschreven. Ook de tempelscène, oorspronkelijk passend in het 

tamelijk geleerde kader van de gelijkstelling tussen Brabo en Caesar, werd in een nieuw, 

Antwerps licht geplaatst. De tempel waarin Brabo zijn dankgebed deed bleek de heidense 

voorloper van een klooster dat iedere Antwerpenaar kende. Hij had de naam gegeven aan een 

straat waar men bij wijze van spreken dagelijks langs of doorheen liep: de Monsterstraat of 

Munsterstraat, tussen de Schelde en de Hoogstraat. Dit is een van de oudste straten van de 

stad: zij staat al in 1273 onder deze naam genoemd.
636

 Maar nu bleek de ouderdom van dit 

stukje Antwerpen op te klimmen tot vóór Caesar. 

 

4.3.4. In samenhang 

 

De motieven van de maker van deze derde versie van de Brabo-sage kwamen, als gezegd, 

voor een groot deel overeen met die van zijn voorgangers. Ook zijn verhaal geeft een rationa-

lisatie van de Elias-sage, en een verklaring voor het ontstaan van Brabant: van de naam, het 

grondgebied, en de status als hertogdom. Het legitimeert de rechten op Antwerpen en Neder-

Lotharingen - met inbegrip van Vlaanderen en de gebieden ten noorden van de Rijn, en met 

uitschakeling van de voornaamste concurrent Keulen. Het verheerlijkt de hoge afstamming 

van de hertogelijke dynastie, uit Troje, en toont de Brabantse voorvaderen als vroege 

voorgangers in het christendom. Tenslotte benadrukt het Brabants rijksonmiddellijke status, 

en de sterke band met het Rijk en zijn vorsten. Ook hier worden, naast Karel de Grote en zijn 

directe opvolgers, beroemde Romeinse keizers als Brabanders voorgesteld.
637

 

 Veranderingen in de uitwerking van deze overeenkomstige intenties hangen samen 

met eigen aandachtspunten van de bewerker. De antiquisering van het eigen verleden in de 

tweede Brabo-sage was als idee aantrekkelijk, maar in uitwerking zwak. De auteur creëerde 

daarom met zijn Sicambrisch-Agrippijnse historie een aanvaardbaarder klassiek en pre-Karo-

lingisch kader, dat de hertogen tevens een betere band met Troje gaf: via de inheemse 

Karloman, in plaats van de Merovingische prinses Blithildis. Daarmee was er bovendien meer 

duidelijkheid over deze belangrijke, maar schimmige figuur. Zijn voorvaderen bleken niet 

alleen van het edelste bloed, zij waren bovendien zeer machtige, verstandige en al vroeg 

christelijke koningen. Uiteindelijk werden zij onderworpen door de eveneens uit Troje 

afkomstige Franken - vandaar Karlomans bescheiden positie als heer van een relatief klein 

leen. Maar zijn geslacht ging deze veroveraars in vele opzichten te boven: in legitimiteit en 

anciënniteit van macht en koningschap, in tijdstip van bekering en - speciaal de laatste 

Merovingers - in wijsheid en kracht. Dat de Karolingers de heerschappij tenslotte weer 

hadden teruggenomen was niet alleen begrijpelijk, maar ook rechtmatig. En zo legitimeerde 

ook dit verhaal hun uitschakeling van de Merovingers. 

 Onmiskenbaar is de presentatie van de Brabantse hertog als de primus in het Rijk. Die 

implicatie zit al in de traditionele voorstelling van de Brabanders als de voornaamste af-

stammelingen en erfgenamen van Karel de Grote. Veel werk is hier verder gemaakt van het 

benadrukken van Brabants historische evenwaardigheid aan Rome. Deze komt tot uitdrukking 

in afstamming en bloedverwantschap, in naamgeving, in de parallellie tussen Brabo Silvius en 

Caesar, en in het grote machtsbereik van de Agrippijnse voorouders. Opvallend is vervolgens 

                                                
     635 Samenvattend over de visies op de historische achtergronden van dit wapen: Van den Berg 1987, 84-85. 

     636 Prims en Verbeeck 1938, 254-5. De huidige naam Pieter Potstraat kwam in de zestiende eeuw in zwang. 

     637 Alleen de herleiding van het Brabantse wapen en het grote aantal Brabanders onder de Negen Besten krijgen in 

deze versie geen aanwijsbare aandacht (dat laatste wordt alleen genoemd in de proloog van Van Edingen, fol. 7 ). 

Misschien is hier sprake van inkorting, maar dat hoeft niet. Door de uitgebreide genealogie was het benadrukken van 

de continuïteit tussen Troje en Brabant door middel van wapens niet meer echt nodig. En Brabantse (keizerlijke) 

helden waren er in de nieuwe versie genoeg, op andere wijze.  
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dat die macht zich vooral over het Duitse deel van het latere Rijk uitstrekte. De dynastie 

heerste niet alleen vanouds over Agrippina en het ‘markgraafschap van het Heilig Rijk’ 

Antwerpen. Heel het gebied tot Waddenzee en Elbe werd door keizer Octavianus - dus lang 

vóór Karel de Grote - onder hun gezag gesteld. Deze verdere profilering van de hertogen als 

eersten onder de rijksvorsten wees hen stilzwijgend aan als de eigenlijke rechthebbenden op 

de keizerskroon. Ook die boodschap lijkt, net als de claim op Lotharingen, steeds weer uit de 

Brabantse historiografie naar voren te komen.  

 De behandeling van de etymologieën en stichtingssagen sluit aan op de genoemde 

tendensen: hierin blijkt eveneens sterkere oriëntatie op het Rijk en op de geschiedenis van de 

‘inheemse’ tak van de dynastie. De stedelijke inbreng van de Clarasien verdween: de Leuven-

se elementen werden weggewerkt. De Antwerpse kleuring van de episode rond het gevecht 

met de reus is van later datum, zij behoort niet tot de oorspronkelijke lezing. 

 Al met al draait het in deze nieuwe bewerking dus om positie en politiek van de 

hertog. Die conclusie sluit aan op de gegevens met betrekking tot de bronnen. Deze wezen 

erop dat de nieuwe sage ontstond als het eerste deel van een voor Jan III († 1355) vervaar-

digde Cornike van Brabant. De bedoelingen achter het verhaal corresponderen met de politiek 

van deze hertog. Net als zijn voorgangers streefde hij naar leiderschap over de Neder-Lotha-

ringse vorstendommen. En hij had grote zorg en aandacht voor zijn aanzien als rijksvorst. In 

die zorg paste de accentuering van zijn positie als markgraaf van het Heilig Rijk, vanaf 

1339.
638

 De opname van een verklaring voor deze titel maakt het misschien mogelijk om het 

ontstaan van de derde versie van de Brabo-geschiedenis, die in elk geval ontstond na de 

tweede, nader te dateren op 1339-1355. De terminus ante quem is wellicht te vervroegen tot 

vóór het overlijden van Jans laatstovergebleven zoon Godfried, kort voor 1352.
639

 Mogelijke 

toespelingen op recent verleden zouden kunnen wijzen op een datering begin 1347. In 

datzelfde jaar organiseerde Jan III het ‘feeste van conync Pryamus’ in Brussel - misschien is 

er verband met het ontstaan van de Cornike. Zelden zal de hertog zich zo succesvol en 

machtig hebben gevoeld als op dat punt in zijn regeringsperiode. Zulk zelfbewustzijn spreekt 

ook uit de nieuwe Brabo-sage. 

 De Cornike van Brabant was een werk in de volkstaal, geschreven door één auteur, 

mogelijk Boendale. We hebben in elk geval te maken met iemand die - net als Boendale - 

goede contacten had aan het hof, en die een gedegen kennis van wereldgeschiedenis (veelal 

uit Maerlant) en van de regionale, Brabantse geschiedenis bezat. Zijn bewerking van de 

Brabo-sage was een knappe prestatie. Hij slaagde erin om het wat gammele voorbeeld van de 

Clarasien om te bouwen tot een consistent en zinvol geheel, en de traditionele Karolingische 

genealogie daarbij uit te werken tot een nieuwe, vervroegde
640

 en voor de dynastie mooiere 

versie van de Frankische Troje-sage - anders gezegd: tot een nieuwe Brabantse Troje-sage.  

 Dat hij zich op de Clarasien baseerde lijkt wel zeker. De gedachte - van Janssens en 

Van Anrooij 
641

 - dat dit verhaal daaraan voorafging of zelfs de oudste Brabo-geschiedenis 

zou vormen kan niet juist zijn. Alleen in de hier beschreven volgorde vinden alle elementen, 

wijzigingen en verwarringen uit de drie achtereenvolgende versies een verklaring. Deze 

volgorde laat zien waarom wezenlijke onderdelen van het Brabo-verhaal verdwenen of 

zinloos werden. Zo kon zwaanridder Brabo door de introductie van Agrippina niet meer 

                                                
     638 Avonds 1989, 32-47. 

     639 Godfried overleed na 29 oktober 1351; vgl. n. 326.  

     640 Behalve de bron, de Clarasien, was het enige eerdere voorbeeld van vervroeging van de Trojaanse immigratie, 

bij mijn weten, Rigord van Saint Denis. Mogelijk is het via Vincent van Beauvais - genoemd onder de bronnen - van 

invloed geweest (zie hiervóór, IV.4.5.4. en n. 439). Van Berchen bevat een directe verwijzing naar Rigord (ed. 1855, 

10), maar deze werd waarschijnlijk toegevoegd door Van Berchens bron, de licht-kritische Latijnse bewerker, die 

hier expliciet een aanvulling op het werk van Johannes Clericus geeft. Vgl. voor latere voorbeelden IV.4.4.4. 

(Küchlin), IV.4.6.3. (Trithemius) en hierna, V.4.4, VI.3.3. 

     641 Vgl. hiervóór, 266 e.v. 
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optreden in zijn oorspronkelijke rol als naamgever van Brabant. Een tweede voorbeeld is de 

liefde van Karel en Swane, die hier nog maar nauwelijks betekenis heeft. In de nieuwe genea-

logie waren de Trojaanse Karel en de Grieks-keizerlijke Swane hun belang als voornaamste 

stamouders van de dynastie kwijtgeraakt. Daarbij werd Karels ooit zo belangrijke territorium 

door de invoering van Agrippina moeilijker plaatsbaar. Met de inlas van de militaire campag-

nes van Caesar verloor de schaking van Swane bovendien haar functie als aanleiding voor de 

komst van de Griekse keizer, de hoogste wereldlijke autoriteit, naar de Nederlanden. Dat 

Caesar zijn zuster terugvindt is hier toeval. En Brabo’s verheffing tot koning van Agrippina is 

niet de beloning voor die vondst, zoals zijn verheffing tot hertog in het eerdere verhaal, maar 

slechts de formele bekroning van een tevoren op andere gronden verleend gezag. Het is, 

kortom, heel onwaarschijnlijk dat de liefdesgeschiedenis in deze versie zou zijn begonnen. 

Deze Brabo-sage kan niet de oudste zijn. 

 Het functioneel en historiografisch inferieure verhaal van de Clarasien werd in de 

nieuwe versie aanwijsbaar verbeterd. Ook daarom kan de gedachte dat de Brabo-sage van de 

Clarasien van later datum is niet juist zijn. Door rechtzetting van onhandige antiquisering 

werd de ‘Griekse keizer Octaviaen’ tot hertog van Arcadië. En de door diezelfde antiquisering 

verward geraakte stamboom werd omgebouwd tot een in alle opzichten betere genealogie. 

Een omgekeerde ontwikkeling is niet verklaarbaar en daarom niet plausibel.  

 

In tegenstelling tot de voorafgaande versies kreeg deze derde Brabo-sage een grote 

verspreiding. Dat blijkt al uit de handschriftelijke overlevering. Weliswaar is het oorspron-

kelijke verhaal slechts in enkele fragmenten bewaard, maar er zijn vier deels van elkaar 

onafhankelijke uittreksels van bekend, in drie talen. Daarbij werd het geïntendeerde en 

feitelijke publiek steeds ruimer. De ‘Genealogie-kroniek’, het werk van Jan van Edingen, de 

kroniek van Willem van Berchen en zijn Latijnse bron waren nog primair bestemd voor een 

relatief klein publiek van (hof)adel en geletterden. Maar met de * Cornyke van Brabant int 

prose int corte I, een Antwerpse lezing van het verhaal, bereikte de Brabo-sage ook de stad. 

De drukpers zorgde voor verdere verbreiding, allereerst door de succesvolle Alderexcellenste 

cronyke van Brabant. Deze produktie werd al snel nagevolgd, in handschrift en in druk, in 

Brabant zelf en daarbuiten.
642

 Naast deze directe afgeleiden van de Cornike van Brabant zijn 

er ook andere blijken van bekendheid en populariteit van de nieuwe Brabantse Troje-sage. 

Die verdere receptie komt later ter sprake. Eerst moet nog een vierde versie van het verhaal 

worden besproken. 

 

 

4.4. Een vierde versie 
 

4.4.1. Bron: de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ 
 

In de bibliotheek van het Vaticaan bevindt zich, onder signatuur Reg. lat. 947, een handschrift 

met een genealogie van het Brabantse huis, aangevuld met gegevens uit de wereldgeschiedenis, 

in het Latijn. Het is een eenvoudige codex, zonder decoratie, geschreven in een niet direct 

makkelijk leesbare cursief. Bijzonder is de grafische vormgeving ervan. De beschreven stam-

boom is overzichtelijk gemaakt door middel van een verticale hoofdlijn met zijlijnen, en  

cirkels rond de namen. De tekst staat daar naast en tussen. Melville, die in 1987 voor het eerst 

de aandacht op dit anoniem overgeleverde werk vestigde, doopte het ‘Genealogia principum 

                                                
     642 Een navolging in handschrift is bijvoorbeeld de Brabantse en Bossche kroniek van Peter van Os (tot 1523), die 

zich voor de vroege Brabantse geschiedenis vrijwel uitsluitend op de Alderexcellenste cronyke (in de herdruk van 

1512) baseerde. Zie Van Os ed. 1997, XXV-XXVI, XXXII, XXXIV-XXXV, 1 e.v. (met inkorting, onder meer ten 

koste van de etymologien). Zie voor navolgingen in druk hierna, V.4.5.4. 
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Bladzijde uit de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ in het vijftiende-eeuwse Vaticaanse handschrift 

Reg.lat. 947 (fol. 21 r). Bij Parides staat dat niet zijn vader Polidamas maar diens tweelingbroer Trous de 

eerstgeborene was. Het Trojaanse bloed loopt, in de centrale lijn, via Trous en zijn zoon Torgotus naar de 

verdere Tongers-Brabantse vorsten. 
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Tungro-Brabantinorum’.
643

 In de tekst zelf wordt geen titel genoemd, een incipit of proloog 

ontbreekt, en ook verder zijn er geen expliciete gegevens over het ontstaan ervan. Over 

herkomst en datering van dit handschrift 
644

 valt echter wel iets te zeggen. 

 Melville stelt dat bezitterskenmerken ontbreken, maar dat het schrift op herkomst uit 

de Nederlanden wijst.
645

 Deze lokalisering kan nader worden gepreciseerd. Bezitters zijn 

inderdaad onbekend, maar de schutbladen en de laatste, leeggelaten folia van het handschrift 

staan vol met aantekeningen van merendeels andere handen, in het Latijn en het Nederlands. 

De meeste betreffen gedenkwaardige gebeurtenissen uit de zestiende eeuw, vooral in Brabant. 

Notities in de marge lijken hier en daar speciale aandacht voor Brussel, de heilige Goedele en 

de aan haar gewijde hoofdkerk van die stad te verraden.
646

 Ook gezien de inhoud van de tekst 

is herkomst uit Brabant aannemelijk.  

 De genealogie reikt van Adam tot en met Filips de Schone (1478-1506). Op de laatste 

bladzijde is nog de naam van diens in 1500 geboren zoon ‘Karolus’ toegevoegd, zonder 

vermelding van verdere gegevens over deze jongste loot aan de stam. Melville ziet hier een 

andere hand aan het werk, en geeft daarmee impliciet een datering vóór 1500.
647

 Met behulp 

van de tekst is ook deze datering nader te bepalen. Van Filips zelf wordt niet méér verteld dan 

het feit dat hij de eerstgeboren zoon van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van 

Oostenrijk is. Daarna is ruimte opengelaten voor toevoeging van nieuwe feiten.
648

 Ook zijn 

vader kreeg nog leegte toegemeten, maar de dood van zijn moeder is in de lopende tekst 

opgenomen. Maximiliaans titel luidt ‘Archidux Austrie Romanorum Rex’ - zijn opvolging als 

keizer (in augustus 1493) ligt nog in de toekomst. Laatstvermelde feiten zijn de hernieuwde 

rebellie van ‘verziekte geesten’ in Brabant en  Vlaanderen, Maximiliaans vertrek naar  

Duitsland met achterlating van Albrecht van Saksen als stadhouder (1489), en diens ijver om 

orde op zaken te stellen.
649

 Het werk aan het handschrift werd dus niet lang na 1489 

beëindigd, met de bedoeling het in de loop der jaren aan te vullen. De geboorte van Karel is 

het enige dat nog ‘in stijl’ werd toegevoegd.
650

 Maar ook de meeste latere aantekeningen 

liggen in het verlengde van die oorspronkelijke opzet. Het handschrift lijkt daarmee, ook 

gezien de uitvoering, vooral bestemd voor eigen gebruik. 

 Melville gaf een uitvoerige analyse van de genealogische structuur van de gegeven 

stamboom en, daarmee, van de intenties erachter. Interessant is de lijn die door de verschillen-

de generaties heen wordt getrokken, en de ontwikkeling die daarmee wordt gesuggereerd. In 

de bepaling van hoofd- en zijlijnen kiest de auteur niet voor de opeenvolging in de 

heerschappij (surrogatio in domino), maar voor de continuïteit van het bloed (devolutio 

dominorum). Hertogin Johanna (1355-1406) en haar Bourgondische opvolgers Antoon (1404-

1415), Jan IV (1415-1427) en Filips van Sint Pol (1427-1430) bijvoorbeeld komen in een 

                                                
     643 (Enige) tekst op fol. 1 r - 75 r van het handschrift. Er is geen editie.  

Beschrijving, samenvatting en analyse in Melville 1987 B, 229 e.v. (en zie ook, korter, Melville 1987 A, 428-31; 

Melville 1987 C, 96-100 en afb. 20). Melvilles samenvatting mist belangrijke elementen als de primogenituur van 

Trous, en de eigenlijke Brabo-sage krijgt er nauwelijks aandacht. Ik heb voor het onderstaande tevens gebruik 

gemaakt van afdrukken van een microfilm van het handschrift. Een eerdere vermelding ervan vond ik alleen in Les 

manuscrits[…] 1964, 20: “nr. 268. Chronicon ab initio mundi ad annum Christi 1478. censetur fasciculus temporum 

= Reg.lat. 947.” Het handschrift heeft dus toebehoord aan Christina van Zweden (1626-1689), een vrouw met 

intellectuele belangstelling en geleerde contacten in de Nederlanden (idem, 5-6), en leek op het eerste gezicht een 

wereldkroniek. 
     644 Waarschijnlijk een afschrift: zie hierna. 
     645 Melville 1987 B, 229 n. 113. 
     646 Fol. 48 r, 49 r, 49 v. 
     647 Hs.: fol. 75 v; Melville 1987 B, 229 n. 116. 
     648 Fol. 75 r. 
     649 Maria: fol. 71 v., 72 r.; Maximiliaan: fol. 71 v., 72 r. en v. 
     650 Van een andere hand (vgl. hierboven) is mijns inziens geen sprake. 
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zijlijn terecht. Zij droegen de titel, maar speelden geen rol in de doorgave van het bloed. 

Johanna’s zuster Margaretha van Brabant en haar dochter Margaretha van Male daarentegen 

behoren tot de hoofdlijn. Zij heersten niet over Brabant, maar vormden wel de genealogische 

schakel tussen Jan III en de Bourgondisch-Habsburgse Filips de Schone, het eindpunt van de 

reeks. De genealogie legt dus een historische band tussen Filips’ ‘Brabantse’ bloed en het 

Brabantse regnum, en legitimeert daarmee de Bourgondisch-Habsburgse macht. Melville 

noemt de Brabantse standen, een leenheer of een vertegenwoordiger van een andere tak van 

de familie als mogelijke adressaten.
651

 Daarmee typeert hij deze genealogie als een werk dat 

afkomstig is uit de kringen rond het Habsburgse hof. Het hierboven gebleken standpunt in de 

strijd tussen Maximiliaan en zijn onderdanen lijkt met die - nog te bespreken - karakterisering 

in overeenstemming. 

 Voor verder begrip van de tekst buigt Melville zich over de Trojaanse voorge-

schiedenis die het geslacht erin krijgt toegeschreven. Dit gedeelte van zijn studie biedt 

belangwekkende inzichten,
652

 maar schiet in een fundamenteel opzicht tekort. De ‘Genealogia 

principum Tungro-Brabantinorum’ geeft een versie van de Brabo-sage. Maar Melville blijkt 

de Brabo-traditie niet of nauwelijks te kennen - zijn consequente verlezing van Swana als 

Ebbana is in dat opzicht veelzeggend. Hij gaat uit van de oude Brabantse Troje-sage zoals die 

in de genealogieën van rond 1270, en later bij Boendale en bij De Dynter is te vinden.
653

 Veel 

van wat hij als ‘nieuw’ bestempelt - zoals de vervanging van de Merovingische herleiding van 

het bloed, en de toevoeging van voorvaderen vóór Karloman - ís helemaal niet nieuw. Ander-

zijds ontgaat hem de belangrijkste werkelijke vernieuwing: de Brabo-sage heeft een nog 

eerzuchtiger, humanistisch getinte omwerking ondergaan. Tot dusverre was deze vierde versie 

bekend in verkorte en bewerkte vorm, voornamelijk
654

 uit het werk van Jean Lemaire de 

Belges (Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes, 1511-1513) en diens vele navol-

gers. In die afgeleide vorm is zij eerder besproken door Blöte en Doutrepont.
655

 Voor inzicht 

in aard en betekenis van de vierde Brabo-sage is het Vaticaanse handschrift echter een veel 

beter uitgangspunt. 

 

4.4.2. Inhoud 

 

De genealogie van de Brabantse hertogen wordt hier geschetst vanaf de schepping, vanaf 

                                                
     651 Melville 1987 B, 243-254. 
     652 Melville 1987 B, 254 e.v. 
     653 “Ein annäherndes Vorbild bestand [...] nur im Werk von Jehan d’Enghien” zegt hij over het Brabo-verhaal, 

onder verwijzing naar Borgnet 1856. Andere Middelnederlandse teksten dan de Brabantsche Yeesten (met 

Voortzetting) worden niet genoemd, evenmin als het werk van Blöte, of latere Nederlandstalige publicaties. Zie 

Melville 1987 A, 430 n. 48 (citaat); Melville 1987 B, 277 n. 271, 296 n. 362; Melville 1987 C, 96 n. 155. 
     654 Onafhankelijk van Lemaire is de lezing in de latere Res gestae episcoporum Leodensium et ducum Brabantiae 

(tot 1542) van Jean de Brusthem († 1549), opgedragen aan Joris van Oostenrijk, sinds 1544 prins-bisschop van Luik. 

Blöte noemt Brusthem slechts als navolger van Lemaire (Blöte 1904, 123), maar Doutrepont liet zien dat de relatie 

ingewikkelder is (Doutrepont 1939). Eigen vergelijking van de bij Doutrepont gegeven passages met de 

‘Genealogia’  in het Vaticaanse handschrift en met Lemaire doet vermoeden dat Brusthem en Lemaire beiden, 

onafhankelijk van elkaar (Brusthem geeft de episode over Aarschot wel, Lemaire niet), teruggaan op een gezamenlij-

ke bron. Deze was hier en daar uitgebreider dan de‘Genealogia’  in het Vaticaanse handschrift, maar bevatte ook 

alternatieve lezingen als Salvius Brabon en Karolus Ynach(us) - vgl. hierna, n. 790. Brusthems werk had, in 

tegenstelling tot dat van Lemaire, geen verdere invloed (Doutrepont 1939, 25). Toch verdient het, in het kader van de 

vierde Brabo-sage, nader onderzoek. 
     655 Blöte 1904, 117-123; Doutrepont 1934, 74-97. Veel van de daar genoemde problemen zijn met behulp van de 

(Blöte en Doutrepont onbekende) ‘Genealogia’  op de lossen. Hetzelfde geldt voor de later door Doutrepont 

uitgebreider behandelde verhouding tussen Lemaire en Jean de Brusthem (Doutrepont 1939). Zie verder over 

Lemaire hierna. 
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Adam.
656

 Zij loopt nog steeds via Noachs zoon Jafeth, Hectors zoon Francion en de stad 

Sicambria, maar in de invulling van deze lijn is nogal wat veranderd. Voor het deel tot 

Sicambria zijn deze wijzigingen het gevolg van gebruik van andere bronnen voor universele 

geschiedenis,
 657

 en van weinig belang voor dit onderzoek. 

 Interessant, want zelfstandig, worden de vernieuwingen pas bij de vroege geschiedenis 

van Sicambria.
658

 Daar brak niet lang na de stichting van de stad een troonstrijd uit. De vierde 

vorst Hector had drie zoons: de tweelingbroers Trous en Polidamas, en Braebon. Hector werd 

opgevolgd door de tweeling, die aanvankelijk gezamenlijk regeerde. Nadat Trous in een 

oorlog was gedood, terwijl zijn zoons Torgotus en Troas nog minderjarig waren, heerste 

Polidamas alleen. Dat leidde tot problemen in de volgende generatie. Polidamas’ zoon Parides 

eiste met geweld alle macht voor zich op, en nam zijn twee neven op verraderlijke wijze 

gevangen. Na bemiddeling door hun neef Braebon
659

 herkregen Torgotus en Troas de 

vrijheid, op voorwaarde dat ze - hoewel hun vader de eerstgeborene van de tweeling was
660

 - 

van hun troonrecht afzagen. Met hun volgelingen verlieten ze het Sicambrische rijk. 

 Ze trokken naar het gebied rond het huidige Keulen, dat toen onder heerschappij van 

Trier stond, en bouwden er een nieuwe stad. De woede van de Treverenses over dit feit werd 

gesust met de belofte dat deze voor altijd aan Trier schatplichtig zou zijn. Nu kregen ze toe-

stemming van de Treverenses voor de fundatie van andere, tribuutvrije steden. Ze lieten hun 

eerste stichting achter onder de hoede van graaf Veronus, naar wie deze stad Verona (Bonn) 

werd genoemd. Troas ging naar het Noorden en bouwde Troje of Xanten
661

. Torgotus ging 

even ver naar het Westen en werd de stichter van Tungris: Tongeren. Ook deze naam herin-

nerde aan het oude Troje: er was daar een apothekersstraat geweest waar men medicinale 

smeersels verkocht en die daarom Tu ungeris (jij wordt gezalfd) heette. In het nieuwe Tungris 

bevond zich namelijk een geneeskrachtige bron, die bij Plinius is terug te vinden.
662

 

 De geschiedenis concentreert zich nu verder op Tongeren, dat zou uitgroeien tot een 

van de grootste steden van Europa en Afrika, te vergelijken met Rome - pas drie generaties 

later gesticht! - en Carthago. De stad werd de kern van een groot, gelijknamig rijk. Al snel 

stierf het geslacht van Troas uit, en werd het Tongerse gebied onder het nageslacht van 

Torgotus uitgebreid met dat van de eerder gestichte Rijnsteden Verona (Bonn) en Xanten. 

Niet lang daarna stelden de naburige Rethii (Brabanders) zich vrijwillig onder Tongers gezag, 

en strekte het rijk zich verder uit van de Maas tot de Schelde, en van de Friese Zee tot het 

Kolenwoud.
663

 In de volgende generatie verkregen de Tongerse vorsten het koningschap over 

de Belgen. De relaties met Trier bleven daarbij uitstekend. De Tungri namen de taal van de 

Treverenses over, ze hadden er zitting in de senaat en bezetten er zelfs enige tijd de troon. 

                                                
     656 Zie ook bijlage, stamboom 7. Deze uitbreiding naar voren is al eerder aan de Brabo-sage toegevoegd. De 

Cornike van Brabant begon bij Noach. Maar in de latere kopie (niet in de autograaf) van de Brabantse kroniek van 

Willem van Berchen is (vrijwel) dezelfde reeks van Adam tot Noach al te vinden. Zie Blöte 1904, 39; Van Berchen 

ed. 1855, 3.  
     657 Vgl. Melville 1987 B, 231-232. 
     658 Van de troonstrijd in Sicambria tot het begin van de Brabosage: fol. 21 r - 25 v. 
     659 Zoon van hun oom Braebon, de naamgever van een hele reeks ‘Braebones’ (fol. 21 r). 
     660 Fol. 21 r a: “[…] Troyus et Polidamas fratres erunt gemelli Trous tum prae ipsorum primus natus fuit”. 
     661 Het handschrift heeft “Troyam sive Xanctum” (fol. 21 r), niet “eius Xanctum” (Melville 1987 C, 235). 
     662 Fol. 21 v. Vermelding van de bron: Plinius, Nat. Hist. XXXI, 12. 
     663 De Rethii zijn dus niet de in en rond Tirol gevestigde Raeti uit de klassieke bronnen, maar de bewoners van het 

gebied tussen Maas en Schelde. Ze kunnen zijn ontleend aan de opsomming van naburige volkeren die Jacques de 

Guise in de proloog (kap. 35) van zijn Annales Hannoniae geeft. Daarin noemt hij onder meer de Manapii (“nunc 

Tornacenses”: de bewoners van Doornik), de Nervii die hij gelijkstelt met de Bracbatenses, Burbatenses of 

Burbantii, en de Rhetii “nunc Brebentinenses” (De Guise ed. 1826-1838 I, 177). In de ‘Genealogia principum 

Tungro-Brabantinorum’ is Nervia een oude naam voor Doornik (fol. 23 r), en worden de Rethii duidelijker met de 

Brabanders geïdentificeerd.   
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Bedreigend waren daarentegen de steeds verder oprukkende Romeinen, en de oorlogszuchtige 

Saksen. 

 De reeks van vorsten van dit Tongerse rijk
664

 is natuurlijk een andere dan die van de 

Sicambrische machthebbers die in de voorafgaande derde versie van de Brabo-sage werd 

opgesomd. Zij vormden een andere tak van de Sicambrische stamboom. Opmerkelijk is het 

verschil in naamgeving. De Sicambrische heren uit de derde Brabo-versie bleven door de 

keuze van hun voornamen steeds nadrukkelijk als Trojanen gepresenteerd. Maar de vorsten 

van Tongeren zijn niet meer vernoemd naar hun Trojaanse voorvaderen. Ze dragen nieuwe 

namen. Ook deze zijn voor een belangrijk deel klassiek geïnspireerd, maar op andere wijze. 

Tungris, Theuto I en II, Ambro, Cymber en Menapius danken hun naam overduidelijk aan de 

Germaanse stammen van de Tungri, Teutoni, Ambrones, Cimbri en Menapii die - mét de 

Sicambri en de Treveri - deze streken in de Romeinse tijd bewoonden. De tekst legt die relatie 

uiteraard andersom. De Ambronen bijvoorbeeld waren eigenlijk de Trojanen uit het gebied 

tussen Maas en Rijn, die zich naar hun vorst Ambro waren gaan noemen.
665

 De herkomst uit 

Troje is bij deze nieuwe aanpak van de naamgeving echter niet vergeten. Cymber, naar wie de 

Tongersen en Rethiërs Cymbri gingen heten, was zelf genoemd naar de porta Cymbrea, een 

van de stadspoorten van het oude Troje.
666

 

 De meeste andere vorstennamen zijn gekozen als geografisch eponiem.
 667

 Agrippa gaf 

zijn naam aan Keulen (Agrippina), Thuringus aan Thüringen, Camber aan Kamerijk 

(Cambrai), Walagar aan Walcheren, Magius aan Megen. De nieuwe naam van de jongere 

Karel van Nijmegen, Jachus Karolus, past eveneens in deze reeks. Zij verwijst naar de Jacea, 

de door Tongeren stromende Jeker of Geer, een linker zijrivier van de Maas.
668

   

 

Het eigenlijke Brabo-verhaal speelt zich af tijdens een rampzalige periode in de geschiedenis 

van het rijk, en betekent tevens het einde van die moeilijke tijd.
669

 Twee broers van de 

Tongerse vorst Leo IV leidden een grote opstand tegen de Romeinen, die uitliep op een 

slachting onder het eigen volk. De Saksen zagen daarop hun kans schoon en onderwierpen het 

Tongerse gebied - een bezetting die tot de komst van Julius Caesar zou duren. Leo IV zelf 

sneuvelde in de strijd. Omdat hij kinderloos was gebleven, werd hij opgevolgd door zijn derde 

en laatste broer Godfredus. Deze, getekend door het verlies van zijn naasten en van zijn 

zelfstandigheid, ontvluchtte de aanblik van verwoesting en misère. Hij trok zich terug in het 

castrum Magium, aan de noordgrens van zijn land, dat nog door zijn grootvader Magius was 

                                                
     664 Op Torgotus volgden: Tungris; Theuto I; Theuto II; Agrippa; Ambro; Thuringus; Cymber; Camber; Gervius; 

Blandinius; Swerbardus; Walagar; Leo I; Leo II; Leo III; Waringerus; Taynardus; Magius; Menapius; Leo IV; 

Godfredus; Jachus Karolus; Swana; Karolus; Julius Braebon; Octavius Braebon; Godardus; Godfredus; Wericus; 

Artsardus; Marsiandus; Texander; Angisus; Karolus pulcher; Lando; Austrasius; Karolus cum parvo naso; Karolus 

Hasba; Karolomannus; Pippinus; etc. 

 Silvius Braebon ontbreekt in de rij: hij is momboor voor zijn echtgenote Swane (fol. 27 r). 
     665 Fol. 22 v, 25 v. 
     666 Uitleg naam Cymbri: fol. 22 v. Op fol. 25 v worden de Cymbri vervolgens gelijkgesteld met Brabantini et 

Flandrenses, en de Tungrini met de Lotharingi. Trojaanse porta Cymbrea: Benoît de Sainte-Maure geeft als naam 

Tymbree (ed. 1904-1912 I, 3152); ook Guido de Columnis heeft Tymbrea, maar er zijn varianten met de voor de 

hand liggende verlezing met C (ed. 1936, 47). 
     667 Alleen het merendeel van de vorsten tussen Camber en Magius onttrekt zich aan dit patroon. Hun namen 

werden ontleend aan Jacques de Guise. 
     668 Alleen deze laatste herleiding niet expliciet in de tekst. Vgl. Melville 1987 B, 302. Stecher en Blöte identificeren 

de Jacea, anders dan Melville, met de wat westelijker stromende Gete (Lemaire ed. 1882-1891, II, 351; Blöte 1904, 

120). Deze uitleg komt echter minder goed overeen met de gebruikelijke opvatting van Brabant als het land tussen 

Schelde en Maas, en met Karel als vorst van het speciaal met de Jeker verbonden Tongeren. 
     669 Het verhaal wordt niet chronologisch verteld, maar is verdeeld over de verschillende personages. Het beslaat de 

folia 26 r - 27 v (van Godfredus tot en met Octavianus rex). 
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gebouwd. Om zijn ongelikte eenzelvigheid kreeg hij de bijnaam Karle of Karolus.
670

 

 Zijn zoon Jachus Karolus had hij verbannen, omdat deze een adellijk meisje lastig had 

gevallen. De jongen kwam terecht bij zijn oom, die sinds de genoemde opstand als gijzelaar in 

Rome werd vastgehouden. Oom droeg zijn neef over aan een senator, Octavius, om hem een 

militaire opleiding te geven. Toen Octavius voor Sulla moest vluchten, volgde Jachus Karolus 

hem naar Griekenland. Ze verbleven er bij Lucius Julius Caesar. Deze was de Romeinse 

praeses (stadhouder) van de provincie Achaia, en door zijn tweede huwelijk tevens hertog van 

het aangrenzende Arcadië. Later werd hij om zijn verdiensten nog benoemd tot proconsul van 

heel Griekenland. Hij had drie kinderen: een zoon Gayus Julius en een dochter Julia van zijn 

eerste vrouw, en een dochter Germana van zijn tweede. Octavius trouwde Julia, en keerde na 

de dood van Sulla met haar en haar broer Gayus terug naar Rome. Bij het afscheid gaf Gayus 

zijn halfzuster Germana een gouden beeld, ter bewaring. Jachus Karolus bleef achter in Grie-

kenland, omdat de stadhouder zijn hulp had gevraagd in de strijd tegen Mithridates van Ponte, 

en omdat zijn oom in Rome inmiddels was overleden. 

 Dan volgt het bekende verhaal over de verleiding en zwangerschap van Germana (pas 

later Swane genoemd), en de gezamenlijke vlucht naar het Noorden - hier met 

routebeschrijving: via Venetië, Milaan en Gallië bereikten ze Kamerijk. Daar speelt zich een 

nieuwe episode af. Ze rustten uit bij een beekje. Een dienaar wilde daar een zwaan schieten, 

maar miste. Het dier vluchtte in de schoot van Germana. Zij vroeg hoe het in Jachus Karolus’ 

taal heette. Hij antwoordde: “Swane”. Zo wilde zij voortaan ook heten, opdat ze niet zou 

worden ontdekt. 

 Ze reisden verder. Bij castrum Frigidimontum (Coudenberg, Brussel) hoorde Jachus 

Karolus dat zijn vader inmiddels was overleden. In de tempel van Mars en Pluto bij Leuven 

bracht hij een dankoffer aan de goden, om zijn behouden terugkeer. Tenslotte bereikten ze 

Tongeren, waar hij zijn vader opvolgde als dux Tungrinorum ac Cymbrorum, hertog van de 

Tongersen en Cymbren. Maar het geluk was niet van lange duur. Hij verenigde zich met de 

Saksische koning Ariovistus tegen Julius Caesar, en kwam om in de strijd. Swane, intussen 

moeder van twee kinderen, trok zich terug in de verborgenheid van castrum Magium om er 

het eind van de oorlog tegen Caesar af te wachten. 

 Nu komt Brabo op het toneel. Hij heet hier Silvius Braebon, en wordt gepresenteerd 

als verre nakomeling van de Sicambrische Braebon. Deze broer van de vorstelijke tweeling 

Trous en Polidamas was zo’n voortreffelijk man geweest dat zijn hele nageslacht naar hem 

was vernoemd. Silvius Braebons vader, de twintigste in de reeks, had Sicambria verlaten uit 

liefde voor een Arcadische vrouw. Hij had gevochten onder Lucius Julius Caesar. Zijn oudste 

zoon Silvius Braebon diende als aquilifer (vaandeldrager) of primipilarius (oppercenturio) 

onder diens zoon Gayus, die hem zeer waardeerde. Van een overeenkomstige geboorte of 

bloedverwantschap tussen deze twee is geen sprake: Caesar had wel Trojaans bloed, maar hij 

stamde af van Aeneas.  

 Tijdens een verblijf van Caesar in castrum Cliveum (Kleef) overdacht Brabo alle 

inspanningen en gevaren die ze samen hadden doorstaan. Hij vroeg de goden om hem de 

dochter en het land van een van de vele door Caesar verslagen vorsten te geven. Prompt kreeg 

hij een visionaire droom. Hij zag zichzelf in een scheepje op een rivier een zwaan volgen. Een 

stem zei: “Doe dit, en je wens zal uitkomen”. De volgende morgen trok Caesar verder naar 

het kort tevoren op zijn bevel gebouwde castrum Novimagium (Nijmegen). Brabo ging, zijn 

droom indachtig, naar de oever van de rivier. En daar kwam hem inderdaad een zwaan 

                                                
     670 Fol. 26 r. Lemaire, die deze lezing van de Brabo-sage navolgt, is hier minder beknopt dan het handschrift en 

verwijst expliciet naar de volkstaal: “Et pource qu’il se tenoit ainsi estrange et melencolique, sans communiquer 

auecques les gens, il fut surnommé Karle, qui signifie en langage Teutonique ou Thiois, rude, robuste ou rustique” 

(Lemaire ed. 1882-1891, II, 339). Vgl. MNW III, 1364-6 s.v. kerle. Melvilles verklaring van de naam Karel uit de 

direct erna volgende mededeling “fuit enim rigidus in iustitia facienda’ (Melville 1987 B, 236) is niet juist. 
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tegemoet, die hem een bootje bracht. Brabo stapte in, en de zwaan leidde hem naar castrum 

Magium, waar Swane nog steeds verbleef. Het verhaal volgt nu weer zijn bekende loop. 

Brabo werd binnen genood, hij kreeg van Swane het gouden beeld mee en kon op deze wijze 

Caesar met zijn halfzuster herenigen. Als beloning kreeg hij de hand van haar dochter, Swane 

junior. Hun huwelijk werd gevierd in de tempel te Leuven. Caesar gaf hen al het land tussen 

de Jeker en de Schelde, van de mare Ruthenicum (de Noordzee) tot aan de uiterste grenzen 

van het Zoniënwoud in het Zuiden.
671

 Alle edelen van dit gebied, dat naar Brabo Brabancia 

zou heten, kwamen de nieuwe dux Brabantinorum trouw zweren voor het aangezicht van 

Mars en Pluto. Het land was weer vrij, slechts trouw verschuldigd aan het Rijk. Niet lang 

hierna vergezelde Brabo Caesar op zijn terugtocht naar Rome. Daar werd hij, net als later 

Caesar zelf, verraderlijk vermoord door Brutus en Cassius. 

 Ook Swanes zoon Octavianus werd goed bedacht door zijn grote oom. Hij kreeg het 

regnum Agrippinensis
672

 en al het land tussen de Maas en de Jeker in het Westen en de Rijn in 

het Oosten, van de Veluwe tot de Eifel.
673

 Hoofdstad van dit gebied werd Tongeren, dat door 

Caesar werd omgedoopt tot Germana, naar zijn zuster. Deze Octavianus rex of Octavianus 

germanus was een trouwe volgeling van Caesar. Later steunde hij Caesars opvolger, zijn neef 

en naamgenoot keizer Octavianus, zoon van tante Julia en haar senator. De keizer heeft hem 

ook nog bezocht in zijn residentie Germana, en bouwde er een groot paleis, waarna de stad 

Octavia ging heten. Bovendien stelde hij zijn noordelijke neef en naamgenoot tot praeses 

over Germania en Gallia aan. Toen deze stierf liet hij een zoontje achter, dat echter snel over-

leed. Zijn bezittingen kwamen toen aan Karolus, de zoon van Brabo en Swane. En daarmee 

was het vroegere Tongerse bezit, het land tussen Rijn en Schelde, als ducatus Tungrinorum et 

Brabantinorum weer in één hand verenigd.  

 

Plaatsnaamverklaringen zijn er ook in deze nieuwe versie in overvloed. Als gezegd: veel 

vorstennamen fungeren als geografisch eponiem. De aloude herleiding van Brabant uit Brabo 

- nu weer de zwanenjager - sluit daarbij aan. Van de verdere etymologieën uit het vroegere 

Brabo-verhaal is echter nog maar weinig over. Dat kan gedeeltelijk samenhangen met de 

gebruikte bron. Sommige naamsverklaringen waren alleen bewaard of toegevoegd in de 

Antwerpse * Cornyke van Brabant int prose int corte I.
674

 Het ontbreken van de uitleg van 

Leefdale en Berthem, en van de Antwerpse Monsterstrate zou kunnen worden verklaard uit 

het gebruik van een andere versie van de Cornike van Brabant. Maar dat is niet de enige 

oorzaak. 

 In de voorafgaande lezing van de Brabo-sage werd Caesar als belangrijk stedenstichter 

en naamgever naar voren geschoven. Die rol is in deze vierde versie drastisch ingeperkt. 

Wanneer Caesar Brittannia wil veroveren bouwt hij versterkingen bij de latere steden 

Nijmegen, Gent en Torhout, om eventuele opstand in de overwonnen provincies te 

onderdrukken. Een relatie met de latere namen van deze plaatsen wordt niet gelegd.
675

 Zijn 

verdere fundaties uit de eerdere versie worden niet vermeld, of danken hun bestaan en naam 

aan andere heren. Kassel en Boulogne komen niet ter sprake. Gulik werd pas later gesticht, 

door Brabo’s kleinzoon Julius Braebon.
676

 Kamerijk of Cambrai was, zo bleek eerder, 

                                                
     671 Jeker: zie hiervoor, n. 668. Vgl. verder Melville 1987 B, 236 n. 127; zijn uitleg van usque ad extremos fines 

nemoris Sonie als “von den Wäldern der Somme” lijkt mij onjuist. 
     672 De achtergrond van dit regnum wordt niet duidelijk. Vermoedelijk is het een relict uit de vorige, derde versie 

van de Brabo-sage. Het is dit rijk waaraan Octavianus zijn consequent gebruikte koningstitel ontleende. 
     673 De precieze omschrijving luidt: “omnem terram a Velua usque ad Eyfliam et Mosellam et usque ad partos 

Treberenses et usque ad Sambram et a Reno usque ad Mosam et rivum Jacea dictum” (fol. 27 v). 
     674 Zie hiervóór: 280, 302 e.v. 
     675 Fol. 26 v. 
     676 Fol. 30 r. 
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gebouwd door Camber. Ook de tempel bij Leuven bestond al. Hij werd gebouwd door Leo I, in 

verband met de strijd tegen de Britse koning Brennius. Om dezelfde reden bouwde deze vorst 

ook een castrum dat nu Brussel heet, naar vroegere moerassen daar, op een plaats die gewoonlijk 

Frigidus mons wordt genoemd.
677

 

 Alleen de naamsverklaringen van Valenciennes, Aarschot en Antwerpen zijn nog min 

of meer terug te vinden - zij het ook weer zonder vermelding van enige inbreng door Caesar. 

Volgens de derde Brabo-sage zou het dal, waar Brabo voor het eerst de zwaan zag die hem 

naar Swane bracht, later door Caesar Valencigne zijn genoemd. Hier is het de plaats waar 

Karel en Germana de zwaan zien, waaraan Germana haar nieuwe naam Swane ontleent, die 

Vallis cignorum of Valenchinis gaat heten. De stad die daar later werd gebouwd kreeg 

dezelfde naam: Valenciennes.
678

 Aarschot was volgens de eerdere versie door Caesar gesticht 

en genoemd na en naar een succesvolle jachtpartij. De formulering hier is ook in dit geval 

onpersoonlijk. Octavianus rex trok samen met Caesar door de vallei die nu Arendonck wordt 

genoemd. Hij volgde een adelaar tot aan de plaats die tegenwoordig Aarschot heet en kreeg 

hem daar te pakken - ‘waardoor de plek die naam kreeg’. Van naamgeving en bouwwerk door 

Caesar is geen sprake, de vroeger gelegde relatie met het Romeinse wapen ontbreekt 

eveneens.
679

 

 Veel verder ging de bewerker ten aanzien van Antwerpen. Caesar en Brabo hebben 

hooguit nog zijdelings met de geschiedenis van deze stad te maken. De overwinning op de 

reus vindt nog steeds plaats, maar staat hier op naam van ene Gravius. Deze dappere ridder 

van Caesar was vanuit Brittannia op weg naar hertog Brabo. Bij ‘Antwerp’ eiste de reus 

Druon zijn rechterhand als tol. Gravius verklaarde als soldaat van Rome en van Caesar geen 

enkele tol verschuldigd te zijn. Hij versloeg de reus, en bracht diens hoofd aan Brabo. Hij 

trouwde met de enige dochter van Gervius van Rikenberge, een van Brabo’s leenmannen. Dit 

huwelijk was wellicht de beloning voor Gravius’ dappere overwinning - het markgraafschap 

wordt hier niet vergeven. Gravius kreeg een gelijknamige zoon, waar de later gestichte stad 

Gravia (Grave) naar werd genoemd. Over de oorsprong van de naam en de stad Antwerpen 

wordt echter niets naders gezegd, het verband met de reus en zijn tol is slechts impliciet.
680

    

 

Het volgende, ‘Brabantse’ deel van de antieke voorgeschiedenis van huis en hertogdom sluit 

nauwer aan bij de oudere, derde versie van de Brabo-sage dan het voorafgaande Tongerse 

deel.
681

 Brabo’s zoon Karolus zette de dynastie voort, en werd de rechtstreekse voorvader van 

Karloman. Een deel van de daartussen genoemde vorsten is overgenomen uit de vorige reeks. 

Karel is ook hier de vader van Titus en de grootvader van keizer Vespasianus, en ook hier is 

er een Karel de Schone, een Karel met de korte neus (grootvader van de Vier Heems-

kinderen), en een ‘Angisus’. Artsardus en Marsiandus
682

 herkennen we uit de lezing van de 

Clarasien. Nieuwgekozen namen zijn weer hoofdzakelijk geografische eponiemen. Zo is er 

een vorst Texander (Toxandria), een Lando (Landen), een Austrasius (Austrasië) en een 

Karolus Hasba (Hesbaye). 

 Niet alleen de genealogie, ook de historie van het Tongers-Brabantse vorstendom ver-

toont in grote lijn overeenkomst met die in de voorafgaande versie van de sage. Brabo’s 

opvolgers waren trouwe bondgenoten van Rome. Hun macht breidde zich daardoor steeds 

                                                
     677 Fol. 24 v. De door Melville gelegde relatie tussen de namen Leo en Lovanium (Melville 1987 B, 301) is hooguit 

impliciet.  
     678 Fol. 26 r. 
     679 Fol. 27 v. Vgl. voor de vorige versie hiervóór, 302; naamgeving door Caesar expliciet bij Van Berchen. 
     680 Fol. 27 r. Gervius van Rikenberge eerder genoemd bij Brabo’s inhuldiging te Leuven, op hetzelfde blad.  
     681 Van Brabo’s zoon Karolus tot en met de kroning van Pippijn III: fol. 28 r - 43 r. 
     682 Melville ziet Marsiandus als eponiem voor de Marsacii (Melville 1987 B, 302). De overname uit eerdere bron 

lijkt echter primair, ook gezien de vorm. 
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verder uit. Zo kreeg Artsardus als beloning voor hulp het kustgebied ten westen van de 

Schelde, en zijn zoon Marsiandus Henegouwen, Artois en Picardië. Ook de Tongers-

Brabantse prefectuur over Gallia Belgica wordt regelmatig vermeld. Marsiandus’ zoon Texan-

der echter gedroeg zich naar het - onjuiste - oordeel van keizer Gratianus te overmoedig, en 

werd gevangen gezet. Pas na de belofte dat hij zich tot het christendom zou bekeren werd hij 

vrijgelaten, en gedoopt door Martinus van Tours. Theodosius, Gratianus’ opvolger en de 

laatste keizer van Oost én West, bevestigde hem tenslotte weer in zijn rechten. Texanders 

zoon Angisus kreeg eenzelfde bevestiging van het keizerlijke hof in Constantinopel. 

 De tijd van de volksverhuizingen bracht veel ellende. Eerst had het land te lijden onder 

de Hunnen. De oude hoofdstad Tongeren werd zo onherstelbaar verwoest dat Lando een 

nieuwe residentie moest bouwen, die naar hem Landen werd genoemd.
683

 Daarna drongen de 

uit Sicambria verdreven Franken binnen. Toen de Frankische koning Hilderic echter begreep 

dat hij met de rechtstreekse nakomelingen van Hector, Trous en Braebon te maken had, 

veranderde zijn houding. Al het veroverde werd de Brabanders teruggegeven, en voortaan 

beschouwde hij hen als broeders, uit hetzelfde Trojaanse bloed geboren. De verhoudingen 

bleven hierna goed. Een belangrijk voorbeeld daarvan was het feit dat Austrasius de 

Frankische Clovis tot het christendom wist te bekeren, tijdens een gezamenlijke strijd tegen 

de Alemannen.
684

 Latere Brabantse vorsten kregen hoge waardigheden. Zo werd Pippijn I 

aartshertog van Austria of Austrasië (de nieuwe naam van Gallia Belgica, hernoemd naar zijn 

betovergrootvader Austrasius), maior domus, en zwaarddrager van het Frankische rijk. Vanaf 

Pippijns dochter Begga volgt de kroniek dan de in Brabant gebruikelijke genealogische lijn.
685

 

Zij trouwde met de edele Angisius, nakomeling van de Frankische prinses Blithildis. Het was 

hun achterkleinzoon Pippijn III op wie de Frankische kroon uiteindelijk werd getransla-

teerd.
686

 Zo bereikte de geschiedenis van de vorsten van Tongeren-Brabant en Austrasië - van 

het gebied dat later, naar de zoon van Lodewijk de Vrome, Lotharingen zou gaan heten
687

 - 

een nieuwe climax. 

 

4.4.3. Interpretatie 

 

Een nog beter kader 

 

Als gezegd: deze vierde Brabo-sage is humanistisch gekleurd. Dat bleek al in de naamgeving 

van de Tongerse vorsten. Deze werd voor een deel ontleend aan de namen van de Belgische 

en Germaanse stammen die door de klassieke bronnen als bewoners van het latere Brabantse 

(of door Brabant geclaimde) gebied werden genoemd.
 688

 Speciale aandacht gold de Tungri en 

de oude civitas Tongeren. De daar door Plinius gesitueerde geneeskrachtige bron werd 

dankbaar aangegrepen voor aanvulling met een ‘medisch-Trojaanse’ naamsverklaring van 

Tungris uit tu ungeris. De geboekstaafde antieke geschiedenis van het Tongers-Brabantse 

land werd op die manier in de sage geïncorporeerd, en tevens impliciet aangevoerd als bewijs 

voor het verhaalde. 

 Niet alleen de klassieke historie van het eigen gebied werd benut. Waar mogelijk werd 

het verhaal verweven met de geschiedenis van het Romeinse Rijk. In het bloedige einde van 

                                                
     683 Fol. 35 r. 
   684 Fol. 35 v. 
     685 Zie de samenvatting en analyse in Melville 1987 B. 
     686 De term translata in het handschrift op fol. 43 r. 
     687 Op fol. 45 r wordt uitgelegd dat het gebied tussen de Schelde en de Rijn, de Friese zee en Bourgondië Francia 

media, Austria inferior of Austrasia heette, en voortaan dus Lotharingen. Het noordelijke deel van dit gebied was het 

vroegere Tongerse rijk, waarnaar hier overigens niet wordt verwezen. 
     688 Van Tacitus’ Germania is nog geen spoor te vinden. 
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de opstand onder Godfredus Karolus’ broers herkennen we de vernietigende nederlagen van 

Cimbren, Teutonen en Ambronen bij Aquae Sextiae en Vercellae (102-101 v. Chr.). De 

wederwaardigheden van Jachus Karolus in Rome en Griekenland werden bepaald door de 

acties van Sulla († 78 v. Chr.) en Mithridates († 63 v. Chr.). Later sloot deze Tongerse vorst 

zich aan bij een van Caesars bekendste tegenstanders, de Germaanse koning Ariovistus († 58 

v. Chr. Of kort daarna). Ook in het gebruik van Romeinse bestuurlijke en militaire titels blijkt 

het streven naar schijn van authenticiteit. 

 Waar in de derde versie van de Brabo-sage was gezondigd tegen de bronnen, werd 

ingegrepen. Een evidente misstap was de Brabantse geboorte van keizer Octavianus. In dit 

nieuwe verhaal wordt dan ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen Octavianus rex, de zoon 

van Karel en Swane, en Octavianus imperator, de in Rome uit Romeinse ouders geboren neef 

en adoptiefzoon van Caesar. Caesars eigen afkomst van een tevoren schimmige ‘hertog van 

Arcadië’ wordt aannemelijk gemaakt door een Grieks praesidium en tweede huwelijk van zijn 

Romeinse vader. Zo was ook duidelijk hoe een Arcadische Caesar een vooraanstaande functie 

in Rome kon verwerven. Zijn Trojaanse bloed komt hier overigens niet meer uit Sicambria. 

Hij stamt af van Aeneas,
689

 zoals de klassieke schrijvers het wilden. De vele niet geattesteerde 

Nederlandse stichtingen en bouwsels die hij in de derde versie kreeg toegedicht zijn 

teruggebracht tot drie kennelijk wel geloofwaardig geachte.
690

 

 Opmerkelijk is, in dit verband, de aangebrachte scheiding tussen castrum Magium 

(Megen, aan de Maas) en castrum Novimagium (Nijmegen). Van al de hier aan Caesar 

toegeschreven stichtingen was die van Nijmegen het best door bronnen ondersteund. Caesar 

zelf leek erover te hebben geschreven. Daarom kon Nijmegen niet fungeren als al bestaand 

verblijf van Godfredus Karolus en van zijn latere schoondochter Swane. Het nabijgelegen en 

bijna gelijknamige Megen, hoofdstadje van een Brabants graafschap Megen en volgens het 

verhaal gesticht door Godfredus’ grootvader Magius, nam die functie over.
691

  

 Naast de klassieken gelden overigens ook oude middeleeuwse kronieken als gezagheb-

bende bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van zeer oude tradities met betrekking tot 

Tongeren. De hier uitgewerkte verhalen over de relatie tussen Octavianus en Tongeren (dat 

ooit, naar hem, Octavia zou zijn genoemd) gaan terug tot de tiende eeuw.
692

 De vermelding 

van een groots, Trojaans verleden van de stad en de herleiding van haar naam uit tu ungeris 

zijn (zonder verwijzing naar een gelijknaminge Trojaanse straat) al te vinden in een Maas-

trichtse versie van Jocundus’ Vita Servatii uit de twaalfde eeuw.
693

 De keuze voor Tongeren 

als oorspronkelijke, maar door de Hunnen verwoeste kern van het Brabantse patrimonium kan 

mede zijn bepaald door de relatieve rijkdom van dergelijke vroege gegevens. Verder werden 

de al even eerbiedwaardige overleveringen over de vroegste geschiedenis van Trier, de Duitse 

Rijnsteden Xanten en Bonn, en Doornik benut.
694

 Of al deze werken in de oorspronkelijke 

versie zijn geraadpleegd is moeilijk uit te maken. Het ad fontes gaat hier niet zover als bij 

navolger Jean Lemaire, die voortdurend en expliciet bronnen noemt en vergelijkt.
695

 Maar 

                                                
     689 Fol. 26 v. 
     690 Het betreft Nijmegen, Gent en Torhout. Vgl. over de historiografische en archeologische bronnen voor deze 

stichtingen hiervóór, 241 e.v. 
     691 Blötes gedachte (ten aanzien van Lemaire) dat het onderscheid tussen Megen en Nijmegen berust op een 

vergissing is dus onjuist (Blöte 1904, 129). Melvilles associatie tussen Magius en Mainvelt in Henegouwen is dat 

eveneens (Melville 1987 B, 302). Lemaire heeft overigens een andere benadering: hij behoudt Megen in de Brabo-

sage, maar maakt Nijmegen een veel oudere stad, en verzwijgt de stichting door Caesar (vgl. hierna, hoofdstuk 

VI.5.4). 
     692 Vgl. hiervóór, 225 en hoofdstuk VI.7.3. 
     693 Balau 1903, 316-317. Vgl. hoofdstuk VI.7.3. 
     694 Vgl. over Xanten en Bonn hiervóór, IV.4.4.4. Over de legenden rond Trier (Gesta Treverorum, elfde-twaalfde 

eeuw) en Doornik (Liber de antiquitate urbis Tornacensis, twaalfde eeuw): Keesman 1991, 266-267. 
     695 Zie hierna, V.4.5.2. 



 

 316 

  

misschien was het niet de bedoeling om steeds controleerbaar te zijn, was de gecreëerde 

oudheid daarvoor te broos. 

 De gevolgde werkwijze lijkt erg op die van Jacques de Guise, wiens Annales Hannoni-

ae uit het eind van de veertiende eeuw eveneens tot de bronnen van de ‘Genealogia principum 

Tungro-Brabantinorum’ behoorde.
696

 De hoofdlijnen van deze nationale voorgeschiedenis 

van Henegouwen zijn identiek: vlucht uit Troje, niet lang daarna vestiging in het gebied van 

Trier, opbouw van een grote stad en een groot rijk, lange (gedeeltelijk overeenkomstige) reeks 

van vorsten, oorlog met Caesar. De Guises verhaal is deels op hetzelfde materiaal gebaseerd, 

en kan daarvoor als intermediair hebben gefungeerd. Het is, hoewel veel ouder, even 

‘humanistisch’ als de hier besproken Brabantse ‘Genealogia’, soms zelf meer.
697

 Ook De 

Guise gebruikte steeds klassieke (of klassiek klinkende) namen voor de volkeren en steden in 

en rond zijn land. Andermans oudheid werd daarbij zo nodig naar het eigen verleden getrans-

porteerd: zo werden Caesars mededelingen over de Tigurini (een Helvetrische clan) door de 

Guise toegeschreven aan de Tungrini (uit Tongeren). Dezelfde methode zagen we ook 

toegepast in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, waar de Tungrini ineens zijn 

betrokken in de gebeurtenissen bij Aquae Sextiae en Vercellae. En kon men bij Caesar lezen 

hoe de Tigurini de vooraanstaande Romeinen Lucius Piso en Cassius hadden gedood, hier 

waren het de Tungrini die dat deden.
698

 

 

Nieuw is ook een zorgvuldiger historisch taalbewustzijn, passend in de algemene aandacht 

voor een geloofwaardig klassiek verleden. Zo wordt er uitgelegd hoe het kwam dat de 

Trojanen de taal van hun nieuwe woongebied overnamen, en waarom deze taal het Teutoons 

werd genoemd.
699

 Misschien speelde dit taalbesef ook een rol bij de behandeling van de 

naamsverklaringen. De volkstaal-etymologieën zijn vrijwel allemaal verdwenen. Achtte de 

bewerker het onwaarschijnlijk dat Romeinen dergelijke namen zouden hebben gegeven? Had 

een herleiding uit de volkstaal naar zijn idee minder status? Of richtte hij zich op een 

anderstalig publiek, dat het Nederlands niet begreep? Wanneer hij uitlegt dat de naam Heems-

kinderen uit de volkstaal afkomstig is en filii Haymonis betekent lijkt dat laatste in ieder geval 

mee te spelen.
700

  

 Maar daarnaast was hij zich terdege bewust van het taalgebruik van zijn personages, 

en paste het verhaal daar zo nodig bij aan. De meest ingrijpende consequenties had dat bij de 

naam Swana. De bewerker moest bedenken, hoe een Romeins meisje in het Diets naar een 

zwaan kon heten. Zij moest die naam bovendien al dragen vóór haar ontmoeting met de later 

naar haar genoemde ‘zwaanridder’, Brabo. Hij loste dit probleem op door haar in eerste 

instantie de meer Romeinse naam Germana te geven, en het oude verhaal van Brabo’s 

zwanenjacht in tweeën te splitsen. Niet Brabo, maar Karel en Germana stuitten bij het latere 

Valenciennes op een zwaan. Die episode verklaarde niet alleen de naam van de hier later 

gebouwde stad, maar ook die van het meisje. En weer worden Dietse herkomst en betekenis 

van het woord swane verduidelijkt. Swanes oude naam Germana diende vervolgens als 

nieuwe naam voor Tongeren en, vandaar, als bijnaam voor haar zoon, de vorst van het 

oostelijke deel van het oude Tongerse rijk.
701

 

                                                
     696 Vgl. over De Guise hierna, VI.3.3. 
     697 Bijvoorbeeld in expliciete bespreking van bronnen, belangstelling voor eigen antieke cultuur (druïden!) en anti-

quaria.  
     698 Fol. 25 v; vgl. Caesar, Comm. I, 12 en De Guise ed. 1826-1838 III, 11 e.v. Vgl. ook hierna, hoofdstuk VI.3.3. 

De relatie met De Guise verdient nader onderzoek. 
     699 De Tongerse vorst Theuto II had overname van de taal van de Treverenses bevorderd, die daarom naar hem was 

genoemd (fol. 21 v). 
     700 Heemskinderen: fol. 36 v; vgl. ook 26 r (en n. 670) over de naam Karle.  
     701 Een afleiding van Germani en Germania uit Germana ligt voor de hand, en is dan ook te vinden bij navolger 

Lemaire: “de là procede le nom des Germains Allemans” (Lemaire ed. 1882-1891 II, 352). In de ‘Genealogia’ 
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De bewerker streefde ernaar om onduidelijkheden en onwaarschijnlijkheden op te lossen en te 

voorkomen. Vermoedelijk had hij de derde versie van de Brabo-sage voor zich in verkorte 

vorm, de vorm waarin het verhaal voornamelijk circuleerde en werd overgeleverd. Het is in 

elk geval opmerkelijk dat al wat in de bewaarde, verkortende bronnen onduidelijk bleef,
702

 

hier op een of andere wijze is verhelderd. Door het nieuwe verhaal zijn de eerdere vragen over 

het territorium van Karel van Nijmegen - over de grenzen, de status van de twee centra 

Tongeren en Nijmegen (hier Megen), en de relatie tot Agrippina - opgelost. De ingebouwde 

verklaring van de verhouding tussen Arcadië en Rome kwam hiervoor al ter sprake. De drie 

verraders met hun in meer dan één opzicht duistere intriges tegen Brabo en Caesar zijn 

weggelaten - pas in Rome verschijnen Brutus en Cassius op het toneel. De (inmiddels?) 

functieloze tweede dochter van Karel en Swane is verdwenen. En de eerder niet verklaarde 

dood van Karel, met het daaropvolgende vertrek van Swane naar Megen zijn van (antiqui-

serende) uitleg voorzien. 

 In datzelfde kader passen waarschijnlijk ook de vervanging van Brabo door Gravius in 

het gevecht met de Antwerpse reus, en de verplaatsing van Brabo’s ontmoeting met de zwaan. 

De eerstgenoemde, opvallende wijziging werd nooit eerder besproken.
703

 Het waarom van de 

tweede ingreep werd behandeld door Blöte, in zijn bespreking van Lemaire, die hij als uit-

denker van de nieuwe, vierde versie van de Brabo-sage beschouwde. Volgens Blöte was het 

Lemaires bedoeling om het Brabo-verhaal, door hem gepresenteerd als ‘La vraye histoire du 

cygne de Clèves’, met de Kleefse traditie rond zwaanridder Elias te vermengen.
704

 Daarom 

was het hele verhaal verplaatst naar de Rijn, met Kleef als uitgangspunt, in plaats van Kame-

rijk. Meer dan de namen Kleef en Rijn was er echter niet van het Kleefse Elias-verhaal 

overgebleven. Toch dacht Blöte dat de ingreep was bedoeld “um Cleve und Brabant beiden zu 

ihrem Rechte an der Herkunft zu verhelfen”.
705

 Blötes visie werd overgenomen door onder 

anderen Cramer. Deze veronderstelde zelfs dat de vermenging van beide verhalen, al vóór 

Lemaire,
706

 in opdracht van het Kleefse hof tot stand kwam. Alleen daar was men - aldus 

Cramer - in deze tijd nog werkelijk in afstamming van de zwaanridder geïnteresseerd, en had 

men zich van alle bestaande tradities meester gemaakt, ook van de met Elias strijdige 

Brabo.
707

   

 Veel aanleiding voor het aannemen van Kleefse invloed of zelfs Kleefse opdracht bij 

de creatie van deze nieuwe Brabo-sage is er echter niet. Iedere expliciete verwijzing naar de 

afstamming van het Kleefse huis ontbreekt. Wat betreft Lemaire: als Henegouwer in Habs-

burgse dienst was hij niet altijd even zorgvuldig en volledig in zijn overname van de 

Brabantse bron. Af en toe heeft hij zijn voorbeeld flink ingekort. In deze episode deed hij dat 

door Brabo’s visioen én zijn ontmoeting met de zwaan in Kleef te situeren. Daardoor speelt 

de stad bij hem een grotere rol dan in de - aan Blöte noch Cramer bekende - ‘Genealogia 

principum Tungro-Brabantinorum’. Het belang van Kleef lijkt daarbij nog vergroot door het 

toegevoegde titeltje. In het voorbeeld is echter geen sprake van een ‘cygne de Clèves’: daar 

heeft Brabo zijn visioen in Kleef, maar ontmoet hij de zwaan pas in Nijmegen, om van daar 

                                                                                                                                                   
ontbreekt een expliciete herleiding echter, en al vóór de hernoeming van Tongeren wordt gesproken over de oorlog 

van Caesar “adversus Germanos”, waarvoor Swane zich in Magium verschuilt (fol. 26 v). 
     702 Vgl. hiervóór, n. 578. 
     703 De literatuur over de Antwerpse reus laat het bij overname van Blötes typering van deze (aan Lemaire toege-

schreven) vierde versie als een willekeurig mengsel van Brabantse en Kleefse sage. Zie bijvoorbeeld Prims 1927 B, 

21; Van den Berg 1987, 82 (met onjuiste samenvatting van Lemaire). 
     704 Vgl. over de Elias-sage hiervóór, 206 e.v. Speciaal over de Kleefse variant: Blöte 1898; Cramer 1971, 98 e.v. 

Vgl. voor Lemaire: ed. 1882-1991, II, 347 e.v. 
     705 Blöte 1904, 117-123; citaat: 122. Blöte bedoelt vermoedelijk: aan de aanspraak op afstamming van een 

gerationaliseerde zwaanridder - Elias was al in de Kleefse genealogie opgenomen. 
     706 Deze schreef immers niet in Kleefse opdracht - vgl. ook hierna. 
     707 Cramer 1971, 97, 109. Hij behandelt Lemaire en zijn navolgers dan ook in het hoofdstuk over Kleef.  
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uit naar Megen te varen. Invloed van de Kleefse sage is bij dat alles niet aanwijsbaar. De stad 

Kleef zelf speelt daarin geen rol. Elias vaart naar Nijmegen, gepresenteerd als residentie van 

de Kleefse landsvrouwe.  

 Meer voor de hand ligt een verklaring vanuit eerder geconstateerde tendensen in de 

bewerking. Kijken we naar de derde versie van het verhaal, dan beweegt Brabo zich daarin als 

een stuiterballetje door de Nederlanden. Nog maar net is hij door Caesar belast met het beheer 

van Agrippina, of hij laat dat koninkrijk in de steek om zich, via Antwerpen, bij Caesar in 

Boulogne te voegen. Vandaaruit veroveren ze Brittannië. Daarna wordt Brabo geïnstalleerd 

als markgraaf van Antwerpen, maar alweer reist hij meteen Caesar achterna, richting Kame-

rijk. In het daarop volgende verhaal van de zwanenjacht maakt hij het helemaal bont. Vanuit 

het latere Valenciennes achtervolgt hij de zwaan naar (Nij)megen. Dan keert hij terug naar 

Kamerijk, en reist vervolgens weer naar (Nij)megen - al met al een tocht van honderden 

kilometers. In de nieuwe lezing doet hij het rustiger aan. Vanuit Kleef volgt hij Caesar naar 

Nijmegen, dan gaat hij achter de zwaan aan naar Megen, daarna terug naar Nijmegen en 

samen met Caesar nogmaals naar Megen: in totaal nog geen honderd kilometer.
708

 Deze con-

centratie op de omgeving van Nijmegen, waar Caesar zeker was geweest, leverde dus een veel 

waarschijnlijker verhaal op. Zij was ook mogelijk, doordat Kamerijk en Valenciennes niet 

meer in de route hoefden te worden opgenomen. Dat onderdeel van het verhaal werd immers, 

ook of vooral om andere reden, op conto van Karel en Swane gezet. 

 Het resterende deel van Brabo’s vroegere reis, via Antwerpen naar en van Brittannië, 

werd nu eveneens aan een ander toegeschreven. Een ridder van Caesar met de sprekende 

naam Gravius (geducht, geweldig) verslaat de Antwerpse reus, wanneer hij op terugreis uit 

Brittannië de Schelde moet oversteken. Daarna brengt hij het reuzenhoofd aan hertog Brabo, 

die in dit verhaal zijn nieuwe post niet meteen weer heeft verlaten. 

 De aansluitende vermelding van de stichting en etymologie van Grave, nóg een stadje 

in de directe omgeving van Nijmegen, kan met Kleef zijn bedoeld als concretisering en 

onderbouwing van het verhaal. Men vergelijke de precisering van de route die Karel en 

Swane vanuit Arcadië naar Tongeren aflegden.
709

 Maar er werd meer beoogd. Grave en het 

omringende Land van Cuijk waren sinds het eind van de veertiende eeuw een twistappel 

tussen de hertogen van Brabant en die van Gelre.
710

 De beweerde stichting ervan door een 

leenman van Brabo benadrukte Brabants recht op het gebied. 

 Met het reuzenhoofd kreeg Brabo, symbolisch, de macht over het Antwerpse land in 

handen. Van een officiële bekleding met de waardigheid van markgraaf was echter geen 

sprake meer. Daar werd iets anders op bedacht. Het land tussen Schelde en zee werd een 

Romeinse beloning voor een van Brabo’s nakomelingen, Artsardus. Vele jaren later is een 

andere opvolger, Karolus Hasba, aan het keizerlijk hof in Constantinopel om hulp te vragen 

tegen snode plannen om de Frankische koning van de troon te stoten. De keizer antwoordt dat 

de Brabantse vorsten zich zelf schuldig maken aan usurpatie, door de ‘marchia apud Scaldam 

fluvium’ (Antwerpen) als hun bezit te behandelen. Ter verweer herinnert Karolus Hasba aan 

de geschiedenis van Artsardus. De keizer stelt daarop dat deze niet de marchia zelf, maar het 

                                                
     708 De gevolgde route over water is overigens niet helemaal duidelijk. Ging Brabo vanuit Nijmegen over de Maas 

naar Megen? De reis van Kamerijk naar Nijmegen lijkt wel grotendeels langs die rivier te zijn afgelegd. Vgl. Blöte 

1904, 120 (maar: ten aanzien van Lemaire, die Brabo vanuit Kleef laat vertrekken); Van Anrooij 1994 A, 284 en 287. 
     709 Het is mogelijk dat de oorspronkelijke tekst van de vierde versie uitgebreider was dan de in het Vaticaanse 

handschrift overgeleverde lezing (vgl. n. 670, n. 701, n. 724). Misschien moeten we ons voorstellen dat Gravius 

senior zich, na zijn huwelijk met de dochter van een voornaam leenman, in de buurt van het hertogelijk hof vestigde. 

Aangezien Tongeren was aangewezen als centrum van het rijk van Swanes zoon Octavianus, resideerden haar 

dochter en schoonzoon Brabo denkelijk in het andere hofverblijf, in castrum Magium, waar Swane al langer woonde. 
     710 Vgl. voor de verlatijnsing van Grave tot Gravia Stein 1994, 79 n. 16. Daar ook passim over de grote aandacht 

voor deze kwestie in de Voortzetting van de Brabantsche Yeesten. 
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herroepbare ambt van procurator als beloning had gekregen.
711

 De trouwe Karolus stelt het 

belang van de Frankische koning boven het zijne en ziet daarom maar af van zijn rechten. De 

keizer geeft het markgraafschap vervolgens in leen aan de illustere Anselbert. Door het 

huwelijk van Anselberts achterkleinzoon met de Brabantse Begga komt het later toch weer 

terug bij de rechtmatige bezitter.
712

 

 

Nog beter bloed 

 

Naast deze verdere antiquisering en verheldering is er een tweede grote ingreep in de sage 

gedaan. De Sicambrisch-Agrippijnse stamboom uit de voorafgaande versie werd vervangen 

door een alweer mooiere herleiding uit Troje. De Sicambrische kolonisatie van het Keulse en 

Brabantse land is met ruim duizend jaar vervroegd, en het toen gevestigde Tongerse rijk is 

daarmee aanmerkelijk ouder dan het Romeinse. Die grondvesting geschiedde met 

toestemming van de toenmalige bekleders van de wereldmacht: de Treveri of Treverenses. 

Trier was immers gesticht vanuit Babylon, door de voor de incestueuze avances van zijn 

schoonmoeder Semiramis gevluchte koningszoon Trebetas.
713

 Als zodanig kon het worden 

beschouwd als deugdzame dependance (of daardoor zelfs begunstigde van een interne 

translatio) van het eerste, Babylonische wereldrijk. De Brabantse macht was daarmee niet 

alleen veel ouder, maar ook beter gerechtvaardigd dan in de derde Brabo-sage. Want ook al 

waren Caesars veroveringen God kennelijk welgevallig, fundering van de eigen positie op 

diens gewelddadige bezetting van een al bestaand koninkrijk Agrippina
714

 had toch iets 

dubieus. Tongeren en de andere steden die de Trojanen na Verona (Bonn) hadden gesticht 

waren van aanvang aan vrijgesteld van tribuut, wat een zekere autonomie
715

 impliceerde. De 

latere uitbreiding van de Tongerse macht kwam tot stand op onaanvechtbare manier: door 

vererving, vrijwillige toetreding, uitverkiezing.  

 De beschreven troonstrijd in Sicambria betekende bovendien dat de Tongerse vorsten 

de voornaamste onder de vele Trojaanse en Trojaans-Sicambrische nakomelingen waren. 

Want alleen onder druk zagen Torgotus en Troas af van hun rechten op de Sicambrische 

troon. Maar hun vader was de oudste van de tweelingvorsten Trous en Polidamas. De primo-

gene, agnatische lijn uit Troje, uit Priamus en Hector, liep dus via hen.
716

  

 En zo blijken de kaarten opnieuw geschud. Brabo’s betekenis voor de genealogie is 

sterk verminderd. Het bloed van Silvius Braebon is weliswaar nog steeds Trojaans en konink-

lijk, maar het vloeit pas later in de dynastie en is bovendien afkomstig van een derde zoon. 

Het koninkrijk Agrippina was vervangen door een ouder, maar te herstellen rijk Tongeren, dat 

ook het Keulse gebied omvatte. Daardoor kon Brabo wel weer optreden in zijn vroegere 

functie van naamgever en eerste hertog van Brabant, de westelijke helft van dit rijk, geïnstal-

leerd door Caesar zelf. De latere Brabo, die deze rol in de derde versie had overgenomen, kon 

weer verdwijnen.  

 Karel van Nijmegen (hier: Jachus Karolus) is van nieuw genealogisch belang, groter 

                                                
     711 [..] quo contra imperator quod Artsardus non marchiam sed officium procurationis ob suum meritum 

revocabilim suscepit” (fol. 37 r). 
     712 Fol. 32 r, 37 r, 42 r. Vgl. Melville 1987 B, 240. Anselbert: vgl. bijlage, stamboom 1 (Ansbertus). 
     713 Vgl. hiervóór, III.2.1. en IV.4.4.4.; zie ook Keesman 1991, 266 en de daar genoemde literatuur. Trier zou 

volgens de betreffende sage inderdaad ook over het Keulse land hebben geheerst. Het verhaal van Trebetas in het 

handschrift op fol. 4 r. 
     714 Vgl. hiervóór, 282. 
     715 Melville noemt het “Herrschaft ‘aus eigenem Recht’”. Hij wijst daarbij wel op de hogere macht van 

achtereenvolgens Trier, de Romeinen en de Franken - zonder hier overigens het universele karakter van te zien 

(Melville 1987 B, 302-303). 
     716 Wie van de twee broers Torgotus en Troas de oudste is staat niet in het handschrift te lezen. De lijn van Troas 

sterft echter snel uit. 
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dan ooit. Door het weglaten van de constructie met de vierentwintig zonen van Merovech was 

zijn herkomst en status in de derde Brabo-sage van de Cornike van Brabant onduidelijk 

geworden. Was hij nou wel of geen Trojaan? En wat was zijn territorium?
717

 De nieuwe, 

vierde versie gaf daarop het antwoord. Deze voorvader van de Brabantse hertogen was de 

eigenlijke erfgenaam van Troje, en van een groot en gewettigd rijk Tongeren (basis van het 

latere Brabant en Lotharingen) dat ouder was dan Rome. Vergeleken daarbij was zijn huwe-

lijk met de (half)zuster van Julius Caesar niet meer dan een aardige bijkomstigheid - al was de 

band met deze eerste keizer natuurlijk van belang. 

 De pretenties van dit nieuwe verhaal reiken daarmee zo mogelijk nog verder dan die 

van de Cornike van Brabant. Zo mogelijk, want ook daarin bleek het verlangen naar het hoog-

ste, naar de keizerskroon.
718

 Maar waar vroeger historische evenwaardigheid ten opzichte van 

Rome werd geclaimd, blijkt het Tongers-Brabantse rijk nu in belangrijke opzichten superieur. 

Het is ouder dan het Romeinse rijk. En wat betreft het heersende bloed: afstamming van 

Aeneas - nu ook voor Caesar - was duidelijk minder dan van het Trojaanse koningshuis.
719

 

Het is veelzeggend dat de stichting van Tongeren in de tekst wordt gebruikt als dateringspunt, 

zoals de stichting van Rome dat gewoonlijk werd.
720

 

 Ook de Merovingers worden in historisch aanzien overtroffen. Net als de Agrippijnse 

heersers uit de derde versie waren de Tongerse vorsten al lang in het bezit van dit gebied toen 

de nog heidense Frankische hertogen het land veroverden. De Tongerse Austrasius had de 

Merovingische Clovis nog bekeerd! De Frankische afkomst bleef in het oudere verhaal echter 

wat hoger dan de Agrippijns-Brabantse. Brabo Silvius was immers een kind van de jongste 

van de veertien zoons van Francion III van Sicambria. De Franken stamden van een oudere 

(waarschijnlijk de oudste) broer.
721

 Maar in deze vierde versie zijn de rollen omgedraaid. De 

Tongerse voorvaderen van het Brabantse huis waren, zo bleek hierboven, de belangrijkste 

onder de vele Trojaanse vluchtelingen die zich in de loop der eeuwen in Europa hadden 

gevestigd. Hun bloed ging immers terug op de eerstgeboren Trous, dat van de Franken op zijn 

jongere tweelingbroer Polidamas en diens slechte zoon Parides. De manier waarop Parides 

zijn neven had behandeld vormde een voorafschaduwing van wat Hugo Capet later Karel van 

Lotharingen zou aandoen.
722

  

 

De verdere betekenis van deze nieuwe lezing is grotendeels gelijk aan de vorige. Nog steeds 

biedt het verhaal een rationalisatie van de zwaanriddersage, een verklaring van het ontstaan 

van het land, van de herkomst van de naam Brabant en de hertogstitel, en een legitimerende 

voorgeschiedenis van het geslacht van Karloman. Het onderbouwt nog steeds  de rechten op 

Brabant en Lotharingen (met dezelfde, steeds ruimere grenzen), het markgraafschap Antwer-

pen, Tongeren, Thüringen
723

 - en dus, nieuw in de reeks, Grave en het Land van Cuijk. Weer 

blijkt concurrentie met Keulen, hier vanouds behorend tot het eigen gebied, maar onder Cae-

sar tijdelijk afgesplitst. En weer blijkt Rome de Brabantse voorvaderen een nog veel groter 

gebied te hebben toevertrouwd. De aanspraak op rijksonmiddelijke status werd verder onder-

steund met bevestiging vanuit het eerste wereldrijk en vanuit Constantinopel. En ook deze ge-

                                                
     717 Vgl. hiervóór, 214 e.v., 283, 292. 
     718 Zie hiervóór, 303. 
     719 Van Aeneas wordt gezegd dat hij in de vierde graad met Hector verwant was (fol.19 r). In de oudheid gold 

Aeneas als een halfgod, omdat hij de zoon van Venus was. In de middeleeuwen keek men heel anders naar Venus en 

de verdere godenwereld, dus die status moest hij missen. En dan was er nog de smet van zijn verraad (vgl. II.2.).     
     720 Vgl. Krüger 1976, 18. 
     721 Zie bijlage,  stamboom 6. 
     722 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1. en 170. 
     723 De Tongerse prins Thuringus was erfgenaam en naamgever van Thüringen (fol. 22v); veel later werd het 

hertogdom door Rome toevertrouwd aan Brabo’s zoon Karolus, als opvolger van zijn overleden zwager (fol. 28 r); 

de familiebanden (en aanspraken) werden opnieuw versterkt onder Karolus cum parvo naso (fol. 36 r).  
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schiedenis benadrukt de loyaliteit ten opzichte van de achtereenvolgende vertegenwoordigers 

van de universele macht - Trier, na Caesar Rome, daarna de Franken - die de Brabantse 

vorsten uiteindelijk zelf zouden dragen. Prestige wordt verder weer ontleend aan fami-

liebanden met beroemde keizers, en aan een heel vroege bekering, in verregaande 

concurrentie met die van Clovis. 

 Het stedelijke element is, althans in het legendarische, wat verder teruggedrongen dan 

in de voorafgaande versie. Door de historisch beter verantwoorde behandeling van Caesar en 

van de etymologieën zijn veel stichtingsverhalen verdwenen of vervangen door een simpele 

herleiding uit de naam van een vorst. Antwerpen moest zijn geliefde Brabo verruilen voor de 

dappere maar onbekende Gravius. Of de stad ook werkelijk een antieke oorsprong had - 

bijvoorbeeld in de vorm van een toen opgericht castrum - is in deze lezing niet meer duide-

lijk.
724

 De klassieke origine van de twee andere grote Brabantse steden, Brussel en Leuven, 

werd wel kort behandeld. Zij gingen terug op een castrum en een tempel van Leo I. Bij die 

tempel werden Brabo en Swane later gehuwd en ingehuldigd.
725

 Maar de meeste aandacht en 

het grootste aanzien kreeg Tongeren. Tongeren zelf was echter niet het richtpunt van die 

attentie, dat was Brabant. De gegevens die Plinius en andere oude geschriften over Tongeren 

leverden
726

 boden een mooie basis voor de creatie van een antieke voorgeschiedenis van het 

hertogdom.  

 

Habsburg? Of Bourgondië? 

 

Met dit bloed kon Filips de Schone, het eindpunt van de beschreven stamreeks, zich op papier 

de voornaamste machthebber van Europa en van de wereld voelen. In werkelijkheid kon hij 

dat - althans in naam - ook worden. Sinds de jaren dertig van de vijftiende eeuw werd de 

keizerskroon opnieuw gedragen door Habsburgers. Filips’ vader Maximiliaan was, als 

Roomskoning, de aangewezen opvolger van zijn bejaarde vader Frederik III, en zou diens 

positie in 1493 inderdaad als derde achtereenvolgende Habsburger overnemen. Weliswaar 

werd het keizerschap nog altijd door verkiezing bepaald, maar de gevestigde Habsburgse 

traditie wees Filips aan om op zijn beurt ooit in die hoogste functie op te volgen.
727

 

 De ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ werd echter niet geschreven om 

de Habsburgse aanspraken op de keizerskroon te ondersteunen - niet die van Filips, en al 

helemaal niet die van Maximiliaan. Het argument dat elke aanleiding voor zo’n opzet 

ontbreekt - met Maximiliaans opvolging al geregeld, en die van Filips nog ver in het verschiet 

- is daarbij maar half geldig. De tekst zelf kan immers ouder zijn dan dit handschrift. Maar 

vervaardiging ten behoeve van Maximiliaan is zeer onwaarschijnlijk, omdat deze, anders dan 

zijn zoon, geen deel heeft aan het superieure Tongers-Brabantse bloed. Dat werd doorgegeven 

via zijn vrouw, Maria van Bourgondië. De genealogie zet Maximiliaan in een zijlijn, zonder 

een woord over de afstamming van de Habsburgers, en met een simpel ‘zoon van keizer 

Frederik’ als enige verwijzing naar de hoge waardigheid die zij sinds lang bekleedden.
728

 Het 

is moeilijk voorstelbaar dat een tekst die de Habsburgse dynastie bijna volledig negeert 

bedoeld zou zijn om haar op de troon te krijgen. Het lijkt, meer in het algemeen, helemaal niet 

                                                
     724 Het is niet duidelijk wat precies wordt bedoeld met de plaatsbepaling “apud Antwerp” aan het begin van de 

Gravius-episode. Mogelijk was de oorspronkelijke lezing wat uitgebreider. 
     725 Over hun residentie wordt niet gesproken. Vgl. hierboven, n. 709. 
     726 Vgl. ook hiervóór, 225, 299 en VI.7.3. 
     727 Eerdere Habsburgse keizers: Rudolf I (1273-1291), Albrecht I (1298-1308), Albrecht II (1438-1439), Frederik 

III (1440-1493), Maximiliaan I (1493-1519). Zie de stamboom in Hoyt 1966, 643. Filips zou zijn vader niet 

opvolgen, hij overleed eerder dan hem, in 1506. Zijn zoon Karel werd keizer na Maximiliaan - zij het na geduchte 

concurrentiestrijd met de Franse koning Frans I (hierover Zeller 1934, 500 e.v.). 
     728 Fol. 71 v; vgl. het schema bij Melville 1987 B, 244. 
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aannemelijk dat zo’n tekst in opdracht of ten bate van een Habsburger zou zijn geschreven.
729

 

 Klopt Melville’s typering als hoftekst dan niet? Of gaat het misschien inderdaad om 

een oorspronkelijk oudere genealogie, die dan nog voor de Bourgondiërs werd gemaakt? 

Daarvoor zijn wel enige aanwijzingen. Het Vaticaanse handschrift is waarschijnlijk een af-

schrift of bewerking van een bestaande genealogie of kroniek. Hier en daar lijkt het verhaal 

losse draadjes te bevatten.
730

 Opvallend is ook het verschil tussen de aard van de tekst - een 

arbeidsintensief en ambitieus werk - en het eenvoudige, private karakter van de 

handschriftelijke bron.
731

 Wat betreft de geschetste genealogie: de eerste Bourgondische 

hertog die volgens de stamboom deel had aan het Tongers-Brabantse bloed was Antoon 

(1404-1415). Maar Antoon en zijn directe opvolgers zijn in de zijlijn geplaatst. Centraal staan 

Filips de Goede (1430-1467) en Karel de Stoute (1467-1477). Ook zij behoorden, net als hun 

opvolger Maximiliaan, tot een voor Brabant nieuwe dynastie. Maar anders dan bij de 

Habsburgers wordt aan hun verdere bloedbanden wel de nodige aandacht gegeven. Speciaal 

Karel de Stoute lijkt daarbij het richtpunt.
732

 

 Als deze vierde Brabo-sage werkelijk voor een van deze twee werd gemaakt, dan ligt 

Karel ook om andere reden meer voor de hand. Voor Filips de Goede maakte Jan van Edingen 

immers een vertaling van de derde versie in de Cronicques de Brabant, een werk dat pas na 

de dood van deze hertog werd voltooid. Als de vierde Brabo-sage bij aanvang of tijdens het 

schrijven van die kroniek het hof of de hofbibliotheek had bereikt, dan zou Van Edingen daar 

vermoedelijk van hebben geweten.
733

 Omgekeerd kan Van Edingens Franse kroniek het 

verhaal opnieuw onder de aandacht hebben gebracht. Voor zover we weten waren de hertogen 

er sinds de tijd van Jan III alleen nog door Hennen van Merchtenen mee in aanraking 

gekomen. Diens Cornicke vond echter weinig weerklank - niet verbazend, aan een inmiddels 

Bourgondisch, Franstalig hof.
 734

 Misschien duidt ook de enigszins humanistische aanpak van 

de nieuwe Brabo-sage op een ontstaan in tijd en omgeving van Karel de Stoute. Karels hof is 

wel aangewezen als een van de eerste plaatsen waar het humanisme in de Nederlanden aarze-

lend ontkiemde.
735

 Anderzijds wijst een mogelijke band met het Bourgondische hof weer op 

het belang van het veel oudere, maar even of zelfs meer ‘humanistische’ voorbeeld van 

Jacques de Guises Annales Hannoniae. Dat werk stond daar immers sinds lang hoog in 

aanzien.
736

 

                                                
     729 Vergelijking met de - althans aanvankelijk - wèl in Habsburgse opdracht geschreven navolging door Jean 

Lemaire is veelzeggend. Zie hierna. 
     730 De lezing bij Jean Lemaire is weliswaar verkortend, maar in detail vaak completer en duidelijker. Hetzelfde 

geldt voor Jean de Brusthem (vgl. hierboven, n. 654). 
     731 Zie hiervóór, V.4.4.1. 
     732 Op fol. 59 r een stamboom met de Brabants-Luxemburgse lijn, doorgevoerd tot en met Elisabeth van Görlitz, de 

vrouw van Antoon van Bougondië. Op fol. 59 v een overzicht van de Bourgondische banden met het Franse 

koningshuis, tot en met Karel de Stoute en Lodewijk XI, en later in andere hand aangevuld tot en met de tijd van 

Filips de Schone. Op fol. 66 v - 67 r een overzicht van de banden met het Engelse koningshuis, via Isabella van 

Portugal en Margaretha van York, respectievelijk moeder en echtgenote van Karel de Stoute (vgl. ook fol. 68, 

betreffende de aanspraken van Margaretha’s broer Edward IV). 
     733 Vgl. hiervóór 269 e.v. Ook Jean Molinet kende de Brabo-sage waarschijnlijk niet: in zijn beschrijving van het 

huwelijk van Maria en Maximiliaan (1477) behandelt hij kort Maria’s Trojaanse wortels, alleen volgens de 

Henegouwse traditie (Molinet ed. 1935-37 I, 229-230). Enige argumentele waarde voor de bekendheid of verdere 

uitwerking van het Brabo-verhaal heeft dit gegeven echter niet. Want Molinet negeerde de hele Brabantse traditie, 

óók het werk van De Dynter. Dat kan samenhangen met het feit dat Molinet vooral in Henegouwen (Valenciennes) 

verbleef en werkte, en zich veelal baseerde op de daar aanwezige bronnen, in dit geval De Guise (vgl. Devaux 1996 

A, 135-139, 185-186).   
     734 Vgl. hiervóór, V.4.2.1. Ook de onverwachte dood van hertog Antoon, in de herfst van 1415, en de crisis rond 

de opvolging van zijn minderjarige zoon zullen niet hebben meegeholpen - vgl. Sleiderink 2003 A, 146. 
     735 IJsewijn 1975, 269-270, zuinig; aanvullend en veel positiever: Walsh 1976; vgl. ook Heitmann 1981. 
     736 Vgl. over Franse vertaling en prachthandschrift voor Filips de Goede hierna, hoofdstuk VI.3.3.4. 
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 Beide hertogen waren in voortdurende onderhandeling met het Rijk over de verwer-

ving van een kroon.
737

 Bij Filips ging het om een Bourgondische koningskroon, om een eigen 

middenrijk tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van de 

Brabantse historiografische traditie. Met de in zijn opdracht en waarschijnlijk ten behoeve van 

die onderhandelingen vervaardigde Chronica van Emond de Dynter verklaarde hij de Bra-

bantse genealogie en de aanspraken op Lotharingen tot de zijne.
738

 Karel de Stoute zette de 

politiek van zijn vader voort, op het slagveld en aan de onderhandelingstafel. Waar het de 

gedroomde kroon betrof was hij nog ambitieuzer dan Filips. Hij zag zich als een 

wereldveroveraar, wilde keizer worden in plaats van de keizer, Frederik III van Habsburg. De 

besprekingen over een mogelijk huwelijk tussen zijn dochter Maria en diens zoon Maximili-

aan stonden in dienst van dat plan.
739

 Heeft ook hij teruggegrepen op de Brabantse histori-

ografie, en deze nieuwe Brabo-sage laten schrijven om dit doel te helpen realiseren? De 

inhoud van de‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ is met die gedachte in overeen-

stemming. En de vorm van een ook voor niet-Nederlandstaligen begrijpelijk gemaakte 

genealogie of kroniek in het Latijn past bij een diplomatieke intentie. 

 Toch is de tekst geen zuivere hoftekst. Zeker, de ‘Genealogia’ legt een niet te 

evenaren fundament voor de Bourgondisch(-Habsburgse) macht. Maar het standpunt is bo-

venal nationalistisch. Het Brabantse bloed is het beste ter wereld. De Bourgondische hertog 

was dan wel gelieerd aan de voornaamste vorstenhuizen van Europa, maar alleen door zijn 

Brabantse afstamming kon hij aanspraak maken op de wereldmacht. Een antiek rijk rond 

Tongeren als concurrerende navolging van een antiek rijk rond Belgis was alleen interessant 

voor Brabant zelf - de hertogen waren immers tevens in bezit van Henegouwen, en beriepen 

zich ook op die traditie. Opvallend is verder het belang dat bij het aantreden van deze nieuwe 

dynastie wordt toegekend aan de Brabantse Staten. Met hun toestemming kreeg Antoon de 

macht. Zij bepaalden dat na diens dood niet Jan zonder Vrees maar een regentschapsraad van 

edelen en burgers voor zijn minderjarige zoon regeerde. En zij kozen in 1430 voor opvolging 

door Filips de Goede.
740

 Hoe vleiend en vérstrekkend de genealogische implicaties van de 

tekst ook waren voor het vijftiende-eeuwse nageslacht van Priamus, Torgotus en Brabo, de 

vorst dankte zijn positie uiteindelijk aan de Brabantse Staten. En daarmee blijkt, in de 

‘Genealogia’ als geheel, overeenstemming met het standpunt van de Brabantse steden. Want 

van het door die Staten vertegenwoordigde Algemeen Belang achtten de steden - vooral 

Brussel - zich de voornaamste vertegenwoordigers.
741

 

 Dezelfde nationalistische visie op de nieuwe dynastie zagen we al eerder, in de 

grotendeels door Emond de Dynter en Petrus de Thimo geleide Brusselse overname en 

voortzetting van de Brabantsche Yeesten (1432-1444). Zij was een reactie op de Brabantse 

opname in het zoveel grotere Bourgondische bezit. Zo uitte zich de angst voor verlies van 

identiteit, importantie en macht. De vorst mocht dan over meer landen heersen, Brabant was 

daarvan toch het allerbelangrijkste. Uiteindelijk regeerde hij dankzij de Brabantse Staten, en 

was hij hen ook verantwoording schuldig.
742

 Met het groeien van de Bourgondische en later 

Habsburgse macht werd de noodzaak van die boodschap, juist ook door de aanspraken op het 

keizerschap, alleen maar groter. 

                                                
     737 Voor een chronologisch overzicht: Vaughan 1970, 285-289; Vaughan 1973, 125-155. 
     738 Zie hiervóór, 180. 
     739 Zie naast het verloop van de onderhandelingen om een kroon ook Vaughan 1973, 181-182, over Karels 

zelfbeeld als wereldveroveraar. 
     740 Antoon: fol. 62 r; regentschapsraad voor Jan IV: fol. 64 v; Filips de Goede: fol. 69 r. Vgl. eerder Melville 1987 

B, 242-243. 
     741 Hierover samenvattend, terugblikkend vanaf het begin van de zestiende eeuw: Pleij 1988, 289 e.v. Vgl. ook 

hiervóór, V.3.2.2. 
     742 Vgl. hiervóór, 185. 
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De overeenkomst tussen deze twee werken kan van verder belang zijn. Misschien is het 

mogelijk de schrijver achter de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ te identifice-

ren als Petrus de Thimo († 1474). Uit 1719 dateert een vermelding van een door hem ge-

schreven, maar verloren tekst De origine Trevirensium et Tungrorum in de bibliotheek van de 

Parijse minderbroeders. De catalogus van deze bibliotheek, uit 1722, geeft bij dezelfde 

signatuur: “De Timo, Historia ab origine mundi ad destructionem Troiae F“.
743

 Stein 

verklaart deze verschillende omschrijvingen voor hetzelfde handschrift door aan te nemen dat 

de tekst de titel De origine Trevirensium et Tungrorum droeg, en dat het eerste deel over de 

geschiedenis van de Schepping tot de val van Troje handelde.
744

 Hij vermoedt dat dit werk net 

als het verdere oeuvre van De Thimo verband hield met de Brabantse (of in dit geval 

misschien ruimer: Nederlandse) geschiedschrijving, maar hoe precies is hem niet duidelijk.
745

 

En hij ziet een mogelijk verband met drie teksten in het kladboek van De Thimo, van ca. 

1440: excerpten uit de Annales Hannoniae van Jacques de Guise, uit de Chronica pontificum 

Coloniensem, en uit de anonieme Gesta Treverorum.
746

 

 Deze gegevens lijken te suggereren dat het Vaticaanse handschrift Reg. lat. 947 direct 

of indirect teruggaat op deze verloren kroniek van Petrus de Thimo. Gezien de overgeleverde 

titel behandelde ook dat werk de vroegste geschiedenis van Trier en Tongeren, hoogstwaar-

schijnlijk in verband met Brabant. Het opende, net als de ‘Genealogia’, met de periode van de 

Schepping tot de val van Troje. Van de genoemde teksten in het kladboek hebben in elk geval 

het werk van Jacques de Guise en de Gesta Treverorum, direct of indirect, tot de bronnen van 

de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ behoord. 

 Wat is bij de analyse van de tekst gebleken over de auteur achter de ‘Genealogia’? De 

schrijver had een ruime kennis van de historiografie. Zijn nieuwe Brabantse Troje-sage is een 

vindingrijke en zorgvuldige omwerking van klassieke en oudere middeleeuwse overleverin-

gen rond het eigen regionale verleden - over Brabant en Brabo (in tweede
747

 en derde versie) 

en over Tongeren, maar ook over de omliggende gebieden. Hij schreef in het Latijn.
748

 Mis-

schien was hij een humanist. In elk geval is zijn werk in overeenstemming met nieuwere, 

humanistische opvattingen. Hij schreef het mogelijk in opdracht van het Bourgondische hof, 

van Karel de Stoute. Zijn tekst steunt de dynastie, maar vanuit Brabants-nationalistisch 

perspectief, met nadruk op het belang van de Staten. Met zijn tekst richtte hij zich niet op een 

groot publiek, maar op een meer beperkte kring van ook niet-Nederlandstalige geletterden - 

aan het hof, of elders.    

 Wat we weten over leven en werk van Petrus de Thimo
749

 harmonieert met dit profiel. 

De Thimo was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Brabant, en heeft daarover 

verschillende werken in het Latijn geschreven. Veel van het in de vierde Brabo-sage benutte 

                                                
     743 Stein 1994, 121. Vgl. hiervóór, n. 643: ook de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ leek op het 

eerste gezicht een wereldkroniek. 
     744 Hij licht toe: “De middeleeuwse traditie wilde immers dat Trier werd veroverd en Tongeren werd gesticht door 

de afstammelingen van de gevluchte Trojanen” (Stein 1994, 121). Deze verwijzing naar de Troje-sage van Jacques 

de Guise (via Keesman 1991, 268-271) is hier echter niet van toepassing. 
     745 Stein 1994, 122-123, 124 n. 119. Stein stelt: “Het verband met de Brabantse historiografie is echter zeker te leg-

gen, want volgens de overlevering hadden de Trojanen Brussel gesticht en stamden de Brabantse hertogen af van de 

prinsen van Tongeren en Trier”. Hij verwijst daarbij naar het veel latere Den Luyster en de glorie van het hertogdom 

van Braband (3 dln., Brussel 1699; ik zag het ex. Den Haag KB 354 D 55). Deze tekst gaat onder meer terug op Jean 

Lemaire (vgl. hierna, V.4.5.2.). Het verband is dus gedeeltelijk en indirect. 
     746 Stein 1994, 52, 123. 
     747 Invloed van de tweede versie bijvoorbeeld in het gebruik van de reuzennaam Druon en het afsnijden van het 

reuzenhoofd, en in het optreden van Artsardus en Marsiandus. 
     748 Er is geen reden om aan Latijnse vertaling uit de volkstaal te denken. Zie bijvoorbeeld de behandeling van de 

etymologieën. 
     749 Een biografische schets van Petrus de Thimo in Stein 1994, 101-124 en Stein 2012. 



 

 325 

  

materiaal (de vroegste geschiedenis van Trier, Jacques de Guise) was hem aantoonbaar be-

kend. Wat betreft Brabo: zijn Brabantiae Historiae diplomatica behandelde de latere 

Brabantse geschiedenis, vanaf Karloman.
750

 Maar hij maakte daarbij wel gebruik van de 

steeds met de Brabo-sage verbonden, romaneske geschiedenis van Godfried met de Baard - 

die overigens ook weer in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ opduikt.
751

 Hij 

was een tijdgenoot en collega van Jan van Edingen,
752

 de auteur van een van onze bronnen 

voor de derde Brabo-sage, en kan de stof via hem hebben leren kennen. Als universitair ge-

schoold jurist en kanunnik van Sint Goedele behoorde hij tot de intellectuele elite, en kon hij 

kennis nemen van nieuwe humanistische inzichten. De Thimo was pensionaris van de stad 

Brussel, en zijn loyaliteit lag dus allereerst bij Brussel en de Brabantse Staten. Maar hij was 

daarmee tevens pro-Bourgondisch, en had goede connecties met het hof. Die ambivalente 

positie resulteerde in precies die primair nationalistische trouw aan het Bourgondische huis 

die we ook zagen in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’. 

 Daar komt bij, dat hij vermoedelijk al eerder voor dit hof had geschreven. Zijn 

Brabantiae Historiae diplomatica lijkt, net als de Chronica van zijn latere medewerker 

Emond de Dynter, vervaardigd ten behoeve van de Bourgondisch-Brabantse diplomatie.
753

 De 

Dynter was in 1449, niet lang na de voltooiïng van dat werk, overleden.
754

 Voor een nieuwe, 

vermoedelijk latere opdracht van dezelfde aard was een keuze voor De Thimo dus niet 

vreemd. En daarmee zou de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ passen in de 

door Stein geschetste grote lijn van de Brabantse historiografie in de eerste helft van de 

vijftiende eeuw: geschreven onder Bourgondische, diplomatieke impuls, door een van de twee 

voornaamste geschiedschrijvers uit die tijd.
755

   

 Verschillende observaties ten aanzien van de tekst krijgen in dit licht mogelijk nieuw 

gewicht. Brabo’s overwinning op de reus wordt in de vierde versie gebruikt ter ondersteuning 

van de Brabantse aanspraken op Grave en het Land van Cuijk. Ook in de Voortzetting was er 

opvallend veel belangstelling voor deze kwestie.
756

 Interesse voor De Thimo’s eigen stad 

Brussel blijkt in het hier besproken gedeelte van de tekst uit de weliswaar korte, maar nieuwe 

melding van de klassieke oorsprong van deze plaats. De link tussen tekst en kopie ligt 

misschien in de Brusselse Sint Goedele, waarvoor het handschrift speciale aandacht liet zien: 

De Thimo was kanunnik van het kapittel van deze kerk.
757

 

 Deze - nader te onderzoeken - toeschrijving zou betekenen dat het origineel dateert 

                                                
     750 Over deze tekst Stein 1994, 13-30. De overgeleverde versies dateren uit de jaren zestig en zeventig van de vijf-

tiende eeuw, de oorspronkelijke is van ca. 1425. 
     751 Vgl. hiervóór, 227 e.v., 239; in het Vaticaanse handschrift op fol. 52 r vermelding van Godfrieds bevrijding uit 

Armenië door Van Leefdale en zijn makkers, en van het huwelijk met Sofia. 
   752 Stein 2012, 62-63. 
     753

 Stein vermoedt een relatie met een door Jan IV en de Brabantse Staten naar paus Martinus V gezonden 

gezantschap, dat tot doel had Jans huwelijk met Jacoba van Beieren (en dus zijn aanspraken op haar landen) alsnog 

geldig te laten verklaren (Stein 1994, 27).  
     754 Over leven en werk van De Dynter: Stein 1994, 73-99. 
     755 Stein 1994, 302-303. Over de hoge status van Sint Goedele in Brussel, en de relatie van het kapittel met het 

humanisme: Pleij 1988, 40-41, 181-182. 
     756 Stein 1994, 54, 79, 290; de auteur vermoedt verband met De Dynters herkomst uit Grave. 
   757 Interessant is in dit verband de (zeventiende-eeuwse) toeschrijving van een niet overgeleverde ‘Historia de 
origine, progressu et occasu quondam florentissimae civitatis Tongrensis’ (NaSo N010) aan Nicolaas Clopper jr. 

(† voor 1487). Deze auteur van het Floriarum Temporum (NaSo N007), een tussen 1464 en 1472 geschreven 

wereldkroniek tot 1468 met veel aandacht voor Brabantse geschiedenis (volgens de traditionele visie zoals in 

Boendale en De Dynter), leefde en werkte in het klooster Mariëndale bij Eindhoven. Hij was de zoon van 

Nicolaas Clopper sr. († 1472), kanunnik van St. Goedele in Brussel, die zijn zoon ten behoeve van diens 

historiografische werk veel boeken deed toekomen (Boeren 1949-1951; Boeren 1951). Ligt hier een schakel in 

de overlevering? Nicolaas jr. overleed echter te vroeg om verantwoordelijk te kunnen zijn voor het Vaticaanse 

handschrift, dat van nà 1489 dateert. Hij lijkt evenmin te passen in het auteursprofiel van de ‘Genealogia’. De 

toegeschreven kroniek kan een traditionele geschiedenis van Tongeren, zonder Brabo, zijn geweest. 
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van vóór 26 februari 1474, toen De Thimo overleed. De terminus post quem lijkt allereerst 

bepaald door De Thimo’s materiaalverzameling, in het kladboek van circa 1440. Verder is in 

dit verband opvallend dat het in 1444 voltooide handschrift-Van den Damme, eindresultaat 

van het Brusselse Yeesten-project, nog de oude Brabantse Troje-sage bevat.
758

 Datzelfde geldt 

voor de in 1445-1446 afgeronde kroniek van de eveneens sterk bij dat project betrokken De 

Dynter.
759

 En ook Jan van Edingens Livre des Chronicques de Brabant, voltooid tussen 1467 

en 1477, lijkt van belang voor de datering.
760

 Dat zou betekenen dat de oorspronkelijke tekst 

mogelijk tussen 1467 en begin 1474 werd geschreven. 

 De genealogische structuur van de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ 

staat de veronderstelde eerdere datering van de tekst probleemloos toe. Bij latere voortzetting 

zoals in dit Vaticaanse handschrift kon de constructie gemakkelijk worden aangepast aan de 

Habsburgse opvolging - een opvolging die de nationalistische boodschap van de tekst op-

nieuw actualiseerde, omdat zij Brabant in een nog groter geheel plaatste. 

 

Intrigerend is - ook in verband met deze datering - de overgeleverde titel van De Thimo’s 

werk, De origine Trevirensium et Tungrorum, door de relatieve nadruk op Trier. Zoals bekend 

werd het hoogtepunt van de onderhandelingen tussen Karel de Stoute en Frederik III gevormd 

door een persoonlijke ontmoeting in deze stad, in de herfst van 1473. De keuze voor deze 

locatie lijkt te zijn uitgegaan van Karel: in augustus heeft Frederik nog gesuggereerd dat 

Metz, ook gezien grootte, meer geschikt voor deze samenkomst zou zijn dan Trier.
761

 Werd 

Karel bij zijn keuze geleid door historische of symbolische overwegingen? Kan de vierde 

Brabo-sage van invloed zijn geweest, met de prefiguratie van ‘aanstelling’ vanuit Trier als 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 
Karel de Stoute en keizer Frederik III 

tijdens het banket te Trier 1473. Miniatuur 

uit de kroniek van Diebold Schilling, hs. 

Zentralbibliothek Zürich (uit: AGN 4, 194) 

 

                                                
     758 Vgl. hiervóór, 183; er is alleen de ook in andere, niet duidelijk verwante handschriften toegevoegde opmerking 

dat ook Karloman van Trojaans bloed was, maar daar lijkt niet op de Brabo-sage te worden gedoeld - zie n. 449. 

Over De Thimo’s rol in het Brusselse project: Stein 1994. 
     759 Zie hiervóór, 180. 
   760 Zie hiervóór, 269 en 322. 
     761 Over de totstandkoming van de ontmoeting Vaughan 1973, 135-140; verloop en resultaat: idem 140-155. 
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toenmalig universeel centrum? De verlangde kroning tot Rooms-koning zou daar meteen 

plaatsvinden. De vraag of er verband bestaat tussen De Thimo’s De origine Trevirensium et 

Tungrorum en deze bijeenkomst is intrigerend - maar niet meer dan speculatief. 

 Karel de Stoute had Troje wel een decoratieve en ongetwijfeld tegelijk symbolische 

rol toegedacht in zijn diplomatieke vertoon. Een hoogtepunt van de ontmoeting in Trier was 

een banket dat hij de keizer aanbood, en dat hij liet aankleden met al de pracht en praal waar 

het Bourgondische hof beroemd om was. Verschillende beschrijvingen van het gebeuren 

melden de schitterende wandtapijten waarmee de muren van kerk en hal bij deze gelegenheid 

waren behangen. In het schip van de kerk waar het gezelschap tevoren de mis ging horen hing 

een gloednieuwe serie tapijten over de Trojaanse oorlog.
762

 Had hij ze ook willen inzetten ter 

opluistering van zijn verhoopte finest hour, de kroning? Ze pasten zeker in het iconografisch 

plan voor die gelegenheid. 

 

 

4.5. Verdere verbreiding 

 

4.5.1. Inleiding 

 

Toen de derde versie van de Brabo-sage in de Alderexcellenste Cronyke van Brabant in 1498 

voor het eerst in druk verscheen, was de vierde Brabo-sage dus al geschreven - maar: in het 

Latijn, en vermoedelijk voor het Bourgondische hof, dat korte tijd later op dramatische wijze 

ten onder was gegaan. De plotselinge dood van Karel de Stoute in 1477 was gevolgd door 

gewelddadige uitbarstingen van gewestelijke vrijheidsdrang en langdurige oorlog met Frank-

rijk. Vijf jaar later verongelukte Karels dochter en opvolgster Maria, en een nieuwe 

machtscrisis brak uit. Het regentschap van haar Habsburgse echtgenoot Maximiliaan van 

Oostenrijk voor hun driejarige zoontje Filips stuitte op heftig verzet.
763

 Tegen deze 

achtergrond van chaos en dynastieke breuk valt te begrijpen dat de Brabants-Bourgondische 

genealogische geschiedschrijving enige tijd stilviel. De nieuwe Brabo-sage kreeg vooralsnog 

geen verdere verwerking of verspreiding. 

 Maximiliaan was evenzeer geïnteresseerd in geschiedenis als zijn Bourgondische 

voorgangers, om vergelijkbare redenen. Ook hij benutte het verleden om zijn positie - onder 

meer die in de Bourgondische erflanden - te legitimeren. Veel onderzoek is al verricht naar 

het werk dat zijn Duitse en Oostenrijkse geschiedschrijvers voor hem verrichtten. Maar ook in 

de Nederlanden verscheen, na enige tijd, Habsburgse historiografie.
764

 Daarbij werd ook weer 

teruggegrepen op lokale tradities als de Brabantse. Pas in dat kader werd de vierde Brabo-sage 

opnieuw opgepakt, door hofschrijver Jean Lemaire de Belges. Door zijn Illustrations de 

Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-1513) kwam het verhaal beschikbaar in de (Franse) 

volkstaal, en kreeg het een ruime verspreiding door de (Franse) drukpers. Langs die weg 

raakte het ook beter bekend in de Nederlanden. 

 Vanaf de vroege zestiende eeuw waren er dus twee lezingen van de Brabo-sage in 

omloop, die beiden via de drukpers grote verspreiding kregen. We zullen zien hoe het beide 

versies verging, in deze tijd van vernieuwing en schaalvergroting. De enorme uitbreiding van 

de Habsburgse macht, de expansie van de stadscultuur in met name Antwerpen, de steeds 

verdere uitbreiding en commercialisering van het boekenbedrijf, het humanisme, de 

                                                
     762 Over het banket: Vaughan 1973, 145-147. Troje-tapijten onder meer vermeld in het Middelnederlandse verslag 

van de ontmoeting, waarschijnlijk van een ooggetuige (Brinkman 1997, 184; tekst onder meer in Handschrift-Jan 

Phillipsz. ed. 1995, 94 e.v. - Troje: v. 389). Over deze pas voor Karel voltooide reeks tapijten Asselberghs 1970; 

gebruik te Trier: 162 (vgl. ook McKendrick 1991, 50-51, die de Middelnederlandse tekst echter niet kent). 
   763 AGN IV, 197-200, V, 420-435. 
     764 Vgl. ook Keesman 1994. 
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Reformatie en de Opstand: het heeft allemaal invloed gehad. 

 Uiteindelijk werd de vierde versie de meest verbreide lezing van de Brabo-sage. “Von 

nun an gilt Lemaires Darstellung für die wahre Brabonsage”, stelt Blöte.
765

 Het verhaal had 

inmiddels echter wel weer enige verandering ondergaan… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemaire de Belges aan 

het werk. Wenen, 

Österreichische National-

bibliothek hs. 3441, fol. 2 v. 

Uit: Henegouwen 1998, 442. 

 

 

4.5.2. Aan het hof  

 

Jean Lemaires Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes 

 

Inleiding 

 

Het werk van Jean Lemaire de Belges (1473 - † na 1515) laat zien wat er met de Brabo-sage 

kon gebeuren in handen van een auteur die niet meer in Brabants kader maar - althans 

aanvankelijk - in opdracht van het Habsburgse huis schreef. Lemaire was zelf ook geen  

Brabander, hij was afkomstig uit Henegouwen. Zijn aangenomen bijnaam de Belges verwijst 

                                                
     765 Blöte 1904, 122. 
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naar de mythische Trojaanse hoofdstad van dat graafschap.
766

 Hij was opgeleid tot geestelijke, 

in Valenciennes. Een van zijn leermeesters daar was Jean Molinet, sinds 1475 officieel 

historiograaf van het Bourgondische en later Habsburgse hof. Lemaire werkte aanvankelijk 

voor verschillende Franse heren, ook als literator. Zo belandde hij aan het hof van Savoie, bij 

Margaretha van Oostenrijk. Toen zij na de plotselinge dood van haar broer Filips de Schone 

in 1506 regentes over de Nederlanden werd, volgde Lemaire haar naar het Noorden.  

Inmiddels was hij al - in aanwezigheid van Margaretha’s vader Maximiliaan - aangewezen als 

opvolger van Molinet, als de nieuwe hofhistoriograaf.
767

    

 Margaretha regeerde namens haar vader voor haar neefje Karel, de latere keizer Karel 

V, van wie zij nu ook de verdere vorming op zich nam. Mede met het oog op die opvoeding
768

 

begon Lemaire te schrijven aan zijn bekendste en meest omvangrijke werk: Les Illustrations 

de Gaule et Singularitéz de Troyes, een geschiedenis van Troje en het Trojaanse nageslacht, 

verschenen tussen 1511 en 1513 in Lyon en Parijs, in drie boeken.
769

 Zijn mededeling dat hij 

hiermee startte in 1500 moet waarschijnlijk worden begrepen als een symbolische verwijzing 

naar Karels geboortejaar.
770

 Het werk was dus allereerst bedoeld als vorstenspiegel voor het 

jongetje dat op zesjarige leeftijd, door de dood van zijn vader, de vermoedelijke erfgenaam 

van de keizerskroon én van de kroon van Spanje was geworden; 
 

Duquel (quand il sera en aage parfait) tu feras un second Hector, et ladouberas [die je zal 

wapenen] de belle armature celeste771 

 

aldus Lemaire in zijn proloog tot Margaretha, vol vertrouwen in haar en in zijn boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zes kinderen van 

Filips de Schone, die 

Margaretha na zijn dood 

onder haar hoede nam. 

Lemaires Troje-boek 

was allereerst bedoeld 

voor de oudste zoon, de 

latere Karel V. 

Anonieme Vlaamse 

meester, 1507/1508, 

Museo de Santa Cruz, 

Toledo. Uit: Kohler 

2003, 37. 

 

                                                
     766 Jodogne 1972, 70-74. Zie over Belgis hierna, VI.3.3. 
     767 Jodogne 1972, 74-97. Lemaires eerste, officieuze aanstelling in juni 1505 werd in augustus 1508, drie dagen na 

de dood van Molinet, gevolgd door een officiële. 
     768 Over de intenties achter Les illustrations: proloog en eerste hoofdstuk boek I (Lemaire ed. 1882-1891 I, 3-15); 

Jodogne 1972, 406-422; Kem 1994, 7 en passim. Vgl. over Troje-stof en opvoeding hiervóór, n. 79. 
     769 NaSo J115; ed. Lemaire 1882-1891. Aankondiging nieuwe editie: Abélard 1995, 8 n. 4. 
     770 Rothstein 1990 A, 599-600. 
     771 Lemaire ed. 1882-1891, I, 7. 
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 Karel was niet de enige die van Lemaires Trojaanse geschiedenis moest leren. 

Margaretha wilde het ook laten drukken “à fin que tousiours quelque bien vienne de sa main  

liberale à la chose publique”: tot nut van het algemeen. Zij dacht daarbij speciaal aan de  

Franstalige meisjes en dames uit de hogere kringen, die hun tijd met het lezen van dit boek op 

nuttige wijze zouden kunnen doorbrengen.
772

 

 Behalve opvoedkundige had Lemaire ook historiografische en literaire ambities. 

Hierin toonde hij zich nadrukkelijk humanist. Hij wilde de volledige en definitieve geschie-

denis van Troje schrijven, ontdaan van de fouten van middeleeuwse voorgangers zoals Guido 

de Columnis. Hij keerde daartoe terug naar de oorspronkelijke bronnen. Zo maakte hij op-

nieuw studie van Dictys Cretensis, gebruikte hij de recente Ilias-vertaling van Lorenzo Valla, 

en het materiaal van Annius van Viterbo, dat hij met ontdekkerstrots presenteert.
773

 

Regelmatig kunnen we hem volgen in zijn onderzoek, wanneer hij zijn verhaal op een bepaald 

punt onderbreekt voor uitvoerige bronnenvergelijking. Een belangrijk voorbeeld van zo’n 

uitweiding betreft de historiciteit van de Frankische stamvader Francus, waaraan door 

Italiaanse humanisten nog weleens was getwijfeld. Homerus vertelde toch dat Hectors enige 

zoon Astyanax was omgebracht door de Grieken? Maar Lemaire identificeert Francus met 

Laodamas, de door Dictys genoemde tweede wettige zoon van Hector, die wel overleefde.
774

 

 Hoewel hij de stof dus op wetenschappelijke wijze benaderde schreef Lemaire in het 

Frans, waar nodig met citaten in het Latijn. Die keuze was niet alleen ingegeven door het ge-

ïntendeerde publiek. Wat ook meespeelde was defensieve trots op de moedertaal, “que les Ita-

liens par leur mesprisance acoustumee appellent Barbare (mais non est)”. Lemaire wilde laten 

zien dat het Frans zich wel degelijk leende voor het schrijven van een mooi boek, met alle 

retorische opsiering die daar naar de opvattingen van zijn tijd bij hoorde.
775

 

 Er zijn ook politieke bedoelingen aanwijsbaar. Deze worden hierna besproken. Juist in 

dit opzicht is het werk echter nogal eens verwarrend. Zoals we zagen begon Lemaire zijn 

Illustrations in dienst van het Habsburgse hof. Maar in de afrondingsfase kwam het tot een 

breuk met zijn opdrachtgeefster. Hij ging een nieuw dienstverband aan met - notabene - de 

koningin van Frankrijk, Anne de Bretagne. De Illustrations moesten vlak voor publicatie 

worden aangepast aan deze nieuwe situatie. Dat was een ook in politiek opzicht hachelijke 

taak, want na een kortstondige toenadering, resulterend in de Liga van Kamerijk (1508), 

waren de relaties tussen beide grootmachten opnieuw zeer gespannen. Lemaire voegde 

opdrachten aan Anne en haar dochter Claude toe, en schaafde de inhoud van zijn werk haastig 

bij: het oorspronkelijk Habsburgse karakter werd wat weggewerkt ten gunste van een meer 

Franse aanpak. Erg grondig was deze omwerking niet, daartoe ontbrak ook de tijd. Romme-

ligheid, inconsistentie en losse draden waren het onvermijdelijke gevolg. Ook het latere 

onderzoek naar de Illustrations is door deze gang van zaken beïnvloed. De interpretatie van 

de tekst was vaak te zeer vanuit Frankrijk gedacht, het oorspronkelijk Bourgondisch-

Habsbugse kader waarin hij ontstond werd te weinig onderkend.
776

 

 Ondanks dit gebrek aan eenheid was het werk onmiddellijk een groot succes, allereerst 

natuurlijk in het Franse taalgebied. Het werd verschillende keren herdrukt. De Franse intel-

                                                
     772 Lemaire ed. 1882-1891, I, 10-11 (citaat: 11). Zie ook Jodogne 1972, 413-414, 417; Kem 1994.  
     773 Jodogne 1972, 406-411, 422 e.v.; Kem 1994, 7, 15-17. Vgl. ook hiervóór 41-48, 114-116. Trots op de 
ontdekking van Annius: Lemaire ed. 1882-1891, II, 268. 
     774 Lemaire ed. 1882-1891, II, 272-276. Vgl. hiervóór, IV.3. Lemaires voorbeeld voor de genealogie van Francus, 

de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, heeft deze identificatie niet (hs. Vaticaan Reg. lat. 947, fol. 20). 
     775 Jodogne 1972, 411-417; Kem 1994, 7; citaat: Lemaire ed. 1882-1891, 11. 
     776 Rothstein 1990 A; Abélard 1995 - beiden desondanks met waardering voor de manier waarop Lemaire zich uit 

de moeilijke situatie heeft weten te redden. Andere, aanvullende verklaringen voor het gebrek aan eenheid in het 

werk betreffen de correcties en verdere, afleidende opdrachten van Margaretha, het probleem van strijdige en niet 

meer toegankelijke bronnen (met late ontdekking van Annius), en de verschillende, vaak conflicterende intenties van 

Lemaire (Kem 1994, 6-7; Abélard 1995, 8-13). Enthousiasme Anne (en echtgenoot) voor Troje: Brown 1998, 138.  
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lectuele elite prees en imiteerde Lemaire, en Clément Marot vergeleek hem zelfs met 

Homerus. Die waardering was echter vooral literair, en bleef beperkt tot de eerste helft van de 

zestiende eeuw. Daarna was de smaak veranderd, en het geloof in de verzinsels van Annius 

van Viterbo en in de Trojaanse afstamming van de Franken afgenomen - bij dit deel van het 

publiek althans.
777

 Ook elders vond Lemaire navolging: bij Duitse en Spaanse auteurs in 

Habsburgse dienst bijvoorbeeld, en in de Nederlanden. Maar die verdere receptiegeschiedenis 

van zijn werk is nauwelijks onderzocht.
778

 

 

Inhoud en interpretatie van Lemaires Troje-sage 

 

Het eerste boek van de Illustrations behandelt de geschiedenis van Noach tot Troje,
779

 het 

tweede de Trojaanse oorlog, en het derde tenslotte de Europese herkomst uit Troje. Speciaal 

boek drie is hier dus van belang. Lemaire noemt er een groot aantal Trojaanse afstammings- 

en stichtingssagen: bekende zoals die rond Helenus, Aeneas en Brutus, en minder bekende 

over bijvoorbeeld de oorsprong van bepaalde Franse adelshuizen of Duitse steden. Speciale 

aandacht heeft hij voor de geschiedenis van Bavo, de stichter van Belgis, in zijn eigen 

Henegouwen.
780

 Maar zijn eigenlijke en voornaamste onderwerp in het derde boek is, zegt hij, 

het nageslacht van Francus (Laodamas).
781

 Deze zoon van Hector was na de oorlog 

terechtgekomen bij zijn even wijze als ridderlijke oom Helenus, door wie hij voorbeeldig 

werd opgevoed.
782

 Later stichtte hij Sicambria, en werd hij de stamvader van de edelste naties 

ter wereld: van de westelijke en oostelijke Franken, dat wil zeggen de Fransen in Gallië en de 

Germanen in Allemaigne. Deze tweelingvolkeren zouden hun krachten opnieuw moeten 

verenigen: “Car elles deux ensemble, c’est la plus grand force du monde”.
783

 

 Het motief achter deze uitspraak en achter de Europese benadering van de Troje-sagen 

ligt in Lemaires belangrijkste politieke doelstelling: de oproep tot een nieuwe kruistocht. Door 

de Europese volkeren en hun vorsten te wijzen op hun gemeenschappelijke, edele afkomst uit 

                                                
     777 Jodogne 1972, 1-7; Kem 1994, 1-4. Vgl. hiervóór, IV.4.6.2. en IV.4.6.3.  
     778 Over drukken en herdrukken: Abélard 1976. Een eerste inventarisatie van materiaal voor de verdere 

receptiegeschiedenis van Lemaires Troje-boek geven Reiffenberg 1846, I, LXVI-LXXX; Blöte 1904, 122-123; 

Doutrepont 1936; Doutrepont 1939, 23-24. Zie voor Duitstalige navolging Keesman 1994, 169-171; voorbeelden van 

invloed op Spaanse hofchronistiek: Borst 1957-1963, 1143, 1164. Verdere voorbeelden hierna. 
     779 Lemaire volgt hierin onder meer Annius van Viterbo. Hij laat Troje stichten vanuit Gallië (zoals Vergilius Troje 

had laten stichten vanuit Italië), dat hij voorstelt als een van de rijken die Noach in Europa grondvestte, en waarin 

onder anderen de Lybische Hercules had geheerst. Wanneer de Trojanen later naar Europa vluchten presenteert hij 
dat dan ook als een algemene terugkeer naar de oorspronkelijke geboortegrond (Lemaire ed. 1882-1891 II, 268, 283). 

Deze opening, die het accent van Troje naar Gallië verlegt, is volgens Abélard - die zich hier verzet tegen de Frans-

nationalistische interpretatie van Colette Beaune - het resultaat van Lemaires omwerking richting Frankrijk. 

Oorspronkelijk zou het hem alleen om genealogische verknoping met Noach zijn gegaan (Abélard 1995, 16-17, 23-

24, 25-26).  

 Het is in dit verband opvallend dat in het vervolg van het derde boek steeds verband gelegd wordt tussen de 

beschreven geslachten en de koningen van Germanië, een andere stichting van Noach in Europa, en “la vraye germi-

natresse et produiteresse de toute la noblesse de nostre Europe” (Lemaire ed. 1882-1891 II, 372, en zie ook 422). Een 

van deze koningen was Hercules Alemannus, waarover Tacitus schreef (idem, 379). Het lijkt aannemelijk dat de 

oorspronkelijke, Habsburgse lezing een Germaanse in plaats van een Gallische opening had. Deze sloot dan aan bij 

de grote interesse die het Habsburgse hof al sinds de jaren tachtig van de vijftiende eeuw voor de figuur van Hercules 
had, en die werd gevoed door Celtis’ Tacitus-editie van 1500 (hierover McDonald 1976). 
     780 Overzicht Troje-sagen: Lemaire ed. 1882-1891 II, 283-300. Meer over Bavo, de creatie van Jacques de Guise, 

in VI.3.3. Het nageslacht van Bavo liep tot en met Andromadas, gedood door Caesar. 
     781 Vgl. Lemaire ed. 1882-1891, 300: “nostre propos principal”. 
     782 Vgl. over de opvoeding van Francus door Helenus hiervóór, IV.6.4.  
     783 Lemaire 1882-1891 II, 271-272 (citaat: 271-272). De inhoud van de door Lemaire gebruikte geografische 

terminologie is niet altijd dezelfde (Abélard 1995, 21). France orientale kan voor Austrasië of Austriche la Basse 

staan, maar ook Zwaben en Frankenland, wieg van Hohenstaufers en Habsburgers, omvatten (idem, 19, 22-23 en 

over dit citaat 27).   
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Troje wil hij hen ertoe brengen om dat verloren erfland te heroveren op de onrechtmatige 

bezetters ervan: de Turken.
784

 Sinds de Turkse verovering van Constantinopel, in 1453, stond 

de kruistocht weer hoog op de Europese politieke agenda. De Bourgondische hertog Filips de 

Goede had zich indertijd opgeworpen als de voornaamste voorvechter van zo’n onderneming. 

Ook toen al speelden de Troje-sagen een belangrijke rol in de discussies over dit plan.
785

 

Filips’ Habsburgse opvolgers - direct bedreigd door de Turkse opmars richting Boedapest en 

Wenen - droomden eveneens over het leiden van een kruisvaart.
786

 Dankzij het in 1508 door 

Margaretha bewerkstelligde verbond tussen Frankrijk en het Rijk leek de mogelijkheid tot 

realisatie van die droom dichterbij dan ooit. Zo zag Lemaire het in zijn naar aanleiding van dit 

Verdrag van Kamerijk geschreven La concorde du gendre humain (n.s. 1509). En diezelfde 

gedachte speelt in de Illustrations, waar hij in deze tijd eveneens aan werkte, en waarmee hij 

flink opschoot.
787

 Een in tweede instantie bijkomend voordeel van deze kruistochtijver was, 

dat zij bij de verandering van beschermvrouwe kon worden gehandhaafd als neutrale, pan-

Europese doelstelling. 

 

Oorspronkelijk had Lemaires Troje-sage meer politieke bedoelingen. In de gecastigeerde 

vorm waarin zijn werk ons is overgeleverd zijn deze echter alleen nog met enige moeite af te 

leiden uit de inhoud. Eerst dus een beknopte samenvatting van de grote lijn. 

 Boek drie telt drie delen, respectievelijk gewijd aan de Franken, de oude Bourgon-

diërs, en de samenvloeiïng van deze twee lijnen.
788

 Een groot gedeelte van deze materie gaat 

terug op Brabantse bron. Het eerste part behandelt Francus’ directe nageslacht. Lemaire splitst 

diens Sicambrische nakomelingen in twee groepen. Degenen op wie de gebruikelijke Fran-

ken-geschiedenis
789

 van toepassing is noemt hij de hauts Sicambriens. Hij volgt echter niet 

deze groep, maar een andere, die van de basses Sicambriens. Zij splitsten zich van de eersten 

af en vestigden zich tweehonderd jaar vóór de stichting van Rome - meer dan duizend jaar 

eerder dus dan de hauts Sicambriens - aan de Rijn. Hun leiders waren Troïus en Torgotus. We 

herkennen het verhaal en de verdere geslachtslijst uit de ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’, inclusief de geschiedenis van Brabo, hier Salvius
790

 Brabon geheten.
791

 In 

dit eerste deel wordt deze reeks van Tongers-Brabantse vorsten (eerst koningen, vanaf Salvius 

Brabon hertogen) gevolgd tot en met Austrasius. Deze werd door Clovis aangesteld als 

gouverneur over heel Gallia Belgica, dat naar hem Austrasie of Austriche la Basse werd ge-

noemd.
792

 Lemaire verwijst regelmatig naar ‘l’histoire de Tongres’ of ‘les chroniques de 

                                                
     784 Lemaire ed. 1882-1891 I en II, passim (een aparte verhandeling over deze materie was gepland, maar is niet 
voltooid: II, 474). De voornaamste passages worden besproken in Jodogne 1972, 418-419; Kem 1994, 7, 104-105, 

111-117. 
     785 Zie hoofdstuk IV.4.3. 
     786 Zie bijvoorbeeld Benecke 1982, 17-21 over Maximiliaan. Vgl. verder Abélard 1995, 19-21. 
     787 Jodogne 1972, 97-99, 405. In een brief uit 1509 heet het dat de drie boeken van de Illustrations “sont à corriger 

et parfaire”; Lemaire zegt ze binnenkort (“de brief”) in Lyon te willen laten drukken (Jodogne 1972, 99). 

   788 Zie bijlage, stamboom 8. 
     789 Met vestiging aan de Rijn onder de vierde-eeuwse keizer Valentinianus - vgl. hiervóór, IV.4.1. 
     790 Ook Jean de Brusthem heeft de naam Salvius Brabon. De vorm lijkt afkomstig uit hun gezamenlijke bron (vgl. 

hiervóór, n. 654), net als Karolus Ynach. Misschien zijn het leesfouten, maar eerder lijkt gedacht aan speaking names 

van andere aard. De in Silvius vervatte associatie met Trojaans-Romeinse vorsten zou dan vervangen zijn door een 
nieuwe met salvare, redden: van weduwe Swane en haar twee halve wezen, en daarmee van het Tongers-Brabantse 

rijk (deze suggestie eerder in Doutrepont 1934, 97). De associatie met de rivier Jacea in Jachus Karolus zou kunnen 

zijn vervangen door een nieuwe met Inachus als chique, Latijnse aanduiding voor Grieks (om zijn Griekse verblijf en 

huwelijk). 
     791 Lemaire ed. 1882-1891 II, 300 e.v.; genealogie vanaf 320. Het genealogische deel heeft de naam Troïus (321); 

in de voorafgaande inleiding heet deze aanvoerder en stamvader van de basses Sicambriens echter, eenmalig, 

Troiades (302). Salvius Brabon: 345 e.v. 
     792 Lemaire ed. 1882-1891 II, 364-6, 423; in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ worden de 

Latijnse vormen Austrasia en Austria inferior gebruikt (hs. Vaticaan  Reg. lat. 947, fol. 35 v). 
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Tongres’ als bron voor al deze gegevens.
793

 

 In het tweede deel laat hij de Tongerse geschiedenis even los, om zich te wijden aan de 

genealogie van de koningen van het oude Bourgondië, buurland van het bovengenoemde 

Austrasië. Het heeft moeite gekost hier gegevens over te vinden, stelt Lemaire. In eerste 

instantie volgt hij Annius’ Pseudo-Berosus, en voert hij de Bourgondische koningen terug op 

Tuyscon, zoon van Noach en eerste koning van Germanië.
794

 Dan volgt een lange periode 

waarvoor bronnen ontbreken. Een stamreeks is pas weer te geven vanaf de troonsbestijging 

van Gundengus, begin vijfde eeuw. De dynastie die met deze vorst over het Bourgondische 

volk ging heersen stamde af van de Cimbren. Hier verwijst Lemaire terug naar het eerste deel 

van boek drie, naar het verhaal over de dramatisch verlopen opstand tegen Rome onder 

leiding van de broers van de Tongerse vorst Leo IV. Hij vertelde daar hoe een deel van de 

Cimbren - een verzamelnaam voor de Trojaansbloedige volkeren van de latere Nederlanden
795

 

- aan de slachting door de Romeinen was ontkomen. Zij vluchtten naar het oosten en groeiden 

daar uit tot een groot volk, de Goten. Later wreekten deze zich op de Romeinen (met de 

plundering van Rome door Alarik, in 410), en verspreidden zich over Italië, Gallië en Spanje. 

“Et de ceux sont yssuz les Roys de Bourgongne et d’Espaigne, comme nous dirons cy apres 

en son lieu”. De stamboom van deze in deel twee inderdaad behandelde dynastie eindigt met 

Clothilde, de uiteindelijk laatste uit het huis van Gundengus.
796

  

 In zijn inleiding zegt Lemaire dat het doel van dit tweede deel is, om te laten zien hoe 

het Franse en Bourgondische bloed samenstroomden door het huwelijk van deze Clothilde 

met de Frankische koning Clovis.
797

 Maar de tekst behandelt ook de geschiedenis van hun 

kinderen, kleinkinderen en voornaamste achterkleinkinderen. De bezittingen van Clovis en 

Clothilde werden, via hun enig overgebleven erfgenaam Clotaire (Chlotarius), doorgegeven 

aan hun vier kleinzoons. Het koninkrijk Bourgondië kwam daarbij in handen van Guntran, 
 

duquel est descendue la tresnoble et tresillustre maison des Contes de Hasbourg: depuis alliee à 

celle d’Austriche la Basse et la Haute. De laquelle est auiourdhuy chef et souuerain, la 

tressacree maiesté Imperiale, de Maximilian Cesarauguste, roy de Germanie. 

 

Lemaire voegt nog toe dat hij over de zeven dochters van Clotaire bijna niets heeft kunnen 

vinden. Een ervan trouwde en bekeerde een Engelse koning. Een ander, de allerjongste, was 

Blithildis. Zij werd stammoeder van de Karolingers. Met haar vermelding eindigt dit tweede 

deel.
798

  

 Het derde en laatste deel van boek drie toont hoe de behandelde bloedlijnen 

samenkwamen in Karel de Grote. Ook zullen wij, zo wordt ons in de inleiding beloofd, de 

naam Karel beter gaan begrijpen. Die laatste belofte wordt niet vervuld,
799

 maar de 

Karolingische stamboom wordt, volgens de Tongers-Brabantse lijn, voltooid. Van het 

                                                
     793 Vermeldingen: Lemaire ed. 1882-1891 II 293, 301, 302; op 322 heeft hij het nog over ‘l’histoire de Belges ou 

de Tongres’, mogelijk met gelijktijdige referentie aan Jacques de Guise. Misschien ligt in deze laatste verwijzing de 

reden voor de onjuiste aanname van Doutrepont dat Lemaire met de ‘chroniques de Tongres’ het werk van De Guise 

bedoelt (Doutrepont 1934, 38). 
     794 Lemaire ed. 1882-1891 II, 367, 372 e.v.; zie over deze uitvinding van Annius van Viterbo hiervóór, IV.4.6.2. 
     795 Lemaire ed. 1882-1891 II, 302, 322, 326, en 366 met nogeens als expliciet kernpunt “Il me semble que iay 
monstré assez clerement et succintement, la genealogie du noble sang des Cimbres, yssuz de Sicamber, filz de 

Francus de Troye […]”. Vgl. ook hiervóór, 310. 
     796 Lemaire ed. 1882-1891 II, 380, 393-394; opstand: 337-338. De ontsnapping van een deel van de Cimbren en de 

herleiding van de Bourgondische en Spaanse koningen ontbreken in de Vaticaanse ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’ (vgl. hs. Vaticaan Reg. lat. 947 fol. 25 v). 
     797 Lemaire ed. 1882-1891 II, 367. 
     798 Lemaire ed. 1882-1891 II, 420-421 (citaat: 420). 
     799 Aankondiging: Lemaire ed. 1882-1891 II, 422; veel eerder had hij al wel de naamsverklaring “rude, robuste ou 

rustique” uit de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ overgenomen (339). 
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voorlopige eindpunt van deel een, Austrasius, gaat het via Karloman naar Begga. Zij huwt 

Blithildis’ achterkleinzoon Anschisus - de aangekondigde samenvloeiïng van de twee 

genealogische lijnen - en zo bereikt Lemaire tenslotte zijn eindpunt, Karel de Grote. 

 In enkele bladzijden vertelt hij nog even snel hoe het verder ging - in Frankrijk.
800

 

Zoals de kroning van Pippijn III het eind betekende van het bewind van de hauts Sicambriens 

(de Merovingers), zo kwam er tenslotte ook een eind aan de macht van de Karolingers, 

afgestamd van de basses Sicambriens. Met de usurpatie van Hugo Capet, uit het Saksische 

huis van Angers, begon een nieuw koninklijk geslacht te regeren. Maar door het huwelijk van 

Elisabeth van Henegouwen met Filips II Augustus keerde het Karolingische bloed terug op de 

troon - vandaar dat de Capetingers nog steeds heersen.
801

 Daaruit blijkt dat zij nog steeds zijn 

uitverkoren om, net als hun voorgangers op de troon, het geloof en de kerk te verdedigen - 

allereerst tegen de verwerpelijke Turken. De huidige Franse koning Lodewijk XII, echtgenoot 

van Lemaires nieuwe patrones en in verschillende opzichten op de grote Karel gelijkend, 

heeft al enige stappen in de goede richting gezet. En daarmee is Lemaire weer waar hij wezen 

wil: bij de kruistocht. 

 

Nader beschouwd blijkt deze genealogie het resultaat van de eerder geschetste mecenaatspro-

blemen. Lemaire heeft geprobeerd om er - door bijsturende opmerkingen in zijn in- en 

uitleidingen, en door kleine toevoegingen en omissies - een Franse draai aan te geven. Maar 

de grote lijn was en bleef onloochenbaar en onveranderbaar Habsburgs. Werkelijke wijziging 

had een heel nieuw boek vereist. 

 De aanpak is veelal fundamenteel on-Frans, met voorbijgaan aan en soms zelfs in 

gevoelige tegenspraak met de overleveringen die men in Frankrijk koesterde.
802

 Vaak blijkt 

daarin tevens de eigenlijke, Bourgondisch-Habsburgse oriëntatie van de tekst. Wanneer 

Lemaire zegt dat zijn voornaamste onderwerp het nageslacht van Francus is, dan is dat maar 

half waar. Hij behandelt immers slechts een deel van de Franken, de basses Sicambriens. Juist 

de voor Frankrijk interessante geschiedenis van de hauts Sicambriens, de traditionele Franki-

sche en Franse Troje-sage, wordt niet of nauwelijks besproken.
803

 Hetzelfde geldt voor het 

tweede deel van boek drie. Dat zou de samenvloeiïng van het hoog-Sicambrische bloed met 

dat van de Bourgondiërs tot onderwerp hebben. Maar alleen de voor Frankrijk veel minder 

belangwekkende Bourgondische wortels - wel van betekenis voor Habsburg - worden 

onderzocht. 

 Bovendien blijken de basses Sicambriens hun hoog-Sicambrische broeders in vele 

opzichten te overtreffen, net als in het Brabantse voorbeeld. Ze arriveren vroeger en hebben 

dus oudere rechten, baseren hun macht niet op verovering, hebben eerder koninklijke status en 

zijn eerder gekerstend.
804

 Ook Lemaire vermeldt dat het Austrasius was die Clovis bekeerde. 

Hij voegt daaraan toe dat dit verhaal in 1508 namens Maximiliaan en Filips de Schone aan 

paus Julius II en zijn consistorie werd verteld. Dat gebeurde in een rede over “l’obédience 

                                                
     800 Lemaire ed. 1882-1891 II, 459-475. 
     801 Vgl. over deze materie hiervóór, IV.4.5.1. 
     802 Wat betreft de Trojaanse afstamming, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van Clovis’ bekering - zie hierna. Het 

feit dat de Franse koningen aan het eind van het boek, door middel van de reditus-theorie, als Karolingers en dus 
impliciet als basses Sicambriens worden voorgesteld doet weinig af aan de pijn. 
     803 Dezelfde constatering, maar dan ten aanzien van Lemaires geografie, bij Abélard 1995 (23): France occidental 

wordt vrijwel volledig genegeerd, het gaat om France oriental. 

 Een zeer korte verwijzing naar de verdere geschiedenis van de hauts Sicambriens is opgenomen in een 

uitgebreide verhandeling over Sicambria. Daar wordt - vleiend voor de Fransen, maar niet volgens Franse traditie - 

verteld hoe ze zich vrijwillig aan de goede keizer Augustus onderwierpen, die hen toen ‘om hem moverende 

redenen’ naar de Rijn liet verhuizen (Lemaire ed. 1882-1891 II, 310-311). 
     804 Vgl. hiervóór, 320. De koninklijke status ontbreekt in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, daar 

heten ze princeps of dux. 
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filiale des païs de par deça”,
805

dus in prefiguratieve en vermoedelijk ook genealogische, 

Nederlandse context. Alleen het voor de Fransen meest pijnlijke deel van de ‘Genealogia 

principum Tungro-Brabantinorum’ ontbreekt. Over de reden van het vroegtijdige vertrek van 

de basses Sicambriens uit Sicambria - de opvolging door de tweeling en de daarop volgende 

troonstrijd - horen we niets. Vermoedelijk vond Lemaire het verhaal over de usurpatie door de 

hoog-Sicambrische voorvader Parides te gevaarlijk, om zijn vérstrekkende implicaties, en 

heeft hij het bij zijn omwerking geschrapt.   

 Opening en afsluiting van het tweede deel van boek drie sluiten aan bij de Franse 

opvattingen, door de nadruk op het belang van Clovis en Clothilde, en van Blithildis als 

stammoeder van de Karolingers. In de tekst is het anders. Lemaire noemt de Karolingers zelf 

ook basses Sicambriens, en gaat daarmee voorbij aan hun voor de Franse Troje-sage essen-

tiële bloedband met de hauts Sicambriens, via Blithildis.
806

 Blithildis wordt ook op andere 

wijze gepasseerd. Haar oudere broer Guntran blijkt de stamvader van de Habsburgers - een 

geslacht dat daarmee een hogere afstamming had dan de nakomelingen van het kleinste zusje. 

En er lijkt een nog verdere veredeling van het Habsburgse bloed aangekondigd, door een - 

niet nader uitgewerkte - latere verbintenis met het huis van Austriche la Basse et la Haute.
807

 

 Opvallend is het niet-actuele, politiek gezien neutrale eindpunt van de stamboom: 

Karel de Grote. De snelle voortzetting tot de Capetingers - nu ineens wèl volgens de Franse 

traditie - wekt de indruk van een latere toevoeging. Deze afsluiting staat alleen door Elisabeth 

van Henegouwen met de voorafgaande genealogie in verband. Hoogstwaarschijnlijk was het 

eigenlijke einddoel Margaretha’s neefje, de kleine Karel, voor wie het boek allereerst was 

bestemd. In dat kader paste ook het losse draadje van de beloofde naamsverklaring.   

 Verandering van eindpunt was waarschijnlijk niet de enige wijziging die deel drie 

heeft ondergaan. De structuur van het voorafgaande suggereert hoe de genealogie eigenlijk 

was gedacht. Deel een eindigde met de Tongerse vorst Austrasius: een door zijn naam ideaal 

aanknopingspunt voor een genealogie van het Oostenrijkse huis. Deel twee stopte eveneens 

op een voor de Habsburgers belangrijk punt: bij hun Merovingisch-Bourgondische stamvader 

Guntran. Daarbij wordt aangekondigd dat zijn geslacht zich later verbond met dat van 

Austriche la Basse et la Haute. Het lijkt aannemelijk dat dát de vermenging van bloedlijnen 

was die in deel drie centraal zou staan, en niet het huwelijk van Begga en Anschisus. Maar 

hoe de verbintenis tussen het nageslacht van Austrasius en Guntran, en de lijn naar de latere 

Habsburgse bezittingen in Oostenrijk (Austriche la Haute
808

) precies was geconstrueerd, blijft 

onduidelijk. We komen hier nog op terug. 

 De genealogie in de Illustrations was dus eigenlijk bedoeld als een genealogie van de 

Habsburgers. Uit Lemaires correspondentie blijkt dat hij inderdaad aan zo’n stamreeks 

werkte.
809

 Of hij (ook) een zelfstandige studie voorbereidde is niet duidelijk. De resultaten 

                                                
     805 Lemaire ed. 1882-1891 II, 365. 
     806 Vgl. hiervóór, IV.4.2., IV.4.5.1. Het punt is dus dat Blithildis’ Trojaans-Merovingische bloed van minder 

waarde en belang was dan het Trojaans-Tongerse bloed dat via Karloman en Pippijn kwam.  
     807 Zie het citaat hierboven, 333. Door de ruime aandacht voor Tongeren-Brabant en de aangekondigde verbintenis 

met dit huis lijkt het aannemelijk dat Karel de Grote door Lemaire wel als voorvader van de Habsburgers was 

gedacht. In de genealogieën van Lemaires Oostenrijkse collega’s, die de Habsburgers eveneens een Merovingische 

afkomst toeschrijven, is Karel dat niet. Vgl. voor hun stambomen Laschitzer 1888, en voor de achtergronden van 
deze opvatting Althoff 1979. 
     808 Situering naast Hongarije: Lemaire ed. 1882-1891 II, 423. 
     809 In een brief uit 1509 vraagt hij Margaretha om een retraite voor de voltooiïng van een aantal werken, waaronder 

“la Genealogie de vostre maison depuis le temps du deluge jusques aux princes modernes, que j’ay cueilly des 

meilleurs libraries de Chrestienté” (Jodogne 1972, 99). 

 In de inleiding van La pompe funeralle de Phelipes de Castille (1507) herinnert hij Margaretha aan een 

eerder voor haar geschreven verhandeling over begrafenisrituelen bij - onder meer - “voz ancestres, princes Troyens 

et Belgiens” (Lemaire ed. 1882-1891 IV, 243). Ook deze Traité des pompes funèbres is ons echter alleen overge-

leverd in verfranste vorm, en bevat niets over de Habsburgse voorouders (idem, 269-292). Tijdens het schrijven 
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van zijn werk zijn alleen overgeleverd in de Illustrations, in groter geheel geïntegreerd, en 

door de omstandigheden gecoupeerd en gewijzigd. 

 Juist in dit derde boek moet Lemaire het moeilijk hebben gehad met de omwerking 

richting Frankrijk. Want een van de oorspronkelijke intenties achter zijn genealogie was het 

overtreffen van de Troje-sage van het Franse koningshuis, de Habsburgse erfvijand. Daarmee 

moesten allereerst de vooral door Maximiliaan als zeer bedreigend ervaren Franse aanspraken 

op de universele macht onderuit worden gehaald.
810

  Maar dat was niet alles. 

 

Voor verder begrip van zijn bedoelingen moeten we ons richten op het overige onderzoek 

naar de Habsburgse afstamming. Lemaire was niet de enige die deze materie bestudeerde. 

Aan het hof in de Nederlanden had Olivier de la Marche zich er eerder mee bezig gehouden. 

Maar het meeste werk werd verricht door de Duitse en Oostenrijkse genealogen rond 

Margaretha’s vader Maximiliaan. Deze was buitengewoon geïnteresseerd in zijn Trojaanse 

bloed, dat hij bovendien niet meer - zoals zijn voorvaderen - via Rome, maar via de 

Merovingers wilde zien herleid.
811

 

 Een belangrijke verklaring voor deze intensieve belangstelling voor de Trojaanse 

afstamming, en voor de nieuwe Frankische invulling ervan, is te vinden in een brief van een 

van deze onderzoekers. Ladislaus Sunthaim schreef hem in 1503: “Item ich vind in kainer 

bewërten cronika, das die herrn von Habspurg in dem kunigreich Burgundj, herzogtumb oder 

grafschaft Burgundj geregiert haben”.
812

 Het is een antwoord op de kennelijke opdracht om te 

zoeken naar gegevens die Maximiliaans macht over de Bourgondische bezittingen, hem 

toegevallen door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië in 1477, konden onderbouwen door 

deze verbinding voor te stellen als een terugkeer naar voorvaderlijk erfgoed. Een dergelijke 

onderbouwing had Maximiliaan hard nodig. Om het hertogdom Bourgondië en Franche-

Comté (het ‘grafschaft Burgundj’) moest hij strijden met Frankrijk, dat beide gebieden in 

1477 had ingenomen en dat het hertogdom niet meer los zou laten. En in de Nederlanden 

stuitte hij op een zich vooral tussen 1482 en 1493 heftig roerend gewestelijk particularisme. 

Voor velen was en bleef hij een gehate vreemdeling.
813

     

 Lemaire heeft met zijn genealogie aan diezelfde behoefte aan legitimering van de 

Habsburgse macht willen voldoen, en slaagde daar beter in dan Sunthaim. Hij creëerde een 

eigen Habsburgse band met de vroegste Frankische vorsten en hun gebieden, door Guntran. 

Deze was rechtmatig erfgenaam en vorst van het oude koninkrijk Bourgondië. Lemaire geeft 

een nauwkeurige beschrijving van het grote gebied waarover dit rijk zich uitstrekte: van de 

Vogezen in het noorden tot de Middellandse Zee in het zuiden, van de Loire en de Seine in 

het westen tot de Rijn en de Frans-Italiaanse Alpen in het oosten. Het hertogdom en graaf-

schap Bourgondië uit zijn eigen tijd behoorden ertoe, evenals het graafschap Habsburg.
814

 

                                                                                                                                                   
ervan, waarschijnlijk eveneens in verband met het overlijden van Filips (vgl. Jodogne 1972, 97), moet Lemaire echter 

al de nodige informatie over hun genealogie tot zijn beschikking hebben gehad. 
     810 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1. Ook al hadden niet alle Franse koningen uit zijn tijd werkelijk imperiale ambities, er 

waren voortdurend geruchten en verdenkingen in die richting. Maximiliaan was hier zeer gevoelig voor. Zeller 

spreekt zelfs van een obsessie, een idée-fixe, een psychose (Zeller 1934, 499-500). Vgl. verder over de Frans-

Habsburgse erfvijandschap, verergerd door persoonlijke smaad: Wiesflecker 1971-1986 I, 39; AGN 5, 451-452, 456. 
     811 Vgl. hiervóór, IV.4.4.2. en Keesman 1994. 
     812 Laschitzer 1888, 10-11. Er zijn meer redenen genoemd voor de intensivering en inhoudelijke heroriëntatie van 

de Habsburgse belangstelling voor Troje. Een Romeinse afstamming kon onderschikking aan de paus impliceren. 

Een Frankische sage was meer in overeenstemming met het nationalisme van de Duitse humanisten, en bood - zoals 

hierboven bleek - betere mogelijkheden om het Franse koningshuis te overtroeven. De aanvankelijke Frankische 

vestiging in Sicambria ondersteunde Maximiliaans aanspraken op Hongarije. Verder zou behoefte aan navolging van 

het Bourgondische voorbeeld een rol hebben gespeeld. Zie voor uitwerking en literatuur Keesman 1994. 
     813 AGN 1978-1983, IV, 197-200; V, 420-435. Ook na 1493 bleef de tegenstelling tussen dynastiek en gewestelijk, 

Nederlands belang een probleem: AGN V, 443 e.v. 
     814 Lemaire ed. 1882-1891 II, 367-372. 
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Guntrans Habsburgse nageslacht zou bovendien later zijn gelieerd met de vorsten van 

Austriche la Basse, dat wil zeggen: met de basses Sicambriens, het Tongers-Brabantse huis.
815

 

Ook van Austriche la Basse, het noordelijke buurland van het koninkrijk Bourgondië, geeft 

Lemaire de - ons inmiddels bekende - grenzen. Het was het land tussen Rijn en Schelde, van 

de Noordzee tot de haute Bourgogne.
816

 Zo was de Habsburgse macht over de erflanden van 

Maria van Bourgondië historisch verankerd. En de banden bleken nog hechter verknoopt. 

Volgens Lemaire waren de Bourgondische en Spaanse koningen afgestamd van de Cimbren, 

en dus afkomstig uit de Nederlanden. Van overheersing door vreemden was daarom geen 

sprake.  

 

Uit de mededeling over de latere verbintenis van Guntrans huis begrijpen we dat de vorsten 

van Austriche la Basse later ook Austriche la Haute verwierven.
817

 Hoe dat gebeurde horen 

we niet. Meer dan de eerder geciteerde twee regels zal Lemaire, onder Frans patronaat, niet 

aan de verdere Habsburgse genealogie hebben willen wijden. Maar het was ongetwijfeld de 

bedoeling om de lijn naar de Habsburgse bezittingen in Oostenrijk te trekken. 

 Hoe die verbinding kon worden gelegd lezen we bij Jakob Mennel, een van Maximi-

liaans Oostenrijkse genealogen: via Brabo. In zijn Fürstliche Chronik genannt Kaiser 

Maximilians Geburtspiegel (1518) behandelt Mennel het (bij hem Frankische) koninkrijk 

Bourgondië. Daar heerste Theodopertus, die werd opgevolgd door zijn oudste zoon. De 

tweede zoon, Odoperth, kreeg een aantal gebieden
818

 in het oosten van Bourgondië en in het 

zuidoosten van het aangrenzende Frankische rijk Austria of Austrasia. Dat laatste strekte zich 

uit over het latere Brabant (Austria inferior) en Lotharingen (het zuidelijker Austria superior, 

rondom Metz), en was genoemd naar Austrasius, hertog van Brabant in de tijd van Clovis. 

Odoperths nazaten, naar een kasteel in hun gebied ‘Habsburgers’ genoemd, breidden hun 

macht in de loop van de tijd uit naar het oosten, naar de oevers van de Donau. En terwijl het 

vroegere Austr(as)ia andere namen ging dragen - Brabant, Lotharingen - werd Austria de 

gangbare naam voor deze nieuwverworven landen aan de Donau. Dat kwam doordat hun 

Habsburgse heersers, ten teken van hun Trojaanse afkomst, het Austrasische wapen voerden 

dat de Trojaan Salvius (!) Brabon in de eerste eeuw voor Christus uit Arcadië naar Brabant 

had gebracht. Maximiliaan bleek dus niet alleen een nazaat van de Trojaansbloedige koningen 

van Bourgondië. Ook wapen en naam van zijn Oostenrijkse erflanden vormden een directe 

herinnering aan zijn Trojaanse afkomst, en aan de oude Habsburgse banden met de gebieden 

die hij in 1477 had verworven, en die min of meer samenvielen met de vroegere Frankische 

rijken Bourgondië en Austrasië.
819

 

 Het is duidelijk dat Mennel voor het Austrasische deel van dit verhaal sterk op de 

Brabantse geschiedschrijving en vooral op Lemaire leunde.
820

 Dat is niet verwonderlijk - net 

                                                
     815 In Guntrans tijd was Austriche la Basse grotendeels in handen van zijn eigen familie, de hoog-Sicambrische 

Frankische koningen. Austrasius had slechts een deel ervan in eigen bezit, van de rest was hij gouverneur (Lemaire 

ed. 1882-1891 II, 420, 423). Oorspronkelijk was het gebied echter eigendom van zijn voorvaderen: zie de vooraf-

gaande geschiedenis van Brabo (idem, 351-352). Bij het verval van de Merovingers kwam het in handen van Pippijn 

II (idem, 433), eigenlijk dus de rechtmatige heerser. 
     816 Lemaire ed. 1882-1891 II, 365-366, met de toevoeging dat hiertoe behoorden “Utrecht, Coulongne, Trèves, 

Mayence, les païs de Brabant, Gheldres, Clèves, Hollande, Zelande, Haynnau, Hasbain, Liège, Lembourg, Alsate et 
toutes les terres que le Conte Palatin tient maintenant alentour du Rhin. Et oultre ce, tout le païs d’Ardenne et de 

Barrois, qui depuis ha esté eslevé en Duché, avec le quartier du païs qui maintenant s’appelle Lorraine”. Dit gebied 

omvatte het grootste deel van Gaule Belgique, en heette later France orientale. Vgl. ook hiervóór, n. 783. 
     817 Het gaat om een en hetzelfde huis, gezien het gebruik van celle en laquelle. Vgl. het citaat hiervóór, 333. 
     818 Habsburg, Altenburg, Kiburg, Uechtland, Aargau, Thurgau, Sundgau, Elzas, Breisgau, het Zwarte Woud: 

historische machtsbases van de Habsburgers (Mertens 1988, 137). 
     819 Mertens 1988, 135-141. 
     820 Ten aanzien van de Frankisch-Bourgondische geschiedenis en genealogie volgt Mennel eigen wegen. Al in 

1507 wees hij niet Guntran maar Odoperth, eveneens voorgesteld als een zoon van Clotharius, als stamvader van de 
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zomin als het feit dat Lemaire zelf eveneens op de Brabantse traditie voortbouwde. Natuurlijk 

was er het voorbeeld van de Bourgondische voorgangers, die zich ook al in deze traditie 

hadden geplaatst. Maar voor het Oostenrijkse huis speelde er meer. Grunzweig wees al op de 

drievoudige parallellie die Maximiliaan, bij zijn kennismaking met de Brabantse historio-

grafie in 1477, moet hebben gefrappeerd. Zowel Brabant als Oostenrijk droegen de naam 

Austria, noemden zich aartshertogdom, en hadden een wapen van keel met zilveren band.
821

 

Juist in Brabant leken dus antwoorden op de geschiedkundige vragen en verlangens van het 

Oostenrijkse huis te vinden. Daarom stuurde Maximiliaan Mennel naar Brabant, en verzocht 

hij zijn dochter Margaretha in een brief om deze bij zijn onderzoek in de Nederlanden waar 

mogelijk behulpzaam te zijn.
822

 

 Misschien berust Mennels kennis van het werk van Lemaire alleen op de gedrukte 

versie van de Illustrations, uit 1511-1513. Maar het is ook mogelijk, en zelfs heel waarschijn-

lijk, dat hij tijdens zijn bezoek aan de Nederlanden persoonlijk contact met de hofhistorio-

graaf heeft gehad.
823

 Betere hulp kon Margaretha hem immers, behalve toegang tot bibliothe-

ken en archieven, niet geven. Misschien heeft Mennel daarbij een eerdere, meer Habsburgse 

versie van Lemaires werk gezien of gehoord. Ook Lemaire heeft het, in de Illustrations, over 

het wapen van de Arcadische Trojaan Salvius Brabon, ridder van Caesar, dat vroeger door de 

koningen van Austriche la Basse werd gedragen, en ‘tegenwoordig’ door het Oostenrijkse 

huis.
824

 In de overgeleverde versie lijkt het een wetenswaardig terzijde. Maar misschien 

verliep de Habsburgse machtsuitbreiding naar het oosten bij Lemaire aanvankelijk op 

vergelijkbare wijze, en was Brabo’s Trojaanse wapen ook voor hem van belang als een 

schakel tussen Austriche la Basse en Austriche la Haute. 

 

Kijken we nader naar Lemaires bewerking van de ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’, in het eerste en derde deel van boek drie, dan blijkt hij zijn voorbeeld 

tamelijk trouw te volgen.
825

 Het meest opvallende verschil is zijn veel verder gedreven 

humanistische werkwijze. Regelmatig wordt het verhaal onderbroken voor een bespreking 

van bronnen, standpunten, vondsten, mogelijke identificaties. 

 Dergelijke wetenschappelijke toevoegingen kunnen ook een politieke achtergrond 

                                                                                                                                                   
Habsburgers aan. Enige jaren later voerde de eveneens bij het onderzoek betrokken Johannes Trithemius Guntran 

weer op. Johannes Stabius bracht daar tegenin dat deze Merovinger volgens Gregorius van Tours kinderloos was 

gestorven. Zie over de discussie en over Mennels alternatief Laschitzer 1888, Althoff 1979. 
     821 Grunzweig 1956, 153-154. 
     822 Althoff 1979, 93 e.v. Zie ook hiervóór, 180. 
     823 Doelt Mennel daarop wanneer hij, in een genealogisch traktaat uit 1515 voor de jonge Karel, zegt dat zijn 

inzichten het resultaat zijn van “les dilligence de moy et de mes compaignons hystoriographes allemans et wallons”? 

Citaat naar Mertens 1988 (125 n. 28), die een staf van Duitse en Waalse medewerkens vermoedt. De keuze voor het 

woord wallon wijst in elk geval op Franstaligen met een Nederlandse herkomst.  
     824 Lemaire ed. 1888-1891 II, 346. Brabo’s wapen kon hij al in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ 

vinden. In het overgeleverde handschrift wordt het echter foutief beschreven als keel met een gouden (in plaats van 

zilveren) dwarsbalk (Vaticaan Reg. lat. 947, fol. 26 v). 
     825 Een complicerende factor bij de beschouwing van Lemaires bewerkingstechniek is het hiervóór genoemde 

vermoeden, dat het Vaticaanse handschrift van de ‘Genealogia’ berust op een uitvoeriger origineel (vgl. 322). Het is 

daardoor speciaal bij uitbreidingen niet altijd duidelijk of Lemaire zelf heeft ingegrepen: ze kunnen teruggaan op zijn 
bron (vgl. ook hiervóór, n. 654). Dat lijkt bijvoorbeeld het geval bij de in het Vaticaanse handschrift te verwachten, 

maar ontbrekende afleiding van Germani en Germania uit Germana (vgl. hiervóór, n. 701). Andere toevoegingen 

kunnen op dezelfde manier worden verklaard, maar zouden ook kunnen voortkomen uit Lemaires politieke of huma-

nistische intenties. Zo legt hij uit dat Swanes belangstelling voor zwanen voortkwam uit het feit dat deze vogel was 

gewijd aan Venus, de moeder van Aeneas, en dus herinnerde aan de Trojaanse afstamming van het Julische huis 

waartoe zij behoorde (Lemaire ed. 1882-1891 II, 342, 344). En hij vertelt dat zij, na de dood van Karel, het bewind 

over Tongeren in handen gaf van Ambiorix, de koning der Eburonen (idem, 344-345). De opvoedkundige bedoeling 

van de Illustrations kan verklaren waarom Lemaire sterker nadruk legt op Swanes angst voor haar broer, om haar 

zedelijke misstap (idem, 344, 349-350). 
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hebben. In de ‘Genealogia’ werden, als opstandelingen tegen Rome onder leiding van de 

broers van Leo IV, vier volkeren met name genoemd. Het waren de Theutones (de bewoners 

van het gebied tussen Rijn en Moezel), de Ambrones (uit het gebied tussen Rijn en Maas), de 

Tungrini (de Lotharingers) en de Cymbri (Brabanders en Vlamingen). Lemaire noemt er 

meer: de Cimbren (“qu’on dit maintenant Frisons, Ostrelins et Dains”
826

), de Menapiërs (uit 

Gulik en Gelre), de Belgen (uit Henegouwen en Namen), de Eburonen (Luikenaars) en de 

Tongersen (Brabanders), die zich hebben verbonden met de Teutonen (de hauts Allemans), 

Ambronen (uit het Rijngebied) en Tigurini (mogelijk uit Zwitserland).
827

 En de geschiedenis 

van Karel en Swane wordt door hem aangevuld met een identificatie van de Allobrogen als 

“Savoyens et Bourguignons”, en van het land van de Sequani als Franche Comté.
828

 Deze 

uitbreidingen weerspiegelen een ruimere politieke horizon dan het vooral Brabants-Lotha-

ringse blikveld van de ‘Genealogia’. In het eerste voorbeeld werd bovendien het idee van 

historische eenheid van de Habsburgse Nederlanden versterkt. 

 Het eerste deel van de genealogie, van Francus tot Menapius (met wie de eigenlijke 

Brabo-sage begint)
829

, is flink ingekort. Een aantal van de minder belangrijke vorsten wordt 

zelfs helemaal niet genoemd, “car ilz ne servent de rien au propos”.
830

 Maar ook essentiële 

zaken zijn verdwenen. De zo belangrijke troonstrijd in Sicambria, de stichting en latere 

grootte van Tongeren, en de opbouw van het Tongerse rijk worden niet behandeld.
831

 Lemaire 

was vooral geïnteresseerd in de genealogie. Daarin ligt wat hem betreft het belang van het 

Brabo-verhaal, zo blijkt uit zijn besluit daarvan: 
 

Il appert icy clerement par les choses dessus narrees, combien grande noblesse de sang fut 

meslee et redoublee pour lors en ceste genealogie. Premierement de Charles Ynach [Jachus 

Karolus] 832, yssu des Belgiens et des Cimbres, avec sa femme, nommee Germaine, soeur de 

Iulles Cesar, premier Empereur des Romains. Et en apres de Salvius Brabon, extrait de 

Sicamber, filz de Francus, avec Swane, la ieune fille des dits Charles Ynach et Germaine. Par-

quoy les Princes descendus de la dite propagation, se peuvent bien vanter d’estre les plus 

nobles du monde.833 

 

Dat de juist in genealogisch opzicht cruciale troonstrijd verdween is hierboven verklaard als 

aanpassing aan het nieuwe, Franse mecenaat. Misschien werd daarbij ruim gesneden. Een 

andere mogelijke verklaring voor het weglaten van de wetenswaardigheden rond Tongeren is, 

dat zij betrekking hadden op het Tongers-Brabantse land, en niet op het bloed.  

 Toch blijft ook van dergelijke territorium-gebonden elementen opvallend veel 

behouden. Lemaires Brabo-sage bevat nog steeds de naamsverklaringen van de met de 

Brabantse historie verbonden steden Tongeren,
834

 Agrippina, Cambrai (Kamerijk), Valen-

ciennes, Gulik en Landen. En hij wijdt een apart hoofdstukje aan de Nederlandse steden-

stichtingen van Julius Caesar, dat zelfs uitbreidingen ten opzichte van zijn Brabantse voor-

beeld bevat. Lemaire vertelt daarin dat Caesar te Leuven een nieuwe, grotere en mooiere 

tempel voor Mars en Pluto bouwde, en een sterk kasteel op een berg bij de rivier de Dijle.
835

 

                                                
     826 Lemaire ed. 1882-1891 II, 326. Enkele regels verder noemt Lemaire Cimbres tevens de Romeinse verza-

melnaam voor de verschillende volkeren van de Nederlanden. 
     827 Hs. Vaticaan Reg. lat. 947 fol. 25 v, Lemaire ed. 1882-1891 II, 323, 326. 
     828 Lemaire ed. 1882-1891 II, 342, 344. 
     829 Menapius was de vader van Leo IV en zijn broers. Hij gaf de aanzet tot de door twee van zijn zoons geleide op-

stand.  
     830 Lemaire ed. 1882-1891 II, 322. 
     831 Al wat rest is de opmerking dat de namen van de huidige stad Tongeren nabij Luik en van het vroegere grote 

volk van de Tongersen aan Tungris zijn ontleend (Lemaire ed. 1882-1891 II, 321; vgl. ook 302). 
     832 Vgl. over deze nieuwe vorm hiervóór, n. 790. 
     833 Lemaire ed. 1882-1891 II, 352. 
     834 Hier niet afgeleid uit tu ungeris, maar uit de naam van Torgotus’ zoon Tungris (Lemaire ed. 1882-1891 II, 321). 
     835 Dit lijkt niet afkomstig uit een uitgebreidere lezing van de ‘Genealogia’, die juist snoeide in Caesars 
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En hij geeft niet alleen de etymologie van Antwerpen uit hand-werpen (met Caesars ridder 

Gravius als reuzendoder), maar gaat tevens in op de archeologische en taalkundige 

argumenten die de Antwerpse humanisten aan het begin van de zestiende eeuw voor dit 

verhaal meenden te kunnen aanvoeren.
836

 Dat alles krijgt echter plaats in een boek dat ook de 

antieke stichting van steden als Nantes en Reims, Tours, Toulouse, Pforzheim en Mainz 

behandelt. De Brabantse context is, ook hier, verdwenen.
837

   

 

Aan de oppervlakte is het Lemaire er dus om te doen, de Europese volkeren uit Troje te 

bewegen om hun verloren land van herkomst te heroveren op de Turken. Hij richt zich speci-

aal op de afstammelingen van de door geboorte én vorming volmaakte voorvader Francus: de 

westelijke Franken onder de Franse koningen, en de oostelijke Franken onder de Habsburgers. 

Hen samen noemt hij het edelste en sterkste volk ter wereld. En ook verder doet hij 

voortdurend zijn best om zowel het Franse als het Habsburgse huis te vleien, om zijn nieuwe 

beschermvrouwe te strelen zonder zijn oorspronkelijke opdrachtgeefster tegen de haren in te 

strijken. 

 Ónder de oppervlakte is de tekst echter, ondanks omwerking, volledig en uitsluitend 

gericht op de Habsburgers. Hun leiding moet Lemaire bij zijn kruistochtoproep voor ogen 

hebben gestaan. Hun culturele prestige moest door dit opvoedende, literaire en historiografi-

sche meesterwerk worden verhoogd. Hun toekomstige troonopvolger was er het richtpunt van. 

En hun genealogie was het eigenlijke onderwerp van boek drie. In opzet en uitwerking had 

die genealogie anti-Franse kenmerken, onder meer ingegeven door vrees voor Franse mede-

dinging naar de universele macht. Die animositeit blijkt vooral in de - slechts op het meest 

pijnlijke punt ingeperkte - suprematie van de basses Sicambriens ten opzichte van het hoog-

Sicambrische broedervolk. Opvallend is bovendien de heiligschennende behandeling van 

enkele geloofsartikelen van de Franse geschiedschrijving (de bekering van Clovis, het belang 

van Blithildis). Daarnaast ging het om onderbouwing van de omstreden Habsburgse macht 

over de erflanden van Maria van Bourgondië, door de creatie van vroegere aanspraak en 

verwantschap. Dat alles moest tenslotte ook nog worden gecombineerd met een verklaring en 

legitimering van de latere Habsburgse positie en bezittingen in Oostenrijk. Naar 

Bourgondische gewoonte greep Lemaire terug op de Brabantse traditie, waarvan het belang 

voor de Habsburgers nog werd verhoogd door intrigerende overeenkomsten met hun eigen 

Austria aan de Donau.
838

  

 

Voor de Brabo-sage had Lemaires overname vérstrekkende gevolgen. Het verhaal kreeg een 

enorme verspreiding, door het grote, internationale succes van de Illustrations. De 

intellectuele status van Lemaire lijkt de stof bovendien een hernieuwde ‘Salonfähigkeit’ te 

hebben verschaft.
839

 Maar het relatieve belang ervan verminderde sterk. De stof zelf bleef, 

afgezien van de belangrijke inkorting in het begin, redelijk ongeschonden. De lading ervan 

bleef daarmee in potentie deels behouden.
 840

 Maar het verhaal werd ontmanteld, doordat de 

                                                                                                                                                   
Nederlandse bouwwerken (zie hiervóór, 315). 
     836 Meer daarover hierna, V.4.5.3. 
     837 Genoemde ‘Brabantse’ steden: Lemaire ed. 1882-1891 II, 321, 322, 343, 357, 363. De in de‘Genealogia 
principum Tungro-Brabantinorum’ gegeven stichtingen en / of naamsverklaringen van Brussel, Leuven, Aarschot en 

Nijmegen ontbreken. Voor Nijmegen had Lemaire een nog mooier verleden: het was gesticht door de tweede koning 

van Gallië, en dus nog weer veel ouder (vgl. VI. 5.4). Caesar-stichtingen: Lemaire ed. 1882-1891 II, 353-354, met 

verder de stichtingen van Grave door Gravius junior, en Gent en Torhout door Caesar zelf. Genoemde Franse en 

Duitse steden: idem, 298-300, Nantes en Reims in het eerste, Gallische deel (I, 112 e.v.). 

   838 Vgl. voor aanpassing aan actuele Habsburgse belangen (de Gelderse oorlogen) nog hierna, VI.5.4. 

   839 Vandaar dat men Brabo in de eerste helft van de zestiende eeuw nog in verschillende serieuze Latijnse 

kronieken kan aantreffen, met beroep op Lemaire. 
     840 Vgl. hiervóór, V.4.4.3. 
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Brabantse context wegviel. Dat was tot op zekere hoogte inherent aan opname in een 

Habsburgse geschiedenis. Maar het effect werd nog versterkt door de toevallige omstan-

digheid van Lemaires overstap naar Frankrijk, en de omwerking die daarvan het gevolg was. 

Ook nieuwe, op Habsburg gerichte betekenisgeving verdween door die overgang. Hoever de 

ont-brabantisering in de oorspronkelijke opzet van de Illustrations ging, is niet te zeggen. De 

tendens was ook daarin al zichtbaar, in de aanpassing aan een ruimer politiek blikveld, en 

misschien in de concentratie op het bloed, met weglaten van een deel van de vroegste 

gegevens over het land. In de uiteindelijke, verfranste lezing van Lemaires werk was het 

verband met Brabant zo goed als verdwenen. Dat kwam vooral door het ontbreken van de 

verdere Brabantse geschiedenis en van een contemporain Brabants eindpunt (lees: de 

regerende hertog, in dit geval de kleine Karel). Het verhaal stond nu in een haast uitsluitend 

antiek en veel groter, Europees kader. Zo werd de Brabo-sage een wetenswaardigheid uit de 

Europese geschiedenis. Er werd geen eigen, Brabants belang meer mee gediend. 

 

Latere Habsburgse literatuur 

 

Lemaire was de laatste belangrijke historiograaf aan het Habsburgse hof in de Nederlanden.
841

 

Met het - zo goed als definitieve - vertrek van Karel V, kort na zijn meerderjarigverklaring 

(1515) en opvolging in Spanje (1516), nam het relatieve belang van de Nederlandse 

hofcultuur af. Maar al lang tevoren lag het eigenlijke centrum van de Habsburgse histori-

ografie elders. Zeer intensief was, als gezegd, het al vóór Lemaires aanstelling begonnen 

onderzoek van Maximiliaans genealogen in Duitsland en Oostenrijk. Hun werk vond zijn 

afsluiting in de eerder besproken Fürstliche Chronik genannt Kaiser Maximilians Geburt-

spiegel (1518) van Jakob Mennel, waaruit Maximiliaan zich nog op zijn sterfbed door de 

auteur zou hebben laten voorlezen. Mennels stamboom werd de basis voor de grote artistieke 

projecten die de keizer ter verheerlijking van zichzelf en zijn familie initieerde, en waaraan 

belangrijke kunstenaars als Dürer en Burgkmair meewerkten. Duitse dichters en ge-

schiedschrijvers verheerlijkten de Trojaans-Frankische afstamming van de Habsburgers 

eveneens, tot ver in de zeventiende eeuw.
842

 En ook in Spanje, de zo belangrijke nieuwe 

machtsbasis van de dynastie, werd de geschiedenis van het huis bestudeerd en vastgelegd. 

Karel V en Filips II hadden er verschillende officiële historiografen in dienst.
843

 

 Ook in die verdere Habsburgse geschriften kon de Brabo-sage hooguit een bijrol 

spelen. We zagen al dat Mennels werk daarin vergelijkbaar was met dat van zijn zegsman 

Lemaire. Een andersoortig voorbeeld biedt El felicissimo viaie d’el muy alto y muy poderoso 

                                                
     841 Na zijn vertrek kreeg hij nog wel een opvolger in de Nederlanden, Remi du Puys. Diens officiële aanstelling, 

door Maximiliaan, is van 15 februari 1511. Zie over deze auteur BN VI, 326-328; Du Puys ed. z.j., 6-7. Van zijn 

hand zijn slechts twee verslagen van officiële gelegenheden bekend: over de inkomst van Karel V te Brugge (zie de 

genoemde editie) en over de mis ter nagedachtenis aan Ferdinand van Castilië te Brussel (Les exeques et pompe 

funerale de [...] Don Fernande, 1515). Beide teksten bevatten geen referenties aan de Habsburgse afstamming uit 

Troje. 

 Onduidelijk is de positie van Julien Fossetier. Deze geestelijke uit Ath noemde zich chroniqueur et 

indiciaire de très-puissant prince don Charles d’Autriche, en schreef tussen 1508 en 1516 een kroniek voor 

Margaretha die in haar bibliotheek bewaard bleef (Brussel, Koninklijke Bibliotheek 10.509, 10.511-2). Verder is 
niets over hem bekend. Was hij een collega van Lemaire en Du Puys, of de opvolger van die laatste? Over de auteur: 

Vermaseren 1941, 262; Naïs 1973, 213. Ik heb niet verder naar zijn kroniek gekeken, maar me beperkt tot het 

invloedrijke werk van Lemaire. 

 Zie verder over de geschiedenis van het ambt, dat aan het eind van de eeuw opnieuw werd ingesteld door 

Filips II maar een inhoudsloze erefunctie werd en niet meer tot geschiedwerk van enige betekenis heeft geleid: 

Vermaseren 1941. 
     842 Over het belang van Mennels kroniek in het onderzoek: Althoff 1979; Mertens 1988. Over de verdere receptie 

van de Habsburgse Troje-sage: Lhotsky 1971, 61-66; Wiesflecker 1971-1986 V, 362-365.  
     843 Vermaseren 1941, 267-277. 



 

 342 

  

principe Don Phelippe (Antwerpen 1552), door de Spaanse hoveling Juan Christobal Calvete 

de Estrella. Het is een uitgebreid verslag van de reis die Karel V en zijn zoon in 1549 door de 

Nederlanden maakten, om Filips als opvolger te presenteren. De toon is propagandistisch: de 

hele toer wordt voorgesteld als een grote triomftocht. Daarbij worden allerlei geografische en 

historische wetenswaardigheden over de bezochte landen en steden gegeven.
844

 Verspreid 

komen we zo elementen uit de Brabo-sage tegen: bij de etymologie van Brabant en Valen-

ciennes bijvoorbeeld, en bij de feiten en feitjes rond Leuven, Antwerpen en Nijmegen.
845

 

 Wat daarbij opvalt is het terloopse en vrijblijvende karakter van al die informatie. Zo 

geeft Calvete voor de naam Brabant drie mogelijke verklaringen. Hij kan zijn ontleend aan 

Salvius Brabon, die dit land van Caesar als beloning voor zijn dappere daden kreeg. Anderen 

voeren hem veel verder terug, op de Brennus die Rome innam. Volgens weer anderen 

tenslotte komt hij van een sinds lang verwoeste en vergeten stad met die naam, en Calvete 

acht dat niet onwaarschijnlijk. Over de vroegste geschiedenis van het hertogdom vertelt hij 

vervolgens, zonder enig verband met het voorafgaande, dat Brabant vanouds tot het gebied 

van de Merovingische Franken behoorde, en later in handen van de Karolingers kwam.
846

 De 

in de Brabo-sage gegeven voorstelling van de Karolingische machtsovername als restauratie 

lijkt vergeten. Wat rest is niet meer dan een onbeduidende voetnoot bij de geschiedenis van 

een van de vele Habsburgse gebieden. 

 

4.5.3. In de stad 

 

Inleiding 

 

Voor de Brabantse steden was de Brabo-sage op twee manieren interessant. In de eerste plaats 

bood het verhaal aanknopingspunten om de vorst te eren en te vleien, vooral door het 

genealogische kader. Men kon er naar verwijzen om de grootse afkomst van de dynastie te 

benadrukken, bijvoorbeeld in de aankleding van de publieke ruimte, of tijdens plechtige en 

feestelijke gelegenheden. De naar herkomst en positie niet meer zuiver Brabantse hertogen uit 

het Bourgondische en Habsburgse huis werden op die manier tevens herinnerd aan het belang 

van hun Brabantse wortels. Zo was Antwerpen in 1520, bij een triomftocht van Karel V 

voorafgaand aan zijn keizerskroning te Aken, opgesierd met een reeks beelden van voorgan-

gers en voorvaderen. Behalve de koningen van Alba, Latium en Rome en de Romeinse 

keizers zag men er de hertogen van Tongeren en Brabant en de koningen van Spanje.
847

 En 

nog in 1599 werden de aartshertogen Albrecht en Isabella tijdens hun Blijde Inkomst in 

Leuven opgewacht door, onder meer, Brabo en Swane.
848

 Dergelijke verheerlijking van het 

dynastieke en nationale verleden had tevens een functie binnen de stad: het rechtvaardigde de 

status quo, en versterkte de eenheid en de band tussen bevolking en overheid.  

 Daarnaast gaf het verhaal een aantal steden een eigen antieke oorsprongsmythe, die 

voor zelfpromotie kon worden ingezet. Daarbij konden nieuwe inhoudelijke elementen en 

nieuwe betekenissen worden toegevoegd. Het hierna volgende gaat over deze tweede, 

specifiek stedelijke zingeving. 

 Niet alle steden die ooit in de Brabo-sage optraden worden behandeld. Verschillende 

van de genoemde plaatsen behoorden niet tot het grondgebied van het hertogdom. Ze werden 

                                                
    844 Over gelegenheid, auteur en tekst: Snoep 1975, 18 e.v.; Soly 1984 A, 351-354. Ik heb gebruikt gemaakt van de 

Franse vertaling door J. Petit: Calvete de Estrella ed. 1873-1884. 
     845 Calvete de Estrella ed. 1873-1884 II, 4 (Brabant), 31 (Leuven); III, 67-68 (Valenciennes); IV, 19 e.v. 

(Antwerpen); V, 114-115 (Nijmegen). Vgl. ook V, 93 over de vestiging van Troyas en Torgotus in het gebied van 

Kleef, Gulik en Gelre. 
     846 Calvete de Estrella ed. 1873-1884 II, 4. 
     847 Prims 1938, 163. 

   848 Lousse e.a. 1958, 563. 
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in het verhaal opgenomen om territoriale claims te markeren, of vanwege hun al dan niet 

vermeende antieke status. Dat betreft Kamerijk, Valenciennes, Nijmegen, Gulik, Hoei, 

Tongeren, Boulogne, Gent, Torhout, Kassel, Keulen, Bonn en Xanten. Natuurlijk kan men 

ook daar in aanraking zijn gekomen met de geschiedenis van Brabo. Willem van Berchen 

bijvoorbeeld, auteur van de hierboven besproken Brabantse kroniek uit 1472-1473 die ook 

over Brabo verhaalde, was geestelijke in Nijmegen. Maar in zijn oudere Gelderse kroniek 

geeft hij er expliciet blijk van de Brabantse visie op het ontstaan van Nijmegen nog niet te 

kennen, en vroegere sporen van de sage zoekt men in Gelre inderdaad tevergeefs.
849

 Pas door 

de drukpers raakte het verhaal ruim verspreid, ook buiten Brabant.
850

 De niet-Brabantse 

steden zullen hun verleden echter - voor zover ze zich daar mee bezig hielden - eerder in het 

kader van de eigen gewestelijke geschiedenis hebben willen zien dan door de in beginsel 

anders getinte bril van de Brabantse historiografie.
851

 Gelre, om bij het eerdere voorbeeld te 

blijven, raakte begin zestiende eeuw in heftige discussie met Holland over de vraag wie van 

de twee zich met Batavia mocht identificeren. De geschiedenis van Nijmegen werd daarin 

betrokken. Gerardus Geldenhouwer Noviomagus achtte zijn stad de oudste kern van Batavia, 

gesticht door de Bataafse stamvader Bato.
852

 

 Ook de genoemde Brabantse plaatsen vragen niet allemaal evenveel aandacht. 

Sommige waren daarvoor simpelweg te klein. In dorpen en stadjes als Berthem, Leefdale, 

Zaventem, Landen en Grave, waar zelfs de toch zo ruim verspreide rederijkerij ontbrak,
853

 

hoeven we geen verdere uitingen van lokaal zelfbewustzijn te zoeken. Maar ook een van 

Brabants drie grote steden, Brussel, krijgt hier geen verdere bespreking. Brussels rol in de 

Brabo-sage is marginaal en weinig constant.
854

 Weliswaar afficheerde de stad zich - zoals 

eerder bleek - regelmatig als een Trojaanse stichting, maar een duidelijk verband met de 

Brabo-sage ontbreekt, vermoedelijk omdat deze al vroeg een anti-Brusselse inslag kreeg.
 855

 

 Verreweg het meeste materiaal levert Antwerpen. Deze kleine havenplaats had zich in 

de loop van de vijftiende eeuw ontwikkeld tot de belangrijkste stad van het hertogdom en van 

de Nederlanden. In de zestiende eeuw groeide ze verder uit tot een van de grootste steden van 

Europa, tot een internationaal centrum van handel en cultuur. Die bloeitijd kwam abrupt ten 

einde door de Opstand, waar de stad zich na de plundering tijdens de Spaanse Furie (1576) bij 

had aangesloten. De Spaanse herovering van Antwerpen in 1585 was een keerpunt - in de 

                                                
     849 Over Van Berchen en zijn Brabantse kroniek hiervóór, 270 e.v. Betreffende passage in de Gelderse kroniek 

(vóór 1470), met twee andere lezingen van Caesars stichting en naamgeving van Nijmegen, behandeld in Blöte 1904, 

69. Vgl. ook hiervóór, 242. 
     850 Al met de herdrukken van de Alderexcellenste Cronyke werd verkoop buiten Brabant beoogd (hiervóór, 278). 

Ook de Excellente Cronike van Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531) vertelde het Brabo-verhaal - 

men vergelijke hierna. Buiten het Nederlandse taalgebied werd de Brabo-sage, behalve door vertalingen in 

handschrift (Van Berchen, Van Edingen), vooral verspreid door Jean Lemaire en zijn navolgers. Mij is één voorbeeld 

bekend van navolging in een niet-genoemde stad: Philippe de Vigneulles, geïnspireerd door Lemaire, voegde in zijn 

Chronique de Mez et de Lorraine (tot 1525) wat antieke bouwactiviteiten in Metz aan het verhaal toe (Doutrepont 

1936, 32-33). 
     851 Voor zover van belang zijn de genoemde steden in hun eigen context behandeld. 
     852 Tilmans 1988, 152-153; zie ook Alberts 1978, 261 e.v., met latere Nijmeegse voorbeelden van Bataafse 

zelfuitlegging. 
     853 Vgl. Van Bruaene 2004. 
     854 Het enige terugkerende element in het optreden van Brussel in de Brabo-sage is de weinig lovende etymologie 

Ten Berghe Cout, genoemd in de tweede en de vierde versie. De stichting door de Trojaan Mondedier lijkt een latere 

toevoeging, en komt alleen voor bij Hennen van Merchtenen (vgl. hiervóór, 205, 222). In de (Brusselse?) vierde 

versie kreeg de stad een nieuwe, Trojaans-Tongerse stichter in de persoon van Leo I. Maar in de bron waarin deze 

versie bekend raakte, Lemaires Illustrations, viel Leo I onder de vorsten die werden weggelaten. 

 Brussel heette overigens ook wel te zijn gesticht vanuit Belgis, in navolging van de Henegouwse Troje-sage 

van Jacques de Guise. Jean Lemaire had beide tradities in één geschiedenis samengebracht, en een navolger als 

Marcus van Vaernewijck probeerde ze eveneens te combineren.  
     855 Zie hiervóór, 183 e.v., 220 e.v. 
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Tachtigjarige Oorlog, en in de historie van de stad. Er volgde een leegloop van bevolking, 

kapitaal en kennis. Amsterdam heeft daar, zoals bekend, haar opbloei voor een belangrijk deel 

aan te danken. Antwerpen zelf kwam de klap nooit meer echt te boven.
856

 De Antwerpse 

Brabo-sage volgde deze geschiedenis van opkomst en neergang: als expressie van zelfbewust-

zijn en trots, als symbool van verzet en, ongewild, van onderwerping. Het verhaal was bekend 

onder alle lagen van de omvangrijke bevolking. Alle belangrijke participanten in het literaire 

leven van deze culturele hoofdstad - rederijkers, drukkers, humanisten - hebben zich er mee 

beziggehouden. En de drukpers zorgde ervoor dat de Antwerpse lezing van het verhaal de 

meest verbreide werd. Het volgende concentreert zich daarom op Antwerpen. De veel 

schaarsere gegevens over andere steden - voornamelijk Leuven - dienen vooral ter vergelij-

king. 

 Rest de vraag naar het waarom van die relatieve schaarste aan informatie over de 

receptie van de sage in andere steden. Misschien kan verder onderzoek nog wat meer 

opleveren.
857

 Misschien ook speelt de overlevering ons parten. Hierna zal blijken dat de 

drukpers zeer selectief werkte ten aanzien van lokale tradities. Maar de voornaamste 

verklaring ligt toch in het plotseling zo overheersende belang van Antwerpen. Dat vroeg en 

kreeg onderbouwing in een eigen variant van de Brabo-sage, die vervolgens op verschillende 

wijzen door de trotse en rijke stad werd uitgedragen. De Antwerpse annexatie van het verhaal 

werd, als gezegd, door de zich in deze tijd juist hier concentrerende drukpers verspreid. De 

vondst van intrigerende botten en de aanwezigheid van veel humanisten zorgden ervoor dat de 

discussie over de sage juist hier heftig werd gevoerd én vastgelegd.
858

 En juist hier laaide het 

tot politieke oplading van de sage uitnodigende verzet tegen de Habsburgers fel op, en wogen 

de gevolgen daarvan zeer zwaar.    

 

Een eigen lezing 

 

De Brabo-sage was, zo bleek, geen Antwerpse uitvinding. Maar al rond 1470 had zich een 

Antwerpse lezing van de derde versie van het Brabo-verhaal ontwikkeld, in de * Cornyke van 

Brabant int prose int corte I. Het stadsbestuur was vermoedelijk in het bezit van een kopie 

van deze kroniek, die wellicht ook in opdracht van de stad was ontstaan: Albrecht Dürer maakt 

in 1520 in zijn dagboek melding van de Antwerpse reus en van de grote wonderen die deze zou 

hebben verricht, “die de heren van de stad in een oud boek uitvoerig beschreven hebben.” 
859

 De 

episode rond de stichting en naamsverklaring van het markgraafschap en het kasteel kreeg in 

deze versie eigen toevoegingen. Antwerpen dankte haar prominente positie als handelsstad 

allereerst aan de Schelde, en aan de twee jaarmarkten die er sinds de veertiende eeuw werden 

gehouden.
860

 Die belangrijke pijlers van welvaart werden in de kroniek historisch verankerd. 

Het - door Vlaanderen aanhoudend aangevochten - recht op de rivier werd verklaard uit de 

hand-worp van Brabo. De jaarmarkten waren een door Caesar zelf aan de stad verleend 

privilege. Caesar gaf Antwerpen ook haar wapen, waarvan de heraldische voorstelling 

                                                
     856 Zie over de geschiedenis en het internationale belang van Antwerpen de inleidende hoofdstukken in Antwerpen 

1993. 
     857 Archiefonderzoek werd niet verricht (zie hoofdstuk I). Uitgangspunt was de bestaande literatuur over de Brabo-
sage en haar latere receptie: allereerst Reiffenberg 1846, I, LXVI - LXXXI; aanvullingen en precisering in Blöte 

1904, 122-123; Doutrepont 1936; Doutrepont 1939; Lemaire 1982, 39-40 - soms niet eens chronologisch geordende 

materiaalverzamelingen zonder verdere analyse. Veel van het Antwerpse materiaal wordt (nogmaals) genoemd in het 

overzichtsartikel Van den Berg 1987, en in Antwerpen 1993. Zie nog over Leuven: Leuven 1980. En over Aarschot: 

Van Anrooij 1993 C, 310. 
     858 Op dit punt is de situatie van universiteitsstad Leuven enigszins vergelijkbaar. Niet toevallig biedt deze stad juist 

op dit punt een redelijke hoeveelheid materiaal. 
     859 Zie hierna, 351. 
     860 Antwerpen 1993, 14-16; Van Uytven 2002, 17-24. 
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eveneens aan de overwinning op de reus herinnerde. Brabo’s aansluitende bezoek aan de 

tempel van Mars bood de mogelijkheid om verband te leggen met het St. Michielsklooster en 

de Monsterstrate: nog een bewijs voor hoge ouderdom.
861

 In het verdere stedelijke gebruik 

van de sage zullen we verschillende van deze toegevoegde elementen opnieuw tegen komen. 

 Een latere, kleine maar veelzeggende wijziging in het verhaal betreft de tol die de reus 

vroeg. Aanvankelijk eiste hij een hand van alle passanten.
862

 Jean Lemaire beschrijft zijn 

praktijken echter als volgt: 
 

Et contraingnoit le dit géant tous les passans, sur la dite rivière, de laisser la iuste moytié de 

tous leurs biens et marchandises qu’ilz menoient par la dite rivière. Et s’il y avoit aucune faute, 

le tout estoit confisqué et avoit le marchant ou le voiturier une main coupée.863 

 

Vermoedelijk heeft Lemaire deze lezing in Antwerpen zelf gehoord.
864

 Zij is er nadien in elk 

geval vaker te vinden,
865

 en past helemaal in de Antwerpse opvatting van de stof. Doordat de 

reus het op goederen en koopwaar heeft gemunt, wordt hij een bedreiging voor de handel. Het 

ontstaan van de stad en haar latere ontwikkeling tot internationaal economisch centrum 

worden zo in eenzelfde licht geplaatst. Het belang van Brabo werd daarmee vergroot, want 

met zijn overwinning schiep hij niet alleen de noodzakelijke voorwaarden voor Antwerpens 

wording, maar tegelijk ook voor haar verdere groei en bloei.  

 Brabo bleef de held van de Antwerpse stichtingssage. De door dezelfde Lemaire 

verspreide lezing met Gravius als reuzendoder is er nooit populair geworden, hoewel andere 

elementen uit de vierde versie er wel zijn terug te vinden. Een in de zeventiende eeuw 

genoteerde variant geeft Brabo zeven Romeinse helpers bij zijn gevecht met de reus. Deze 

‘Zeven Schaken’, genoemd naar de geschakeerde dwarsbalk in hun wapen, zouden de stamva-

ders van belangrijke Antwerpse patriciërsfamilies zijn geworden. Grondbezit, ambten en titels 

werden daarbij verklaard en gerechtvaardigd als beloning voor de indertijd betoonde moed.
866

 

Deze naar object beperkte invulling kreeg echter geen grote of langdurige verspreiding. 

 

Ook in andere steden werd het verhaal graag verbonden met plaatselijke bijzonderheden, die 

zo tot zichtbaar teken van klassiek verleden werden verklaard. We zagen dat al bij de 

behandeling van de tweede, Leuvense Brabo-sage in de Clarasien, geconstrueerd rond 

duidelijk herkenbare lokale oudheden: de burcht op de berg, de onderaardse gang naar het 

oude ‘heiligdom’, de zeven tomben in de nabije omgeving van de stad. De latere, niet-

Leuvense versies van het verhaal zijn veel vager, daar is alleen sprake van ‘een tempel’ en 

‘een burcht’.
867

 Bij Leuvense auteurs zien we die vaagheid dan toch weer ingevuld. Stadsklerk 

Petrus Divaeus begint zijn geschiedenis van Leuven (Rerum Lovaniensium libri IV, 1564-

1565) met een kritische weergave van de Brabo-sage, uit ‘volkstaalkronieken’. Daarin zou 

onder meer hebben gestaan dat Salvius Brabo dikwijls in Leuven verbleef (!), en er zijn 

                                                
     861 Zie hiervóór, 277 e.v., 284, 303. 
     862 Zo alle overgeleverde bronnen van de derde versie, ook in de Antwerpse lezing (vgl. hiervóór, 284). In de 

voorafgaande versie bij Hennen van Merchtenen eist de reus een paard, wapen en hand (zie 204).  
     863 Lemaire ed. 1882-1891, II, 353. 
     864 Lemaire heeft het gebeente van de reus in het stadhuis gezien, en heeft er ook over het reliëf op de burchtpoort 
gehoord: “Ceux de la ville d’Anvers monstrent encores iusques auiourdhuy [...], comme iay vue, et encores [...] ils 

disent [...]” (Lemaire ed. 1882-1891, II, 353-354). Vgl. hierna. 
     865 Zie bijvoorbeeld het eveneens deels op mondelinge Antwerpse bronnen berustende betoog van Guicciardini 

(Guicciardini ed. 1987, 15); over diens informatieverwerving ook Antwerpen 1993, 59. 
     866 Vgl. over deze variant De Wachter 1991, met Butkens als oudste vermelde bron; Van den Berg schrijft deze 

lezing ten onrechte toe aan Lemaire (Van den Berg 1987, 82-83, door mij herhaald in Keesman 1991, 276). Over de 

Zeven Schaken algemeen Torfs 1862-1863, 53-54. 
     867 Vgl. hiervóór: 220 e.v. (tweede versie), 287 (derde versie), 313 (vierde versie, met alleen nog een tempel; Jean 

Lemaire is weer uitvoeriger, met stichting van de burcht door Caesar, op een berg bij de Dijle: 340. 
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Swane had gehuwd in de tempel van Vesta.
868

 Willem Boonen, eveneens klerk, en schrijver 

van de eerste Leuvense stadsgeschiedenis in de volkstaal (1593-1594), geeft een expliciete 

identificatie van deze tempel: het is “een zeer auctentijck huijs [...] genoempt Baetsfoort”.
869

 

Ook van de door Leo I gebouwde tempel voor Mars en Pluto geeft hij de mogelijke locatie, 

onder verwijzing naar - onbekende - eerdere auteurs:  
 

Ende ter plaetsen daer dezen tempel soude gefundert zijn geweest, staet nu de heerlijcke ende 

magnificke oude kercke van Sinte Machiel, boven op de Hoelstraet binnenpoorte, gelijck vele 

auteurs dat betuijghen; ende oock sommighe ter contrarien, dat hij souden gestaen hebben ter 

plaetsen daer de kercke van Sinte Peeter nu es staende, in ’t middel van de stadt.870 

 

In Aarschot werd de plek waar de arend was geschoten en waar Caesar vervolgens een kasteel 

had gesticht wel bij de Brakepoort gesitueerd.
871

 

 

In overheidsdienst 

 

Gebruik van de Antwerpse Brabo-sage voor officiële stadspromotie is aanwijsbaar vanaf circa 

1470-1480. De door het bronnenonderzoek gesuggereerde datering van deze lezing van het 

verhaal lijkt daardoor te worden bevestigd. 

 De oudste expressie van stedelijke trots is misschien het Latijnse gedicht dat Willem 

van Berchen citeert, wanneer hij in zijn Brabantse kroniek de episode over de Antwerpse reus 

behandelt. Hoe oud het dichtwerk is, is niet duidelijk. De kroniek werd geschreven in 1472 of 

de eerste helft van 1473, maar Van Berchen heeft de verzen naderhand toegevoegd, op een 

apart stuk papier. Terminus ante quem is zijn overlijden, waarschijnlijk in 1481.
872

 Het 

gedicht luidt als volgt: 
 

Postquam res Asie ceciderunt mille tricentis 

Annis ante Jhesum sacra de virgine natum, 

Hic fuit Antigoni castrel olim insigne gigantis, 

Quem Brabo devicit, de quo Brabonia tellus, 

Menibus inceptum magnis et turribus altis, 

Cui nomen tribuit manuum violenta potestas. 

Extra clima jacens, juxta Scaldam pelagusque, 

Fluctibus Occeani quatitur surgentibus ampli. 

Nunc villa insignis, tota notissima mundo, 

Cesaris excelsis olim dotata tropheis, 

E pelago et terre et celo confisa sereno, 

In sterili terra locuples portus fluviorum, 

Per mare, per terras que questum gentibus affert, 

Quo multi vivunt, multi ditantur, abinde. 

Imperialis hera sic est Antwerpia vera.873 

                                                
     868 Divaeus 1757, 1 (zijn samenvatting is een mengsel van de derde en vierde Brabo-sage). Over de auteur: Divaeus 

ed. 1856-1857, I, V e.v.; Leuven 1980, 1. 
     869 Boonen ed. 1880, 180 (naar Divaeus), 183 (citaat). Over de auteur: de inleiding bij deze editie, en Leuven 1980, 

1. Van Even onderscheidt twee naast elkaar gelegen gebouwen aan de voet van de Caesarsberg: de Boutsvoert en de 
Tempel van Diana (Van Even 1860, 126; Van Even 1895, 253; vgl. hiervóór, afbeelding op 221, nrs. 6 en 7). De 

twee lijken hier te worden verward (vgl. het achttiende-eeuwse commentaar van Pelckmans in Boonen ed. 1880, 

440-441; maar zie ook Torfs 1899, 49 over de Baets- of Boutsvoort).  
     870 Boonen ed. 1880, 182. 
     871 Leyssens 1853, 2. 
     872 Blöte 1902, 31-2, 39-40; Blöte 1904, 46-47, 71. Overlijdensdatum: Carasso-Kok 1981, 427. 
     873 Blöte 1904, 46-7. 

Vert. WK: “Na de val van Azië (=Troje), dertienhonderd jaar voor de geboorte van Jezus uit de Heilige Maagd, was 

dit het toen beruchte kasteel van de reus Antigonus, die door Brabo - naar wie het land Brabonia heet - werd 
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Ook de Italiaanse Antwerpenaar Lodovico Guicciardini citeert dit gedicht, in zijn beschrijving 

van de Nederlanden (Descrittione di tutti i Paesi Bassi, Antwerpen 1567). Volgens hem stond 

het in het oude Privilege-boek van de stad.
874

 Met een dergelijke ereplaats in het stedelijke 

archief is de inhoud van de verzen geheel in overeenstemming. Ze bevatten de kernpunten van 

het favoriete Antwerpse zelfbeeld: een welvarende en wereldberoemde haven- en handelsstad 

van hoge ouderdom en met keizerlijke allure, dat alles gewaarborgd door de banden met Troje 

en Caesar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plakkaat uit de eerste helft van de zestiende eeuw 

met een toen al ‘out’ genoemd gedicht op de 

oorsprong van Antwerpen. Daarboven het 

stadswapen, met de burcht, de twee handen en de 

zes rozen. Uit: Schoups 2002, 32. 

 

 Behalve deze Latijnse verzen is er ook een gedicht in de volkstaal dat de Antwerpse 

oorsprongssage vanuit het standpunt van de stad bezingt. Het is overgeleverd in twee versies, 

die geen van beiden nauwkeurig zijn te dateren. De jongste van de twee, een verkortende 

bewerking uit de eerste helft van de zestiende eeuw, noemt het een ‘out ghedichte’.
875

 Prims 

                                                                                                                                                   
overwonnen. Het was gebouwd met sterke muren en hoge torens, en kreeg zijn naam door het gewelddadige schrik-

bewind van de handen. Het ligt aan de grens van het land, nabij de Schelde en de zee, en voelt het beuken van de 

rijzende golven van de grote Oceaan. Nu is het een vermaarde stad, zeer bekend over de hele wereld, ooit begiftigd 

met buitengewone trofeeën van Caesar; vanuit zee en land en vertrouwend op onbewolkte hemel brengt zij, rijke 

rivierhaven in onvruchtbaar land, de mensen winst over zee en over land, waarvan velen leven en velen schatrijk 

worden. Zo is Antwerpen een waarlijk keizerlijke heerseres.” Zie over de interpretatieproblemen van het gedicht 

Jacqmain in Guicciardini ed. 1987, 16 n. 4; haar vertaling is hier niet altijd gevolgd, evenmin als de eerdere (en 
kwalitatief mindere) in Silver 1984, 31 n. 127. 
     874 Guicciardini ed. 1987, 16; het werk geeft ruime aandacht aan Antwerpen, waar de auteur het grootste deel van 

zijn leven doorbracht (idem, 12). 
     875 De jongste, verkortende versie is overgeleverd in een plakkaat, gedrukt aan het begin van de zestiende eeuw 

(Prims 1936 B, 29), en (volgens Schous 2002, 31 in 1542) ingeplakt in de eerste gebonden bundel van de ‘politique 

ordonnantiën’ in het Stadsarchief. Het werk draagt de noemer “Antiquiteyt oft out ghedichte [...]”. Dit predicaat slaat 

vermoedelijk op het oudere voorbeeld: de vermelding van het reuzengebeente in het stadhuis (daarover hierna) wijst 

erop dat deze jongste lezing dateert uit de zestiende eeuw. De zestiende-eeuwse kroniek van Judocus de Weerdt 

(Brussel, KB 5975) bevat een afschrift van de oudere, uitgebreidere versie, met enkele blanco’s in verzen die hij niet 
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plaatst de meest uitgebreide, oorspronkelijke lezing in het midden van de vijftiende eeuw. Hij 

beschouwt het gedicht als het oudste bewaarde produkt van Antwerpse rederijkerskunst. Hij 

wijst daarbij op de motivering van het besluit van de stad Brussel, in 1474, om aan de 

rederijker Colijn Caillieu een jaargeld toe te kennen. Zo kan Caillieu zijn tijd aan de kunst 

besteden en heeft hij geen reden om Brussel te verlaten. En bovendien: ook andere steden 

zoals Antwerpen, Brugge en Oudenaarde hebben dergelijke regelingen met auteurs getroffen. 

Antwerpen had dus, zo blijkt hieruit, tenminste in 1474 al een stadsdichter. Prims ziet dit 

dichtwerk, door hem Lof van Antwerpen gedoopt, als het werk van deze schrijver.
876

  

 De verzen zijn een stadsdichter zeker waardig. De auteur opent met de stelling dat 

Antwerpen een bijzondere plaats inneemt onder de belangrijke steden van de wereld. Dan 

volgt een overzicht van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de stad: Brabo’s 

overwinning op de reus, Caesars stichting van de burcht met uitleg van het wapen dat hij 

daarbij verleende, de verwerving van de Besnijdenis-relikwie, en de heiligen die Antwerpen 

waarlijk ‘heilig’ maakten. Tot slot bezingt de dichter Antwerpens wereldroem als zeehaven. 

Hij vraagt God “dees waardige stad [...], waar elkeen vrij ter markt mag komen” te behoeden. 

En moge Hij degenen die, om eigen profijt, de algemene welvaart schaden en het stedelijk 

blazoen besmeuren, tot inkeer brengen. 

 In het gedicht wordt de passage over de oorsprong van de stad voorafgegaan door een 

uitgebreide verantwoording, rechtstreeks overgenomen uit een redactie van de Antwerpse 

Cornyke van Brabant int prose int corte, met dezelfde onderbouwende functie: 
 

Nog zeit ons St-Clementius verkoren, 

Jeronimus, St-Eustachius daarbij, 

hoe Antwerpen aan ’t heilig rijk gekomen zij. 

Ende Vincentius doet ons ook ’t verhaal 

’t welk ons bediedde Joannes ons klerk, 

die ’t vond in den Spiegel historiaal877 

 

De hierop volgende geschiedenis van Brabo is zeer kort, met Antwerpse selectie van de stof. 

In enkele regels wordt de lijn van Troje naar Brabo getrokken. Over Swane en de verdere 

avonturen van Brabo en Caesar wordt niets gezegd. Wat overblijft is het gevecht met de reus, 

en de worp van diens hand “ter halver Schelde”. Maar uitvoerige aandacht krijgt alles wat er 

daarna gebeurde:  
 

[...] 

Dit feit gedaan, kwam Julius bijzondre 

in ’t land van Ryen op den toren bloot, 

en stichtte dees borch, sterk, wijd ende groot, 

en heiligde de aarde naar Roomscher wezen, 

gaf ter privilegie twee markten geprezen. 

                                                                                                                                                   
kon lezen. Over dit gedicht: Prims 1936 B; de lezing bij De Weerdt later nogmaals door hem uitgegeven in Prims 

1927-1949, VI 270-273 (onvolledig en in moderne spelling). De zestiende-eeuwse korte versie in Visscher 1839, II 

427-430, en in Mertens en Torfs 1845-1853 I, 485-488. 

 De zestiende-eeuwse bewerker I.P.Z.V. lijkt kritisch tegenover de Brabo-sage. Hij behandelt haar kort; de 
verantwoording, de verwijzing naar de afstamming uit Troje en het naamsverklarende hand-werpen ontbreken. In 

plaats daarvan noemt hij ‘Tholomeus’ als bron voor de oorspronkelijke naam ‘Alvacuyt’ (Visscher 1839, II 429 r. 

69-70). Wijst het weglaten van de passages over de Besnijdenisrelikwie en de Antwerpse heiligen op reformatorische 

sympathieën? 
     876 Prims 1936 B, 37; Prims 1927-1949 VI, 269-270. 
     877 Prims 1936 B, 31 (met grotendeels onjuiste uitleg op 32). Vgl. de lezing in Die cornyke van Brabant int prose 

int corte, Den Haag KB hs. 71 F 8 fol. 18 r, en zie eerder over deze bronnen hiervóór, 271, 272, 280 en vooral 295. 

Statius werd verkeerd uitgelegd als Sint Eustachius. Opmerkelijk is de vervanging van ‘Johannes de Klerk’ door 

‘Johannes onze Klerk’.  
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Hij maakte Braboen ’s Heiligs Rijks markgrave, 

Zijn wapen: een borcht, in ’t veld van kele, 

met twee handen van hooger have [van grote kostbaarheid]. 

Antwerpen heette hij het bij keizerlijke gave. 

Dus vindt men der stads gelijks niet vele.878 

 

Dus steekt men ten rechte ter borcht nog uit 

twee handen, waar zesse rozen om staan, 

door de Romeinen in ’t rechte statuyt 

gelaten te houden, in ’t vast besluit, 

de Roomsche majesteit te zijn onderdaan, 

De een hand bediedt den Stapel waaraan 

nog den opslag, de ander hand, bij bescheie, 

bewijst den Tol met den geleie.879 

 

 De Antwerpse uitleg van de sage is hier uitgebreid met een nieuw element. De twee 

handen in het stadswapen blijken te staan voor de belangrijke keizerlijke privileges van stapel 

en opslag en van vrijstelling van de tol op de Honte (Westerschelde) - een vrijstelling die 

voortdurend werd aangevochten. De zes rozen die het wapen omkransen worden vervolgens 

eveneens uitgelegd als symbolen voor verschillende juridische en financieel-economische 

rechten.
880

 De stedelijke belangen waren dus vanaf het allereerste begin naar wens geregeld, 

en dat nog wel door Caesar, eerste keizer van het Rijk, eerste vertegenwoordiger van het 

oppergezag dat Antwerpen nog steeds regeerde. Opvallend is weer de nadruk op de 

importantie van Antwerpen als handelsstad, een zelfbeeld dat aan het eind van het gedicht 

nogeens wordt opgeroepen, en dat de stad ook langs andere wegen uitdroeg.
881

 

 Nog een vroege getuigenis van het belang dat de Scheldestad aan de sage hechtte is het 

smeedijzeren Brabo-beeldje op de ‘put van Quinten Metsys’. Volgens een oude traditie was 

de beroemde schilder aanvankelijk werkzaam als smid, tot hij zich, uit liefde voor een 

schildersdochter, liet omscholen. Het smeedwerk dateert uit het eind van de vijftiende eeuw
882

 

en werd, naar men mag aannemen, in opdracht van het stadsbestuur gemaakt. Tot ver in de  

zestiende eeuw sierde het de put vóór het oude stadhuis: een centrale, belangrijke plaats, 

vergelijkbaar met die van het negentiende-eeuwse Brabo-beeld van Jef Lambeaux dat nu de 

Grote Markt domineert. In 1557, bij de bouw van het nieuwe stadhuis, is de put gedempt en 

werd de putkevie verplaatst naar de Handschoenmarkt.
883

 Daar kan men de ijzeren Brabo nog 

steeds bewonderen. Hij staat bovenop een luchtige ‘koepel’ van twijgen en bladeren, waarin 

vier wildemannen en -vrouwen: het geheel symboliseert de zojuist overwonnen wildernis.
884

 

De held is in harnas, met de Romeinse dubbele adelaar op de borst, en staat klaar om de 

afgehakte reuzehand te lanceren.   

 Aan het begin van de zestiende eeuw werd het Antwerpse raadhuis verrijkt met nóg 

een herinnering aan de Brabo-sage. Aan de oever van de Schelde waren, tijdens 

                                                
     878 Deze strofe lijkt onvolledig overgeleverd: de meeste strofen tellen acht regels (volgens rijmschema abaabbcc).  
     879 Prims 1936 B, 33-34. 
     880 Prims 1936 B, 33-5. Over de omstreden tolvrijheid op de Honte: Antwerpen 1993 nr. 5, met speciale aandacht 

voor de periode kort vóór 1470, toen twee processen over de kwestie werden gevoerd. 
     881 Vgl. voor Antwerpens zelfbeeld en zelfpromotie als wereldhandelsstad Pleij in Antwerpen 1993, 79-82. 
     882 Schoups 2002, 44 geeft het jaar 1490; Collon-Gevaert 1951, 386-8 geeft 1470; Quinten Metsys was toen nog 

een kind, het werk is volgens Collon-Gevaert vermoedelijk door een ander lid van de familie Metsys (Josse of 

Jan) gemaakt.  
     883 Thijs 1893, 62; Schoups 2002, 44-45. 
     884 In de keuze voor een wildeman en -vrouw als schildhouders van het Antwerpse stadswapen kan diezelfde 

gedachte hebben meegespeeld. De wildeman was overigens een vaak gekozen schildhouder, aan het eind van de 

middeleeuwen. Bernheimer ziet hem daarbij vooral als talisman, om zijn beschermende kracht (Bernheimer 1952, 

177-178).  
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Het smeedwerk van de ‘put van Quinten Metsys’ (eind vijftiende eeuw), nu op de Antwerpse Handschoenmarkt, 

maar vroeger voor het stadhuis. Brabo is afgebeeld als overwinnaar van de reus en daarmee van de wildernis, die 

wordt gesymboliseerd door een gestileerd bos met wildemannen en -vrouwen erin. Uit: Voet 1973, 347. 
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graafwerkzaamheden bij het Steen, kolossale beenderen gevonden. Dat moesten de botten van 

de reus zijn! Vol trots stelde men deze tastbare bewijsstukken voor het overoude verleden van 

de stad tentoon in het stadhuis. Ze werden er opgehangen aan ijzeren kettingen, in ‘der Heeren 

Camere’.
885

 Stadssecretaris Cornelius Graphaeus dichtte er Latijnse verzen bij: 
 

In coxam 

Tanta haec horrifici fuerit si coxa gigantis, 

Caetera quanti illi membre fuisse putes? 

 

In dentem 

Faucibus immensis dens hic stetit, ore voraci 

Quivisset solidos ille vorare boves. 

 

In brachium 

Quam fuerit fortis munitus robore saevus 

Ille vir, id cubiti pars monet ista sui. 

 

In scapulam 

Ardua terribilis scapula haec est (crede) tyranni: 

Quid reris quantum sustinuisset onus? 

 

In tibiam 

Gestavit vastam vasta istaec tibia corpus, 

Enceladus886 aequavit (non dubium) ille gradu.887 

 

 De reuzenbotten (in werkelijkheid die van een walvis) vormden een soort toeristische 

attractie, in elk geval voor bezoekers van aanzien. Verschillende auteurs maken er melding 

van. Hofdichter Jean Lemaire noemt ze in zijn Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes 

(1511-1513), bij zijn weergave van de Antwerpse stichtingssage. Hij zegt ze met eigen ogen 

in het stadhuis te hebben gezien.
888

 Albrecht Dürer, die de stad in 1520 als gevierd kunstenaar 

bezocht, schrijft erover in zijn dagboek:     
 

                                                
     885 Beschrijving van deze uitstalling, door Graphaeus: zie citaat hierna, 358. Twee onderdelen van het gebeente 

worden nog bewaard in het Antwerpse Volkskundemuseum, de overige zijn verdwenen tijdens de Franse Revolutie: 

Prims 1927 A, 12; Antwerpen 1993 nr. 29 (de daar genoemde afbeeldingen hebben m.i. betrekking op Graphaeus’ 

verslag van de Inkomst van 1549 - vgl. Calvete de Estrella ed. 1873-84 IV, 22) 
     886 Enceladus: een van de Titanen, reuzen uit de Griekse mythologie. 
     887 De verzen zijn ons overgeleverd door Calvete de Estrella (1552) en Guicciardini (1567). Latijn overgenomen uit 
Guicciardini ed. 1987, 15; de vertaling luidt aldaar: 
 

Op zijn dij 

Indien het dijbeen van die verschrikkelijke reus zo enorm was, hoe gigantisch moeten dan zijn 

andere ledematen wel zijn geweest? 
Op zijn tand 

Deze tand stond in de kaken van zijn geweldige mond, met zijn vraatzuchtige muil had hij sterke 

ossen kunnen verslinden. 

Op zijn arm 

Met welke reuzekracht deze kerel gewapend was, toont dit stuk van zijn arm aan. 

Op zijn schouder 

Dit is het hoge schouderblad van deze dwingeland (geloof mij vrij); welk kolossaal gewicht heeft 

hij moeten torsen? 

Op zijn scheenbeen 

Dit reuzebeen schraagde ooit zijn reuzelichaam; zonder enige twijfel waren zijn schreden even 

lang als die van Enceladus. 
 

     888 Lemaire ed. 1882-91 II, 353-4. Vgl. over Lemaire en de Antwerpse sage hiervóór, 340, en hierna. 
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Ik heb in Antwerpen het  been van de reus gezien, dat been is tot boven de knie vijf en een 

halve voet lang en bovenmatig zwaar en dik, evenzoo het schouderblad is zeer breed, als de 

rug van een sterke man, en nog meer andere dingen van hem. En de man is 18 voeten [3,5 à 4 

meter] lang geweest, heeft in Antwerpen geregeerd en groote wonderen verricht, die de Heeren 

van de stad in een oud boek uitvoerig beschreven hebben.889 

  

Ook in de passages die Calvete de Estrella (1552) en Guicciardini (1567) aan Antwerpen 

wijdden worden de beenderen als lokale bezienswaardigheid genoemd. Volgens de laatste viel 

er ook een spoor van de reus te bewonderen.
890

 

 De ‘beenderen van de reus’, rond 1500 opgegraven bij het Steen en tentoongesteld in het Antwerpse 

stadhuis. Nog bewaard zijn een schouderblad (36 x 106 x 103 cm.) en een rib (192 x 12 x 4 cm.). 

Antwerpen, Volkskundemuseum, inv.nr. VM.92.64.1-2. Uit: Antwerpen 1993, nr. 29. 

 

 Dat Brabo en de reus tot symbool voor Antwerpen waren uitgegroeid blijkt ook bij het 

grote landjuweel van 1561, georganiseerd door de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren. 

De prijs voor het beste ernstige spel bij het Haagspel was een zilveren Brabo-beeldje van acht 

ons; de tweede prijs was een hand in een rozenkrans, met de helft van dat gewicht. Ook in de 

teksten zijn referenties aan de sage te vinden. De bezoekende Mechelse Lischbloeme 

bijvoorbeeld eerde de ontvangende stad door aan Brabo’s rol in de Antwerpse geschiedenis te 

herinneren.
891

 

 In 1557 was de ‘put van Metsys’ van de Grote Markt verplaatst naar een minder 

prominente plek, maar dat betekende allerminst dat Brabo zijn centrale positie in de stedelijke 

decoratie had verloren. Het nieuwe stadhuis waarvoor de put moest wijken, ingehuldigd in 

1565 en door tijdgenoten beschouwd als het mooiste en ‘modernste’ renaissance-gebouw in 

de Nederlanden, droeg zijn beeltenis op een nog belangrijker plaats. Brabo was de 

voornaamste figuur in de decoratie van de voorgevel. Deze beeldengroep - waarvan het 

iconografische programma volgens Bevers waarschijnlijk werd uitgedacht in de kring rond de 

                                                
     889 Geciteerd naar de vertaling van Swillens 1941, 87. Stadsarchivaris Verachter, die de tekst eerder vertaalde, 

stelde dat Dürer hier verwijst naar een vijftiende-eeuws handschrift in het stadsarchief met de titel Het oud register 
van diversche mandementen (Verachter 1840, 54); Swillens lijkt deze identificatie over te nemen. Dit register 

(Stadsarchief: inventarisnr. PK#87) dateert uit de zestiende eeuw; Prims schrijft het toe aan stadsgriffier Petrus 

Aegidius (Prims 1948, 5; vgl. hierna, 359). We zagen dat de Antwerpse lezing van de Brabo-sage al rond 1470 

bestond, in * Die cornyke van Brabant int prose int corte I. Heeft daar ooit een ‘officieel’ handschrift van bestaan, 

een Antwerps equivalent van het Brusselse handschrift-Van den Damme? Prims 1936 A geeft een overzicht van de 

middeleeuwse kronieken van Antwerpen. Daarin is de Brabo-sage ook te vinden, maar de handschriften waarin ze 

zijn overgeleverd dateren alle uit de tweede helft van de zestiende eeuw of later.  
     890 Calvete de Estrella ed. 1873-84 IV, 21-23;Guicciardini ed. 1987, 15-17. 

   891 Prijzen: Ryckaert 2011, 51, 1218; Brabo behandeld door Mechelen: idem 1132, 1176-7 



 

 353 

  

 

Het nieuwe stadhuis van Antwerpen, met Brabo bovenin, als centrale figuur in de decoratie. Ets van 

Melchizedech van Hooren, waarschijnlijk uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijke inhuldiging in 

1565. De ets toont het oorspronkelijke concept voor de versiering, die pas in het volgende jaar - met 

enkele kleine verschillen ten opzichte van dit plan - werd voltooid. Uit: Antwerpen 1993, nr. 92. 

 

Violieren, misschien door factor Willem van Haecht - was bedoeld als driedimensionale 

vorstenspiegel. Men dacht daarbij allereerst aan Filips II, wiens bezoek op korte termijn werd 

verwacht. Brabo stond in dit geheel symbool voor het grootse Brabantse en Antwerpse verle-

den, en voor de toen verkregen maar nu steeds vaker geschonden rechten en vrijheden. Als 

overwinnaar van de reus herinnerde hij tevens aan de mogelijke gevolgen van tyrannie. De 

vorst kreeg dus niet alleen een vleiend genealogisch memento voor ogen, maar werd tevens 

gemaand om de Blijde Inkomste te respecteren.
892

 

 In die door tijd en plaats dubbelzinnig geworden rol kon Brabo de val van Antwerpen 

niet lang overleven. Officieel waren het echter geen politieke, maar religieuze en geschied-

kundige overwegingen die tot zijn verwijdering leidden. Zodra de opstandige stad opnieuw 

aan het Habsburgse gezag was onderworpen, werd begonnen met de her-katholisering. Overal 

verschenen nieuwe crucifixen en Mariabeelden. Al gauw kwamen de nu oppermachtige 

Jezuïeten met het voorstel om ook de Brabo op het stadhuis te vervangen - dat verhaal was 

immers toch maar een fabeltje. En zo geschiedde. In 1587 werd Brabo’s plaats aan de 

voorgevel ingenomen door een al even symbolische Maagd.
893

 De kerk had gezegevierd, de 

ketterij was bedwongen. Het beeld van de legendarische reuzendoder verhuisde - tezelf-

                                                
     892 Bevers 1985, vooral 55-58, 82-92, 104; Bevers in Antwerpen 1993, 243. Voor de vleiende, genealogische 

component heeft Bevers niet of nauwelijks aandacht. 
     893 Ook het oude stadhuis droeg een afbeelding van Maria. Er was dus tevens sprake van herstel van een oude 

traditie. Bevers merkt op dat het bestaan van die traditie de keuze voor Brabo in 1566 des te opmerkelijker maakt. Op 

het oude stadhuis stonden echter ook zes standbeelden, die vermoedelijk vroegere markgraven voorstelden (vgl. 

Bevers 1985, 1, 50-55).  
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dertijd? - naar de Werfpoort. Het is bij de afbraak daarvan, in 1812, vernietigd.
894

 

 Een van de meest hardnekkige Antwerpse tradities rond de Brabo-sage was het 

optreden van de reus in de jaarlijkse Ommegangen en, incidenteel, in de Blijde Inkomsten in 

de stad. Hoe en wanneer dit gebruik precies ontstond is niet met zekerheid te zeggen. Volgens 

Prims hebben we te maken met een laat-middeleeuwse herinterpretatie van een in vroeger tijd 

omgedragen reus Goliath (genoemd in de stadsrekeningen van 1470), die wellicht vergezeld 

ging van een kleine David, vervolgens uitgelegd als Brabo. Eind vijftiende, begin zestiende 

eeuw zou deze Goliath zijn vervangen door een Antigonus. Simons echter stelt dat tevoren 

niet Goliath, maar de heilige reus Christoforus - een figuur dus zonder bijgaande en eveneens 

vervangen kleine strijder - aan de processie deelnam. Hij verklaart de verschijning van de 

nieuwe ommegangsreus uitsluitend uit de populariteit van de Brabo-sage. De ‘Antigoon’ die 

tot in de negentiende eeuw, regelmatig opgefrist, bij ommegangen en intochten werd gebruikt 

is in 1534 gemaakt door Pieter Coecke van Aelst.
895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Antigonus van Pieter Coecke van Aelst 

tijdens de Blijde Inkomst van Karel V en 

Filips te Antwerpen in 1549, in het verslag 

door staddsschrijver Cornelis Grapheus, 

tevens verantwoordelijk voor de beschreven 

decoraties. Uit: Von Roeder-Baumbach 

1943, afb. 31. 
 

 Dit beeld werd ook vertoond tijdens de inkomst van Karel V en zijn zoon Filips, in 

1549 - met politieke bedoeling. De reus was gezeten op de markt, drie maal levensgroot, in 

antieke kledij, en met een - volgens stadssecretaris Graphaeus, die behalve de decoraties 

tevens het officiële verslag van de inkomst verzorgde - echte reuzen-blik: “wreet, vreeslijck, 

tyrannisch”. Zijn ene hand rustte op het heft van zijn zwaard, in de andere droeg hij een rood-

witte staf, en op zijn hoofd een krans van rode en witte rozen: een verwijzing naar de rozen-

krans om het stadswapen, en naar de stedelijke privileges.
896

 Hij had ook tekst:  
 

Ick, die men seit hier voertijden tot deser plaetsen geweldichlijck [met geweld] gehandelt te 

hebbene, al ben ick al noch van grootheit des lichaems vervaerlijck, mijn wreetheit nochtans 

                                                
     894 Bevers 1985, 106-114, n. 56. Er zijn schilderijen van Sebastiaan Vrancx die Brabo op de Werfpoort afbeelden: 

Antwerpen 1993, nr. 170 (ca. 1616-1618); Voet 1973, 159 (1622). 
     895 Over de ommegangsreus: Von Roeder-Baumbach 1943, 89-90; Prims 1948, 13; Simons 1984; Schoups 2002, 

45-51. 
     896 Zie over deze rozen en hun uitleg als symbolen van juridische en economische privileges hiervóór, 349. De 

krans is later vervangen door een helm (Simons 1984, 32). 
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nu gesoncken sijnde, wijcke geerne, ende gheve my uwer macht - O grootmachtige Prince 

Philippe - gewillichlick over.897  

 

De reus staat hier voor de kracht van de stad, die zich onder het gezag van de toekomstige 

vorst stelde. In de nadrukkelijke vrijwilligheid waarmee dat gebeurde lag tevens een 

waarschuwing besloten. Want evenals Brabo verwees Antigonus naar de mogelijke 

consequenties van dwingelandij. Die waarschuwing sprak hij duidelijker uit toen de stad 

daadwerkelijk voor de Opstand had gekozen en, in 1582, de hertog van Anjou als nieuwe 

landsheer ontving: regeer met goedheid, denk aan mijn voorbeeld en onthoud je van 

geweld.
898

 Maar het geweld kwam. 

 

Ter discussie 

 

Hoe belangrijk voor het Antwerpse zelfbeeld de Brabo-sage ook was, onomstreden bleef zij 

niet. Er waren kritische geluiden te horen, zo bleek al uit de Alderexcellenste Cronyke.
899

 Er 

werden bovendien nieuwe, andere verklaringen voor het ontstaan van de stad en haar naam 

gezocht. Verschillende zestiende-eeuwse auteurs geven zicht op de discussie die hierover 

werd gevoerd. 

 De vroegste bron over de kwestie is, voor zover bekend, Jean Lemaires Illustrations 

de Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-1513). Lemaire vertelt daar dat de reuzebotten niet 

het enige antieke relict waren waarop men in Antwerpen meende te kunnen bogen. Ook een 

oud reliëf boven de poort van het Steen gold als klassiek. Dit beeldhouwwerk - zo zwaar 

beschadigd dat men er niets, of alles, in kon herkennen - zou een afbeelding van de heidense 

god Priapus zijn.
900

 Opmerkelijk zijn de door Lemaire vermelde speculaties rondom het reliëf: 
 

[...] et encores pour attestation de l’ancienneté de la dite ville d’Anvers, ilz [de Antwerpenaren] 

disent que le Dieu Priapus estoit iadis adoré en icelle, et monstrent sa représentation en une 

vieille porte près du marché au poisson. Et de là vient par ancienne coustume, que les femmes 

du dit païs, en toutes acclamations soudaines appellent ‘Tyers’, c’est à dire Priapus en langue 

Thioise [in het Diets].901  

 

 Lemaire steekt hier de draak met de ijdelheid van de Antwerpenaren, die zich zo graag 

met Priamus verbonden zagen. Priapus, klassieke vruchtbaarheidsgod, werd traditioneel 

afgebeeld met een enorme fallus. Dat juist deze godheid hier sinds de oudheid was vereerd 

zou wel niemand verbazen. Antwerpen had inmiddels, zoals het een wereldstad betaamt, een 

geduchte reputatie als poel van zonden. Niet voor niets was het deze stad waar duivel Moenen 

zich met Mariken van Nieumeghen vestigde: nergens waren zoveel kroegen en bordelen om 

zielen voor de hel in te ronselen. Ook in andere zestiende-eeuwse literaire teksten treedt 

Antwerpen op als stad van hoeren en hoerenhuizen.
902

 En er zit nog meer scabreuze lol in 

deze passage verstopt. Zo is het verband dat Lemaire legt met de kreten en gilletjes van de 

Antwerpse vrouwen een komische variatie op al het ge-etymologiseer, speciaal in de Brabo-

sage, en is de verbinding tussen Priapus en Priamus met zijn enorme nageslacht een sneer 

naar de overvloed aan Troje-sagen in het algemeen. Maar ook als geleerde grap is de passage 

een aanwijzing voor het manifeste Antwerpse verlangen naar een antiek verleden.   

 Er is ook een andere, meer serieuze uitleg mogelijk. Die uitleg geeft Van Osta, die  

                                                
     897 Graphaeus 1550, L 1 r, met aansluitend een korte samenvatting van de Brabo-sage. 
     898 Bevers 1985, 55-58 (1549), 101-106 (1582). 

   899 Zie hiervóór, 279. 
     900 De werkelijke datering en voorstelling zijn niet met zekerheid vast te stellen. Misschien gaat het om een afbeel-

ding van het stadswapen uit het midden van de dertiende eeuw (Van Osta 1992, 221-224).  
     901 Lemaire ed. 1882-91 II, 353-4 (cursivering van mij). 
     902 Verder materiaal rond dit zondige imago besproken door Pleij in Antwerpen 1993, 82-85. 
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Het reliëf boven de poort van het 

Antwerpse Steen, aanleiding tot 

speculaties (afbeelding: 

http://www.antwerpengids.be) 

 

zich daarbij vooral baseert op de latere en veel uitgebreidere verhandeling over het Priapus- 

reliëf in Johannes Goropius Becanus’ veelgesmade maar ernstig bedoelde Origines 

Antwerpianae (1569).
903

 De afbeelding op het Steen werd in verband gebracht met een 

alternatieve, Latijnse verklaring van de naam Antwerpen uit ad Verpus: gewijd aan Verpus 

(verpus: besnedene). Door die etymologie werd de gedachte aan een oude Priapus-tempel 

opgeroepen. Zo’n tempel herkende men vervolgens in de voor antiek gehouden burcht met het 

duidelijk oeroude reliëf. De Antwerpse Besnijdenisrelikwie, de door Godfried van Bouillon 

geschonken voorhuid van Christus, paste ook in de theorie. Die gift van deze Antwerpse 

markgraaf was natuurlijk bedoeld geweest als een poging tot kerstening van de hardnekkige 

heidense cultus. Bij de - zoals bekend zwakke - vrouwen kon men echter nog steeds de 

aanroep van de in de volkstaal geheten ‘god Teers’ (Lat. thyrsus, Mnl. teers: mannelijk lid) 

horen.
904

 Volgens Van Osta ontstonden deze ideeën in kringen van plaatselijke humanisten, 

om de oudheid van de stad te bewijzen, en heeft Lemaire ze daar gehoord.
905

 Dat ze, 

misschien onbedoeld, komische connotaties hadden is duidelijk. De grens tussen ernst en 

scherts is soms vaag, bij de auteurs die de theorie - tot in de negentiende eeuw! - behan-

delden.
906

  

 Uit de Priapus-kwestie blijkt, hoe dan ook, dat de oude naamsverklaring van 

Antwerpen uit hand-werpen voor humanisten, of althans een deel van hen, niet meer 

acceptabel was. Men maakte zich er vrolijk over, of zocht naar een beter verantwoord alterna-

tief. Al snel werden ook andere, minder dubbelzinnige etymologieën bedacht. Cornelis Grap-

haeus publiceerde in 1527 een boekje De nomine florentissimae civitatis Antverpiensis.
907

 Het 

eerste van de twee gedichten in deze uitgave behandelt de kwestie van Antwerpens oorsprong 

en naamsverklaring, onderwerp van een ‘langdurige discussie onder de bevolking’.
908

 

Verschillende naamsvarianten deden inmiddels de ronde: Antverpia, Andoverpa, Adversa, 

Aversa... Van twee behandelt Graphaeus de uitleg. De meest bekende, uit hand-werpen, 

                                                
     903 De theorieën rond Priapus worden door Becanus overigens slechts gedeeltelijk onderschreven. Hij heeft zelf 
andere opvattingen over de oergeschiedenis van Antwerpen, uit nog ijlere lucht gegrepen. Zie hierna. 
     904 Van Osta vermoedt dat er iets als God Dees, God Deezeke (Jezus) werd geroepen (Van Osta 1992, 212). 
     905 Van Osta 1992, 202-215, 229-230. 
     906 Zie bijvoorbeeld het antwoord op de vraag hoe het kwam, dat de ooit aanwezig veronderstelde fallus inmiddels 

aan het reliëf ontbrak. Volgens onder meer Becanus was deze in later tijden omwille van de eerbaarheid verwijderd. 

Anderen stelden echter dat hij in de loop der tijd was afgesleten door kussen of afschrapen van vrouwen, die hierin 

een middel tegen onvruchtbaarheid zagen.  
     907 Over deze uitgave Antwerpen 1993, nr. 30. Tekst geciteerd naar het daar gegeven facsimile. 
     908 “Longa super nostrum est vulgo altercatio nomen, unde vocer, quis me hoc condideritque loco”. 
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bestempelt hij als een fabeltje van het onontwikkelde volk. Een alternatieve verklaring was 

die uit Adversa (want gelegen “adversum Scaldaei ad fluminis amnem”: stroomopwaarts aan 

de Schelde). Zelf voert hij de naam Antwerpen vleiend terug op het Latijnse adiicere, letterlijk 

vertaald: aan-werpen. De stad breidde zich immers steeds verder uit, haar rijkdom nam steeds 

meer toe. Guicciardini noemt in zijn  Descrittione di tutti i Paesi Bassi (1567) nog 

verklaringen uit aan de Werp (de Werf, de kade) en uit Andoverpii, een Duits volk dat de stad 

zou hebben gesticht. De reus, zegt hij, was volgens sommigen een forse Rus die de burcht ooit 

had bewoond.
909

 

 Ook in Antwerpen gingen, net als elders in Europa, de vervangende theorieën soms 

ver. In 1563 bood de eerder genoemde Johannes Geropius Becanus, geschoold in de 

geneeskunde én in de klassieke talen, het stadsbestuur aan om de oudste geschiedenis van de 

stad te beschrijven. Het resultaat van zijn inspanningen was een vooral taalkundige studie, 

Origines Antwerpianae (1569), die hij opdroeg aan Filips II, Alva, Granvelle en de Fuggers. 

Becanus identificeerde Antwerpen met het antieke Atuatuca. Maar de stad kon zich op meer 

beroemen dan alleen op hoge ouderdom. Zij was gesticht door nakomelingen van Jafeth, 

wiens stam als enige buiten de Babylonische spraakverwarring was gebleven. In Antwerpen 

was dus de oertaal bewaard! Dat bleek onder meer uit de naam van deze taal, het Diets, die 

wordt uitlegd als Douts, d’outs, de oudste. Becanus is, als gezegd, in later eeuwen veel 

gehoond. In de eigen tijd vond het werk van deze hofarts echter wel belangstelling en bijval, 

bij een select, geleerd publiek althans.
910

 Met zijn gewaagde maar vaderlandslievende verbin-

ding tussen Antwerpen en het Aards Paradijs, zijn verbluffende etymologieën en claim op de 

oertaal sloot hij aan bij de internationale humanistische mode van het moment.
911

 

 Het voornaamste bezwaar tegen het wondere verhaal van Brabo en de reus was natuur-

lijk het ontbreken van betrouwbare bronnen. Zo vraagt men zich af, waarom Caesar zijn 

geliefde Brabo niet noemt, terwijl hij toch veel van zijn onderbevelhebbers vermeldt.
912

 En 

Becanus wijst op de bedenkelijke kwaliteit van de geschriften die de sage wel overleverden. 

Wie Caesar presenteert als zoon van een ‘koning [sic] van Arcadië’ neemt zijn publiek in de 

maling. En de uitvinding van een Trojaanse Brabo als stichter en naamgever van Brabant is 

een wel heel bekende truc, al zo oud als Romulus en Remus. Het is allemaal oudewijvenpraat 

uit het volk, zó vaak door de mensen gehoord, gelezen en gezien dat niemand er meer aan 

denkt dat het weleens niet waar zou kunnen zijn.
913

 

 Stadssecretaris Graphaeus gaat, in zijn beschrijving van de intocht van 1549, impliciet 

in tegen dit soort bedenkingen, die blijkbaar al eerder werden geuit. Het ontbreken van 

authentieke bronnen wil nog niet zeggen dat de geschiedenis van Brabo en de reus onwaar is, 

stelt hij aan het slot van zijn samenvatting van het verhaal: 
 

Noch al vele wonderlijcke dingen seyt men in ’t gemeyn hier af, maer de luyden van dier 

eeuwen waren so grof, dat sij daeraf niet geloofweerdichs scriftelijc achtergelaten en hebben, 

hoewel nochtans dese dingen niet min geloofelijck en sijn, dan ’t gene dat voertijts de heyde-

nen van hueren goden Juppiter, Juno, Saturnus, Mercurius, Mars, Apollo, etc. gescreven 

hebben.914 

 

En dan komt hij met de voornaamste aanwijzing voor de geloofwaardigheid van de Brabo-

                                                
     909 Guicciardini ed. 1987, 16-17. De rationalisatie van de reus tot Rus is al te vinden in Van Julius Caesar [1545]; 

daarover hierna, V.4.5.4. en VI.3.3.4. 
     910 Over Becanus en zijn werk: Frederickx 1971-72; Antwerpen 1993, nr. 32. 
     911 Vgl. hiervóór, IV. 4.6.3. en IV.6.6. 
     912 Zo bijvoorbeeld de Jezuïet Scribanius (Origines Antverpienses, 1610), geciteerd in Reiffenberg 1846, I,  LXXV-

LXXVI. 
     913 Becanus, Origines Antwerpienses (1569), geciteerd door Reiffenberg 1846, I, LXXIX-LXXX. 
     914 Graphaeus 1550, L 1 r. Calvete, die Graphaues’ beschrijving kende, volgt deze redenering en wijst daarbij ook 

op de etymologie van het Capitool (Calvete de Estrella ed. 1873-1884 IV, 23). 
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sage: de reuzenbotten, waarvan hij de argumentele waarde nogeens verhoogt met het oordeel 

van experts in de anatomie: 

 
Men siet opter Stadthuys alhier, in der Heeren Camere, aen ijseren ketenen gebonden 

hangende, sekere groote gebeenten, die men na gemeynen waen seyt te sijne de gebeenten van 

den vorseiden Antigonus. Maer wattet is, oft niet en is, die hem van anatomien oft ontledingen 

verstaen seggen sterckelijck, dattet eens seer groots menschen gebeenten zijn [...]. Die dese 

gebeenten gemeten hebben seggen dat sij na proportie bevinden, dat een man is geweest wel 

van .xviij. voeten.915 

 

 In hun - kritische - weergave van de discussie noemen Guicciardini en Becanus nog 

meer argumenten van de aanhangers van het verhaal. Men wees natuurlijk op de ruïnes van de 

burcht, en op andere oude bouwwerken of restanten daarvan. In de Mattestraat bijvoorbeeld 

stond een (dertiende-eeuws, maar in de zestiende eeuw verbouwd) huis van de Duitse Orde, 

dat het ‘Reuzenhuis’ werd genoemd en ook wel als het kasteel van Antigonus werd  gezien. 

De poort ervan droeg een Brabo-beeldje. Dan was er het stadswapen met de afgehakte 

handen. En ook vroegere, inmiddels niet meer dateerbare getuigenissen van de populariteit 

van de sage - de Latijnse verzen in het stedelijke privilegeboek, de ommegangsreus - werden 

nu als bewijs aangevoerd. Dürer noemde, eerder, een ‘oud boek’ waarop men zich beriep.
916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het oude ‘Reuzenhuis’, met Brabobeeld, op een 

aquarel uit 1845. Uit: Schoups 2002, 57. 

 

 De auteurs die zich over het vraagstuk uitlieten bewogen zich niet allemaal op  

hetzelfde niveau. Reiffenberg citeert een zekere broeder Trudo van Gembloux (ca. 1550), die 

zich aansluit bij het betoog van Graphaeus maar daarbij ook eigen, dubieuze duiten in het 

zakje doet. Hij vertelt over een huiveringwekkende vondst die de waarheid van het verhaal 

over een handwerpende reus, dat hij als kind al zegt te hebben gehoord, duidelijk aantoont: 
 

zeer veel burgers van deze stad, die wij goed kennen en die nu nog leven, beweren serieus dat 

zij nog niet zoveel jaren geleden, tijdens de sloop van zekere oude gebouwen, kistjes vol met 

                                                
     915 Graphaeus 1550, L 1 r - L 2 v. 
     916 Guicciardini ed. 1987, 15-16; Becanus Origines Antwerpienses (1569), geciteerd door Reiffenberg 1846, I, 

LXXIX-LXXX. Over het Reuzenhuis ook Thys 1893, 21-24; Van den Berg 1987; Schoups 2002, 56-57. Dürer: zie 

hiervóór, 351. 
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afgehakte, gave maar uitgezogen menselijke handen hebben gezien.917  

 

 Verschillende van de aangehaalde auteurs typeren de reuzenlegende als een algemeen 

bekend verhaal, of sterker: als vulgo fama, een verhaal ‘van het volk’. Die karakterisering  

vinden we niet alleen bij de kritische Becanus, de chique hofarts met zijn onverholen 

minachting voor deze praatjes uit het plebs. We vinden haar ook bij auteurs die de 

geloofwaardigheid ervan verdedigen, bij Graphaeus en broeder Trudo.
918

 De precieze  

betekenis van het woord vulgus is echter moeilijk te bepalen, en kan variëren. Ligt de nadruk 

op ‘laag’, of op ‘breed’? Met andere woorden: stuiten we hier op een blijk van de toenemende 

sociale polarisatie in deze tijd,
919

 of wordt hier eerder een intellectueel dan een sociaal 

onderscheid gemaakt?
920

 Het verhaal lijkt in elk geval populair te zijn geweest bij een groot 

publiek. Maar het zou onjuist zijn de aanhangers van het verhaal uitsluitend in de onderste, 

weinig ontwikkelde lagen van de Antwerpse bevolking te zoeken. Het stadsbestuur achtte 

Brabo immers een centrale plaats op het nieuwe, prestigieuze stadhuis waardig. De rederijkers 

die Bevers achter het iconografisch program voor dit bouwwerk vermoedt (en die Brabo ook 

op andere wijze bleken te eren) waren bepaald niet van de straat.
921

 En Graphaeus lijkt te 

kunnen dienen als voorbeeld van een humanist die de Brabo-sage acceptabel vond. 

 Maar er kleven vragen aan Graphaeus’ opstelling en, bijgevolg, aan zijn waarde als 

representant van het humanisme, in deze kwestie. In zijn beschrijving van de intocht van 1549 

sprak hij zich duidelijk uit voor de geloofwaardigheid van het verhaal, zij het met 

verdedigende ondertoon. Hij onderschreef de historiciteit van de reus ook letterlijk, door 

Latijnse verzen op het gevonden gebeente te dichten. Van wanneer die verzen dateren is 

onbekend, maar misschien schreef hij ze niet lang na hun ontdekking: hij was al in 1520 in 

dienst als stadsschrijver.
922

 Anderzijds was Graphaeus degene die in De nomine florentis-

simae civitatis Antverpiensis (1527) een nieuwe naamsverklaring voor Antwerpen opperde. 

Daarbij deed hij de uitleg uit hand-werpen af als onzin. Hoe is dit te begrijpen? Heeft hij zijn 

standpunt herzien? Er is ook een andere verklaring mogelijk. In 1522 was de nog jonge 

stadssecretaris gevangen gezet, op beschuldiging van Lutherse propaganda. Graphaeus herriep 

zijn meningen en werd weer vrijgelaten. Aanvankelijk ging hij werken als leraar, maar in 

1540 werd hij gerehabiliteerd en opnieuw aangesteld als stadsschrijver van Antwerpen. 

Mogelijk getuigt het etymologische gedicht uit 1527 van zijn grotere vrijheid in de materie, 

tijdens dit beroepsmatige intermezzo. In zijn eerdere en latere jaren, in stadsdienst, zal hij zich 

meer aan de ‘officiële’ opvattingen van het stadsbestuur hebben willen of moeten houden. 

 Op dezelfde manier valt misschien te verklaren dat de bekende humanist Petrus 

Aegidius (Pieter Gillis, 1486-1533), onder meer bevriend met de op dit punt kritische 

Erasmus,
923

 zich achter de sage stelde: in zijn functie als Antwerps stadsgriffier. Hij was  

                                                
     917 “De abscissione et jactu manuum certum est plerosque hujus urbis civis quos probe novimus, adhuc vivere, qui 

serio affirmant, haud adeo multis abhinc annis se manifeste vidisse inter diruendum vetusta quaedam aedificia, 

inventas certas cistulas plenas abscissis integris, sed exsuccis hominum manibus.” Geciteerd naar Reiffenberg 1846, 

I, 221-222; vert. WK. 
     918 Graphaeus 1527: “vulgo est fabula nota rudi” (Antwerpen  1993, nr. 30); Graphaeus 1550, L 1 r: “seyt men in ‘t 

ghemeyn”, L 2 v: “na gemeynen waen”; broeder Trudo: “constans vulgo fama [...] quam etiam pueri audivimus”, 

“varia de his volgo narrantur” (Reiffenberg 1846, I, 221, 222); Becanus: “plebeias [...] et anilis fabulas” (Reiffenberg 
1846, I, LXXIX). Over Becanus’ glanzende carrière en vooraanstaande positie Frederickx 1971-1972, 129-131. 

   919 AGN 5,442 e.v.; Antwerpen 1993, 37-47. 

   920 Vgl. Mertens 1983, 96 en de conclusies ten aanzien van het humanisme hiervóór, in IV.4.7. 
     921 Zie bijvoorbeeld het voor een belangrijk deel klassiek geïnspireerde werk van de door Bevers met name 

genoemde Willem van Haecht (een overzicht in Knuvelder 1970-1976 I, 515-517). Vgl. voor eerder gebruik van de 

Brabosage door de Antwerpse Violieren hiervóór, 352. 
     922 De oudste vermelding van de verzen bij het reuzengebeente is die bij Calvete de Estrella, in zijn beschijving van 

de intocht van 1549. Biografie Grapheus: BLGNP IV, 148-149. 

   923 Vgl. hiervóór, IV.4.6.1. 
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Deel van een groot redezicht van Antwerpen, in houtsnede (Antwerpen?, ca. 1518).  

Belangwekkende locaties kregen een verklarend bijschrift. Op het Steen, tussen Vleeshuis en Vismarkt: “Dits de 

burch daer antiginus de reuse te wonen plach”. De reus zelf is ook afgebeeld, met schild en dreigend geheven 

zwaard. Uit: Prims 1951, afb. 43; vgl. voor het geheel Antwerpen 1993, nr. 9.  

 

Rechts: detail. 
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samen met zijn collega Graphaeus verantwoordelijk voor de decoraties tijdens de al 

genoemde triomftocht van Karel V in 1520, waarbij ook de Brabo-sage werd benut. En in zijn 

Register van diverse mandementen vertelt hij dat er vroeger aan de grote rivieren in de Neder-

landen - bij Leiden, Gouda, Nijmegen en Antwerpen - reuzen huisden die tol hieven. De reus  

bij Antwerpen was de handen-hakkende Druon Antigoon, die door Brabo werd overwon-

nen.
924

 

 Aan het eind van de zestiende eeuw keerde het tij. Na de val van Antwerpen was 

Brabo niet alleen uit de gratie bij de serieuze geschiedschrijvers, ook zijn prominente rol in de 

officiële stadspromotie was uitgespeeld. De sage werd nu werkelijk een volksverhaal, steeds 

opnieuw gehoord, gezien en gelezen, steeds vaster verankerd in de lokale traditie. Ouders 

vertelden het hun kinderen - bijvoorbeeld naar aanleiding van het stadswapen, de 

ommegangsreus, het Brabo-beeld op de put van Metsys, of dat op de Werfpoort. Het stond 

nog altijd te lezen in populaire kronieken in de volkstaal.
925

 En het werd vertoond. Uit de 

nadagen van de Antwerpse rederijkerij dateert een toneelstuk Van den Reuse Drugon ende 

Brabon, ofte oudheyt van Antwerpen, door Pieter Meulewels. Het stuk is niet overgeleverd, 

maar rekeningposten betreffende de opvoering ervan, in 1644-1645, suggereren dat er in de 

opvatting van het verhaal weinig was veranderd. De held droeg, net als zijn stenen evenbeeld 

op de poort, een harnas en een helm met pluimen. Het Antwerpse stadswapen was te zien, en 

er waren “een dosijn cleijn Roosen ende grootte ende ander blommen” nodig - denkelijk in 

verband met de rozenkrans rond het wapen. De vermelding van “een beerenhuyt ende tighers 

vellekens” roept het beeld op van de wildernis die Brabo, mèt de reus, overwon. Dat het 

onderwerp de stadsbestuurders nog steeds welgevallig was blijkt uit een raadsbesluit van 27 

februari 1645. De Violieren kregen twaalf potten wijn, “ter oorsaecke van de Comedie
926

 

representerende de oudtheyt ende beginsel van dese Stadt Antwerpen onlancx by hun 

verthoont.”
927

 

 Mettertijd nam het geloof in de historiciteit van het verhaal echter meer en meer af. 

Het bleef dierbaar, maar werd niet meer serieus genomen. Het heldendicht Druon Antigoon, 

of de stichting van Antwerpen (1822) van de Nederlandse dichter Willem Messchert biedt een 

voorbeeld van die latere houding. De opening is tekenend: 
 

Neen, ’k wil geen alledaagsche daad 

Op rijm en versmaat stellen; 

Neen; wat in ieder nieuwsblad staat, 

Kan iedereen vertellen. 

[...] 

 

Gij kunt, ô lands en stads-kronijk, 

In oude stijl beschreven, 

En gij, geleerde VAERNEWYCK!928 

Gij kunt mij dichtstof geven! 

Ja, wat ik in die schriften vond, 

Gaat mijn begrip te boven; 

                                                
     924 Samenvattend over Aegidius: Antwerpen 1993, 206. Triomftocht: zie hiervóór, 342, en Prims 1938. Register: 

Prims 1948, 5. 
     925 Vgl. ook hierna, V.4.5.4. 
     926 De term komedie kan nog zijn gebruikt als synoniem voor (niet noodzakelijk komisch) toneelspel (vgl. Smits-

Veldt 1991, 20). 
     927 Keersmaekers 1975, 51. Het stuk lijkt meer dan eens te zijn opgevoerd (aldaar, n. 121). Keersmaekers noemt 

meer titels die, naar zijn mening, de oorsprongssage tot onderwerp (kunnen) hebben gehad: Antverpia (in 1624-1625 

opgevoerd door de Violieren) en een Spel ghenoemt Brabantia over den desolaten staet van Antwerpen, geschreven 

door de factor van de Olijftack (Keersmaekers 1975, 114). Uit deze titels valt echter weinig met zekerheid af te 

leiden. 
     928 Vgl. over Marcus van Vaernewijck hierna, V.4.5.4. en VI.3.3.4. 
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En zoo het in geen boeken stond, 

Geen stervling zou ’t gelooven. 

 

De dichter put zich vervolgens uit in gevatte dialogen tussen de reus en zijn slachtoffers, 

sappige details over ronddobberende rechterhanden en bebloede baren, en vondsten als 

“Thans zijn de schippers handeloos, En handelloos de schepen.” En dat alles onder 

aanroeping van de muze.
929

 

 Maar ook beschouwd als fictie kon de Brabo-sage nog met politieke betekenis worden 

opgeladen. Dat blijkt uit de Vlaams-nationale actualisering van Theodoor van Ryswyck. Deze 

Antwerpse dichter schreef, geïnspireerd door het succesvolle werk van Messchert, een 

hekeldicht Antigonus of de Volksklagten (1841) op het ‘oude sprookje’.
930

 De toon is weer 

luimig, de ondertoon niet. Van Ryswyck wil laten zien hoe het domme, want immer klagende 

Vlaamse volk zichzelf in het ongeluk van de Waalse overheersing heeft gestort. De reus staat 

voor Napoleon, die zijn verovering van het land legitimeerde als bevrijding, van het ‘volk van 

Teutoburg’ (de Duitsers, meer bepaald: de Habsburgers) en van de Wodanspriesters (het 

katholicisme). Aanvankelijk werd hij volgzaam toegejuicht, maar al gauw ontpopte hij zich 

als tiran. Brabo staat voor Willem I, de held die de reus versloeg en het land goed regeerde. 

Het volk is echter nooit tevreden. Al gauw verguisden Brabo’s onderdanen hem net zo hard 

als zijn voorganger. Hij trok zijn handen van hen af. Nu is er weer een andere vorst, en weer 

wordt er geklaagd:   
 

Ja ja, t’is zoo gelyk gy zegt: 

Toen Brabo hier regeerde, 

Dan werd ons toch nog recht gedaen; 

Men kon voor ’t minst het volk verstaen 

Wanneer ’t petitioneerde. 

 

De Walen lagchen ons wat uit, 

Die zitten op het kussen; 

Zy raken aen emploi en plaets, 

En wy, wy steken er helaes, 

Tot over d’ooren tusschen.931 

 

 De geschiedenis van Brabo en de Antwerpse reus eindigde als populair historisch 

sprookje: door niemand meer geloofd, maar geliefd als symbool voor de stad. Dat bleek 

opnieuw aan het eind van de negentiende eeuw: weer mocht Brabo, op de fontein van Lam-

beaux (1887), de Grote Markt gaan domineren. Het beeldhouwwerk toont echter ook een 

andere kant van de ontwikkeling van de sage, inherent aan het afnemen van het geloof erin. 

Bij Messchert en Van Ryswyck werd Brabo nog, kort, aangeduid als Romeins soldaat, en 

vriend en verwant van Caesar.
932

 Hier is die historische context verdwenen. Geen harnas, 

geen helm met vederbos. De held is naakt. De nadruk ligt zo op de fysieke actie van het hand-

werpen, op de etymologie. Niets doet vermoeden dat Brabo eigenlijk een Trojaan was, en dat 

het verhaal ooit juist daaraan zijn waarde ontleende. 

 

Leuven biedt, op bescheidener schaal, een vergelijkbaar beeld. De oorsprongssage en 

                                                
     929 Messchert 1825 (citaten: 104, 109). Het gedicht verscheen eerder in de Antwerpschen Almanach van Nut en 

Vermaek (Antwerpen 1822, 64-82), en werd ook nog opgenomen in Willem Messchert, Nagelaten Gedichten 

(Haarlem 1849, 117 e.v.). 
     930 Vgl. Van Ryswyck 1841, voorwoord en 64. 
     931 Van Ryswyck 1841 (citaat: 54). Het gedicht werd tevens opgenomen in de verschillende uitgaven van Van 

Ryswycks Volledige Werken.  
     932 Messchert 1825, 110 e.v.; Van Ryswyck 1841, 25-26. 
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naamsverklaring uit het Brabo-verhaal moeten daar in de zestiende eeuw nog steeds bekend 

en geliefd zijn geweest. Ook de stedelijke overheid lijkt het te hebben omhelsd. Volgens Van 

Even werd het stadswapen in die tijd uitgebreid met het aan de sage ontleende devies ‘Altijd 

God Loven’.
933

 En we zagen eerder hoe men er Albrecht en Isabella in 1599 door Brabo en 

Swane liet verwelkomen.
934

 

 Maar ook in Leuven ontstond, onder invloed van het humanisme, discussie over de 

houdbaarheid van de oude opvattingen, en over mogelijke alternatieven. Die discussie vinden 

we terug in de eerste stadskronieken uit Leuven. De oudste werken zijn geschreven in het 

Latijn, door Petrus Divaeus (Rerum Lovaniensium libri IV en Annalium Lovaniensium libri 

IV, beide samengesteld in 1564-1565) en Johannes Molanus (Historiae Lovaniensium libri 

XIV, 1570). Willem Boonen schreef kort daarna de eerste Leuvense stadsgeschiedenis in de 

volkstaal (1593-1594).
935

 De twee eerstgenoemde teksten dragen - in taal, titel en aanpak - 

duidelijk het stempel van het humanisme. Het werk van Boonen veel minder. Maar in de 

behandeling van de oorsprong van Leuven loopt de scheidslijn tussen de drie werken anders. 

En net als in Antwerpen zou het standpunt van de auteurs in dit vraagstuk kunnen zijn be-

ïnvloed door hun functie.  

 Molanus is de meest kritische van de drie. Hij was tevens de enige die niet in 

stadsdienst schreef. Molanus was werkzaam aan de Leuvense universiteit. Zijn Historiae 

Lovaniensium was eigenlijk bedoeld als een geschiedenis van deze instelling, maar groeide uit 

tot naslagwerk over de stad zelf. Over de vroegste historie van Leuven is hij zeer beslist: niets 

is zeker, en de Brabo-sage is onzin en een bron van ergernis voor geleerden.
936

 

 Ook Divaeus was, een paar jaar eerder, kritisch ten aanzien van hetgeen de volkstaal-

kronieken en Jean Lemaire en zijn navolgers over de stichting van Leuven vertelden. Daar 

waren ‘zeer wonderbaarlijke leugens’ bij. Maar toch wil deze stadsklerk de sage ook verdedi-

gen. Divaeus concentreert zich op de bronnenproblematiek, en borduurt daarbij voort op het 

stramien van de Antwerpse Graphaeus. Toegegeven: niet alles is geloofwaardig - daarvoor 

wijken deze vertelsels teveel af van de klassieke geschriften. Maar ze zijn toch ook niet 

helemaal te verwerpen. Divaeus heeft handschriften van driehonderd jaar terug of ouder 

gezien die dezelfde stof bevatten. De Grieken en Romeinen geloofden zulke bronnen toch 

ook? En die klassieke verhalen zaten dan nog vol wonderbaarlijke elementen - deze niet. Er 

zijn nu eenmaal geen betrouwbare gegevens over de vroegste tijden, behalve ten aanzien van 

de Joden. De Romeinen schreven nauwelijks over ons land, onder meer uit vijandigheid 

tegenover vreemde volkeren. De Franken deden niet aan historiografie, en wát er was is door 

de Hunnen en de Noormannen vernietigd. Leuven geldt in ieder geval als een zéér oude stad, 

en zou volgens geleerden al door Caesar worden genoemd.
937

 

 Willem Boonen was eveneens klerk ten stadhuize. Hij is duidelijk beïnvloed door het 

werk van zijn voorganger Divaeus. Naar dat voorbeeld stelt hij dat betrouwbare bronnen over 

Leuvens vroegste geschiedenis ontbreken, en dat men daar in eerdere kronieken “groote 

machtighe fabelen” over kan lezen.
938

 Maar elders in het werk worden de fabels over Brabo 

gewoon verteld, onder verwijzing naar diezelfde, maar nu authentiek genoemde kronieken.
939

 

                                                
     933 Van Even in Divaeus ed. 1856-1857, I, 2 n. 3.  
     934 Zie hiervóór, 342. 
     935 Over de Leuvende historiografie in het algemeen, en deze auteurs in het bijzonder: Leuven 1980, 1-2 e.v. 
     936 “[...] Brabones, velut utopiae monstra et ampullosae nugae, doctis omnibus displaceant” (Molanus ed. 1861, 37; 

zie verder 4, 34-36). Over de auteur: NBW 2, 580-582. 
     937 Beide werken werden uitgegeven in de Opera Varia (Divaeus 1757). Besproken passages aldaar: Rerum 

lovaniensium, 1 (“portentosissima mendacia”); Annalium oppidi Lovaniensis, 1-2. Van deze jaarboeken maakte 

Divaeus’ achterkleinzoon een Nederlandse vertaling, uitgegeven door Van Even (Divaeus ed. 1856-1857; besproken 

passage aldaar I, 1-6). 
     938 Boonen ed. 1880, 179-180. 
     939 Zie de genealogie van de Brabantse hertogen, indirect naar Lemaire (Boonen ed. 1880, 3 e.v.), en bij de 
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En ook Boonen probeert het zwijgen of ontbreken van Romeinse en Frankische bronnen te 

compenseren. Hij wijst op tastbare aanwijzingen voor Leuvens klaarblijkelijke hoge ouder-

dom. De Wolfspoort bijvoorbeeld toont het beeld van een afgod, en dateert dus uit de voor-

christelijke tijd. 
 

Oock vindt men bescreven dat die Borch oft het Casteel, te Loven, den hertoghe van Brabant 

toebehoorende, die op d’eene zijde uuijtgeëten ende uuijtgemergelt es van oudtheijt, ende oock 

sommighe poorten van der stadt, dewelcke zeer oude strictueren ende edificien [bouwwerken] 

zijn, souden te boven gaen vele oude auctentijcke strictueren van Duijtslandt ende 

Walschlandt. Dwelck in dezen zeer te verwonderen es, dat van deze heerlijcke ende treffelijcke 

[voortreffelijke] plaetse, daer nu Loven staet, bij de historiescrijvers soo luttel mentie 

[melding] aff gemaeckt wordt. 

 

Deze en verdere argumenten leiden tot de conclusie dat Leuven zeer oud moet zijn - de oudste 

stad van Brabant zelfs. Daarom worden de hertogen er ingehuldigd. En zo is het favoriete 

zelfbeeld van de stad weer bevestigd.
940

 

 De kritische maar daarbij toch verdedigende houding van Divaeus en Boonen zal het 

leven van de Brabo-sage eerder hebben verlengd dan bekort. Al is geen van de genoemde 

werken in de eigen tijd gedrukt, toch hadden ze invloed. Leuvense schepenen en patriciërs 

maakten regelmatig afschriften van (delen van) de geschiedenis van Boonen. Latere auteurs 

als Lipsius en Gramaye steunden, meer of minder kritisch, op deze voorgangers.
941

 En 

ondertussen werd de Brabo-sage nog altijd verspreid via de populaire gedrukte kronieken in 

de volkstaal
942

 en, naar men mag aannemen, het mondelinge circuit. 

 Dat de vraag naar de geloofwaardigheid van het verhaal sommige gemoederen veel 

later nog steeds kon beroeren, blijkt uit de activiteiten van Michiel-Frans Pelckmans. Deze 

Leuvense waard en schepen schreef in 1805-1806 een kritisch commentaar op het werk van 

Boonen. Salvius Brabo verwijst hij daarin zonder omhaal naar het rijk der fabelen. Aan de 

stichting van de burcht door Caesar besteedt hij meer aandacht. Geen enkel bewijs kan hij 

ervoor vinden, en toch wordt het door verschillende geschiedschrijvers, “den eenen den 

anderen blindelings volgende”, verhaald. De kwestie zat hem al langer dwars. Dat lezen we 

uit het relaas van de Franse reiziger Dérival, die ruim twintig jaar eerder in Pelckmans’ Hof 

van Keulen logeerde. Op aandringen van de waard bezocht hij de vervallen Leuvense burcht: 
 

J’ai été voir (décembre 1782) le château pour plaire à mon hote, grand amateur d’antiquités: il 

est, m’a-t-il dit, dans l’intention d’engager l’Académie de Bruxelles à proposer un prix de 1000 

florins qu’il lui remettra, pour celui qui prouvera le mieux, en un vol. in-folio, que ce château 

porte avec juste raison le nom de César, qui l’a fait bâtir, et qu’il n’a pas été élevé, comme le 

disent quelques érudits, par les ordres de l’Empereur Arnulphe, pour se garantir de la fureur 

des Normands.943 

 

Afscheid nemen van de stichting door Caesar was moeilijk - maar Brabo kon men in Leuven 

blijkbaar wel missen. Weer werd, bij die lokale selectie, de vroeger zo belangrijke Trojaanse 

context losgelaten. 

 

 

                                                                                                                                                   
beschrijving van de voornaamste gebouwen van Leuven de Burcht (volgens zeggen “ende gelijck oock sommighe 

auctentijcke scriften innehouden” door Caesar gebouwd) en Baetsfoort (Boonen ed. 1880, 182-183). 
     940 Boonen ed. 1880, 181-182 (citaat: 181). 
     941 Boonen ed. 1880, IX, XVII e.v., XXII; Leuven 1980, 1-2. Lipsius refereert in zijn Lovanium (1605) kort en 

kritisch aan de sage (Lipsius ed. 2000, 50-53); Gramaye is in zijn Lovanium (1606) eveneens kort en kritisch, maar in 

het eerste hoofdstuk van zijn Historia Brabantica (Leuven, 1607) geeft hij er een uitvoerige samenvatting van. 
     942 Zie hierna, V.4.5.4. 
     943 Over Pelckmans: Boonen ed. 1880, 437 e.v. (citaat Dérival: 437; commentaar bij burcht en Baetsfoort: 440-1). 
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4.5.4. Op de drukpers 

 

Inleiding 

 

De uitvinding van de boekdrukkunst bracht fundamentele verandering in het literaire leven. 

Het meest duidelijke gevolg was de snellere en ruimere verspreiding van teksten. Ook de 

Brabo-sage kreeg zo een veel grotere bekendheid, bleek hierboven. De eerste uitgave waarin 

het verhaal verscheen was de succesvolle Alderexcellenste Cronyke van Brabant (Antwerpen, 

Roland van den Dorpe, 1498). De herdrukken en navolgingen van deze produktie richtten zich 

expliciet niet meer alleen op de Brabantse markt, maar tevens op het Nederlandstalige publiek 

buiten de grenzen van het hertogdom. Door de Illustrations de Gaule et Singularitéz de 

Troyes (Lyon, 1511-1513) van Jean Lemaire werd het verhaal vervolgens internationaal 

bekend.
944

 De lezing van Lemaire, meer in overeenstemming met de opvattingen van het 

humanisme, werd uiteindelijk overal de meest bekende. In de Nederlanden is ze bijvoorbeeld 

te vinden in de gedrukte Latijnse kronieken van Amandus van Zierikzee (Chronica 

compendiosissima ab exordio mundi, Antwerpen, Simon Cock, 1534) en Christianus 

Masseeuw (Chronicorum multiplicis historiae utriusque Testamenti libri xx, Antwerpen, Joan 

Crinitus, 1540).
945

 Maar ook Die Afcoemste ende Genalogie der Hertogen ende Hertoghinnen 

van Brabandt (Antwerpen, Jan Mollijns, 1546), een plaatjesboek voor een breed publiek, 

begint bij Salvius Brabo.
946

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titelpagina van Die Afcoemste ende Genalogie der 

Hertogen ende Hertoginnen van Brabandt (Antwerpen, 

Jan Mollijns, 1546), een plaatjesboek voor het bredere 

publiek. Uit: Lebeer 1983-1985, 262. 

  

 Een andere belangrijke consequentie van de komst van de drukpers was 

commercialisering. Wat die voor de Brabo-sage betekende is minder evident. Juist voor  

                                                
     944 Zie hiervóór, 278 e.v., 327. 
     945 Zierikzee: STCV 12912322 ; vgl. Boonen ed. 1880, 4 n. 1; Masseeuw: vgl. Reiffenberg 1846, I, LXXVIII en 

Boonen ed. 1880, 179 n. 2. De succesvolle Latijnse kroniek van de Brabantse hertogen van Hadrianus Barlandus 

(Antwerpen 1526, daarna meermaals herdrukt en ook in Franse en Nederlandse vertaling uitgegeven) refereerde nog 

aan Karlomans afstamming volgens de derde Brabo-sage; vgl. BB I, 154-167, 172-173; Bijker en Stein 2004, 28-29.  
     946 Over deze uitgave en de herdrukken van 1564 en 1565 Lebeer 1983-1985. 
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onderzoek naar de receptie van de Troje-stof in de stad is de vraag naar de gevolgen van 

commercialisering interessant. De toegenomen verbreiding van dergelijk vertelgoed door het 

nieuwe medium betrof vooral de steden. Potentiële kopers voor uitgaven van verhalende 

historische teksten in de volkstaal waren immers vooral daar te vinden.
947

 De Brabo-sage is 

daarbij extra interessant door de vele stedenstichtingen in het verhaal, die in bepaalde plaatsen 

duidelijk in de belangstelling stonden. Betekende dit dat drukkers konden verdienen aan deze 

en dergelijke lokaal gebonden tradities? Speelden zij in op de overleveringen rond 

Antwerpen, Leuven, of Aarschot? Betekende het, anders gezegd, dat de drukpers het eigen, 

stedelijk gebruik van de Trojaanse oorsprongsmythen volgde, verspreidde en wellicht zelfs 

stimuleerde?  

 Het voorbeeld van de Alderexcellenste Cronyke van Brabant, gedrukt in Antwerpen, 

suggereert dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zij opent met de Antwerpse 

versie van de Brabo-sage. We kunnen niet met zekerheid zeggen of de drukker, Roland van 

den Dorpe, hier bewust voor heeft gekozen. De toevoeging van de legendarische geschiedenis 

vóór Karloman lijkt wel aan zijn initiatief toe te schrijven,
948

 maar het gebruik van juist een 

Antwerpse lezing daarvan zou het onwillekeurige gevolg van zijn vestiging in dit druk-

kerscentrum kunnen zijn. Aanwijsbaar is echter wel, dat Van den Dorpe het verhaal over het 

ontstaan van zijn stad benadrukte. De geschiedenis van de reus was een klein onderdeel van 

de kroniek. Maar het belang dat de drukker aan de episode hechtte blijkt uit de pagina-grote 

houtsnede die is toegevoegd: geen enkele andere gebeurtenis in de omvangrijke en rijk geï-

llustreerde uitgave krijgt een dergelijke accentuering.
949

 Van den Dorpe wilde denkelijk aan-

sluiten bij de belangstelling van het Antwerpse deel van zijn publiek. In deze tijd was de 

Brabo-sage, zagen we, een centraal onderdeel in zelfbeeld en zelfpromotie van deze stad. Zijn 

aanpak bleek goed: de uitgave werd herdrukt en nagevolgd - juist ook in het op die stedelijke 

ijdelheid gerichte gebruik van antiek verleden.
950

 In dit geval lijkt de drukpers de lokale 

invulling van Troje-sagen inderdaad te hebben verbreid en gestimuleerd. Maar in hoeverre is 

de Alderexcellenste cronyke representatief? Voor een beter begrip is het noodzakelijk om een 

en ander te relativeren, te preciseren, en aan te vullen. 

 

Vermijden van risico 

 

De nieuwe produktiemethode bracht nieuwe problemen, waarmee men pas na verloop van tijd 

leerde om te gaan. Zo moesten drukkers voor het eerst zien te voorspellen welke teksten op 

kopers konden rekenen. Een verkeerde gok, een vergeefse investering van tijd en materiaal 

betekende niet zelden het einde van een bedrijf. Pas later wist men beter hoe dergelijke 

risico’s konden worden opgevangen. Er was daarom grote voorkeur voor teksten waarvan 

flinke afname kon worden verwacht. Boeken in het Latijn waren wijder verkoopbaar dan 

boeken in de volkstaal. Bewezen successen uit de handschriftperiode of van collegadrukkers 

boden meer zekerheid dan nieuwe uitgaven. Door haar commerciële uitgangspunt werkte de 

drukpers dus selectief: bepaalde teksten hadden meer kans om te worden gedrukt, andere 

minder. 

 Dit selectiemechanisme was ook werkzaam bij de uitgave van historiografie. 

Geschiedschrijving was maar een klein segment van het totale aanbod aan vroege drukken. 

Binnen dat segment vinden we vooral de naar onderwerp ruimere genres: universele en 

nationale of regionale kronieken. De wereldkronieken waren het meest succesvol, als ver-

                                                
     947 Vgl. over het publiek voor de vroegste Duitstalige gedrukte historiografie: Mertens 1983, 102-103; Von den 

Brincken 1987, 217. Voor Nederland: Ebels-Hoving 1987, 241. 
     948 Vgl. hiervóór, 279. 
     949 Vgl. hiervóór, 278. 
     950 Zie hierna. 
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wacht. De andere kenden - tot op zekere hoogte afhankelijk van hun object - beduidend 

minder herdrukken. Lokale geschiedschrijving werd niet of nauwelijks gedrukt.
951

 

Veelzeggend is een vergelijkende blik op Duitsland, een land dat bijzonder rijk is aan laat-

middeleeuwse stedelijke historiografie. Toch verschenen ook daar in de incunabeltijd slechts 

twee stadskronieken in druk - een opvallend contrast. Bezitters en schrijvers van deze teksten 

behoorden meestal tot een beperkte groep van direct bij het stadsbestuur betrokkenen. Het 

was vakliteratuur, en bleef daarom ‘zwischen Haus und Rathaus’. Wie toch probeerde een 

drukker voor dergelijk werk te vinden, moest rekening houden met een weigering.
952

 

 Ook onder de Nederlandstalige wiegedrukken zijn maar weinig kronieken te vinden.
953

 

Vóór 1500 verschenen slechts drie werken, alle drie geheel of gedeeltelijk gewijd aan 

gewestelijke geschiedenis. Gheraert Leeu drukte in 1478 het naar de plaats van deze eerste 

verschijning genoemde ‘Gouds kroniekje’, dat een paar maal werd herdrukt.
954

 Twee jaar later 

gaf Jan Veldener in Utrecht de eerste en enige Nederlandstalige druk van Dat boeck dat men 

hiet Fasciculus temporum uit.
955

 De Alderexcellenste Cronyke van Brabant was de laatste van 

de drie. 

 Voor drukkers van Nederlandstalige regionale historiografie werd het afzetprobleem 

vergroot door de sterke versnippering van de Nederlanden, een verzameling van relatief 

kleine gebieden. Daarom richtten ze zich graag op verschillende gewesten tegelijk. Die 

geneigdheid tot samenvoegen is ook aanwijsbaar in sommige niet-gedrukte geschiedschrij-

ving uit de Bourgondisch-Habsburgse tijd, deels in aansluiting op de politieke ontwikkeling 

van de Nederlanden.
956

 Maar bij drukkers had zij ook of vooral zakelijke achtergronden. 

 De twee Nederlandstalige historiografische produkties die aan de Alderexcellenste 

Cronyke voorafgingen vormen beiden een voorbeeld van dergelijke combinatie. Het Gouds 

kroniekje werd in de handschriften nog gepresenteerd als een historie van Holland, maar Leeu 

gaf het de ruimere titel Die cronike of die hystorie van Hollant, van Zeelant ende Vrieslant 

ende van den sticht van Utrecht. In het incipit kondigde hij bovendien aan dat het boek “veel 

dinghen van den croniken van Brabant, Vlaenderen ende Henegouwen, ende van veel meer 

ander landen” behandelde - en we weten van Leeu dat hij zijn boeken ook buiten Holland 

probeerde te verkopen. Met de keuze voor dit prozakroniekje nam hij overigens geen al te 

groot risico: het had al een ruime verspreiding in handschrift, en een tamelijk bescheiden 

omvang van 110 quarto-bladen.
957

 

 De uitgave van Veldener was veel groter, en nieuw voor dit taalgebied. Maar het 

oorspronkelijke werk, Werner Rolevincks Fasciculus temporum, was een universele kroniek  

die al succes had - daarom werd deze Nederlandse versie met vermelding van de expliciet als 

algemeen bekend voorgestelde Latijnse titel op de markt gebracht. De Nederlandse bewerker 

voegde er bovendien verschillende kleinere kronieken aan toe. Naast de geschiedenis van 

Frankrijk en Engeland kon de lezer er ook nog de historie van Brabant, Utrecht, Vlaanderen, 

Holland, Gelre en Kleef vinden. Verder werden naamlijsten van de bisschoppen van Keulen 

                                                
     951 Over dit selectiemechanisme, met inventarisatie van het Duitse materiaal: Mertens 1983. Aanvullingen in 

Johanek 1988. Over de totale Europese produktie: Von den Brincken 1987. 
     952 Mertens 1983, 98 (met het voorbeeld van Nicolaus Ellenbog, die meermaals vergeefs probeerde om een door 

zijn vader geschreven kroniek van Memmingen te laten uitgeven), 102-104; Johanek 1988, 116-117. 
     953 Geschiedschrijving in ruimere zin - zoals de verhalen rond Troje, Alexander en Caesar, Karel de Grote of 

Godfried van Bouillon - werd wel veel gedrukt. Vgl. eerder Ebels-Hoving 1987, 237 e.v. (te beperkt door het buiten 

beschouwing laten van de Zuidelijke Nederlanden met Antwerpen); Tilmans 1988, 55. 
     954 CA 505; herdrukken: Delft 1480-1484 (CA 506), Leiden 1483 (CA 507). Carasso-Kok noemt nog een fragment 

van een herdruk uit Delft, 1483-1486 (CK nr. 152, n. 1). Over deze uitgave Keesman 2007 en hierna, VI.4.5. 
     955 CA 1479. 
     956 Zie AGN 1949-1958, dl. 12, 449, 474-475; Bruch 1956, 42-43; Ebels-Hoving 1982, 251. 
     957 Beschrijving druk: CA 505; overlevering: NaSo NL0177, Janse 2001 B, 136-137; uitgave door Leeu: Keesman 

2007, 166-167. 
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en Luik, en van de graven van Mark en Berg opgenomen.
958

 Hoe meer, hoe beter. 

 Bij de aan de Alderexcellenste Cronyke voorafgaande produkties moet misschien ook 

de Hollandse Kattendijke-kroniek (voltooid in of kort na 1491) worden genoemd. Deze 

omvangrijke kroniek (572 folia)
 959

 is weliswaar nooit in druk verschenen, maar was daar 

mogelijk wel om begonnen. Het enige handschrift waarin het werk is overgeleverd zou 

volgens Karin Tilmans aanvankelijk zijn bedoeld als kopij voor de Haarlemse drukker Jacob 

Bellaert, actief tussen 1483 en 1486. In inhoud en vormgeving blijkt een bij die hypothese 

aansluitende, sterke oriëntatie op eerdere gedrukte Nederlandstalige werken. De genoemde 

uitgave van Veldener was een belangrijke bron, en ook Leeu’s kroniek werd gebruikt. Weer 

zien we dezelfde combinatietactiek. De titel luidt Die historie of die cronicke van Hollant van 

Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht ende van veel landen die men 

hierna nomen sal. De inhoud beperkte zich inderdaad niet tot het regionale: naast de historie 

van Holland en Utrecht bevatte de kroniek een flinke hoeveelheid wereldgeschiedenis.
 
Als de 

tekst inderdaad was bedoeld om te worden gedrukt dan is het niet verbazend dat het er, 

ondanks het geïnvesteerde werk, niet meer van kwam. Het Gouds kroniekje van 1478 had 

beperkt succes, maar Veldeners Nederlandse Fasciculus Temporum uit 1480 werd niet 

herdrukt. Het uitgeven van zo’n groot, uitbundig geïllustreerd geschiedwerk in de volkstaal 

was voorlopig niet meer verantwoord, voor de na eerste opbloei kwijnende drukkersbedrijfjes 

in het Noorden.
960

 

 Deze achtergrond geeft beter zicht op het belang van de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant, en van de Antwerpse Brabo-sage daarin. Van den Dorpes produktie was de eerste 

grote, naar presentatie en inhoud echt regionale Nederlandse kroniek in druk. Het gaat over 

het Brabantse territorium, de Brabantse heiligen, de Brabantse historie. Niet alleen door 

onderwerp en formaat, ook door de vele, deels speciaal voor deze uitgave gemaakte illustra-

ties was het een ambitieus en gewaagd project. Juist in het Zuiden, juist in het welvarende, 

sterk verstedelijkte Brabant had zo’n experiment kans van slagen. En het werd een succes - al 

koos men in de herdrukken toch weer voor een meer interregionale koers.
961

 

 De aandacht die de kroniek aan de Antwerpse oergeschiedenis besteedde leek op het 

eerste gezicht bescheiden. Meer viel echter niet te verwachten - of sterker: zoveel kon men 

alleen voor een belangrijke stad als Antwerpen verwachten. Ook in de Nederlanden zou het 

nog lang duren voordat men het aandurfde om lokale historiografie van enige omvang uit te 

geven - voor zover die al bestond. Stadskronieken werden hier later en in minder groten getale 

dan in Duitsland geschreven. Het lijkt erop dat de stedelijke historiografie zich aanvankelijk 

inpaste in de traditionele, grotere kaders van universele en nationale of regionale kroniek.
962

 

We zagen dit ook in de ontwikkeling van de Brabo-sage. In Leuven werd al in de veertiende 

eeuw een eigen versie van dit verhaal gecreëerd. De oudste Leuvense stadsgeschiedenissen 

                                                
     958 CA 1479; NaSo NL0463, CK nr. 311-319. Veldener zelf had de tekst al eerder in het Latijn uitgebracht: CA 

1478, en vgl. Vijfhonderste verjaring 1973, nrs. 74 en 76. Rolevincks werk werd een van de grootste historiografi-

sche successen van de vroege drukpers: Mertens 1983, 106-107; Von den Brincken 1987, 222, 234; Johanek 1988, 

114-115. 
     959 De eigenlijke omvang was groter, want de kroniek is onvolledig (Tilmans 1994 A, 184-185). 
     960 Kattendijke-kroniek: NaSo NL0584. Over deze tekst Tilmans 1994 A, Tilmans 1994 B; Kattendijke-kroniek 

ed. 2005; Ebels-Hoving 2007. Vgl. over Bellaert Keesman 1993. Ik deel de mening van Ebels-Hoving (aldaar 7, 

10-12) dat Tilmans’ kopij-hypothese in Kattendijke-kroniek ed. 2005 te snel wordt afgedaan. De daar gegeven 

tegenargumenten (zie vooral CXLV-CXLVI) hebben vooral betrekking op Tilmans’ veronderstelling van 

totstandkoming in twee fasen, maar pleiten niet tegen opzet als kopij. Ook de datering van het handschrift doet 

dat niet: Bellaert hoeft zijn bedrijf na 1486 niet meteen volledig te hebben opgedoekt maar kan nog een tijd lang 

de intentie hebben gehad om door te gaan, of er kan aan een andere, niet-Haarlemse drukker zijn gedacht - al zijn 

de aanwijzingen voor herkomst van het handschrift uit Haarlem sterk. 
     961 Zie hiervóór, 278. 
     962 Vgl. over deze problematiek de inleiding bij Van Os ed. 1997, XXIX-XXXII; Stein 2012, 72. Zie voor 

voorbeelden ook hiervóór, V.3.3.2. 
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dateren echter uit de late zestiende eeuw. Geen ervan werd gepubliceerd. De kroniek van 

Boonen, de eerste in de volkstaal, circuleerde in handschrift onder schepenen en patriciërs - 

vooral tussen huis en raadhuis dus. Pas aan het begin van de zeventiende eeuw verschenen er 

gedrukte werken over de geschiedenis van de stad - in het Latijn.
963

 Antwerpen kreeg in de 

vijftiende eeuw een eigen Brabo-sage. Het verhaal werd vervolgens, behalve in gewestelijke 

geschiedenissen als de Alderexcellenste Cronyke, ook opgenomen in Antwerpse 

stadskronieken. De laatste bleven echter ook daar in handschrift.
964

 Eind zestiende, begin 

zeventiende eeuw verschenen de eerste werken in druk, maar weer: in het Latijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Hantwerpen’ als plaats van uitgave. Vroeg 

voorbeeld van deze kleine maar trotse referentie aan 

de Brabo-sage in Antwerpse drukkerscolofons. 

Jacob van Maerlant, Wapene Martijn. Antwerpen, 

Henrick die Lettersnider, 28 augustus 1496. 

Uit: Inventaris 1982, 96. 

 

 Kijken we naar de overige besproken bronnen voor de Antwerpse Brabo-sage, dan 

blijkt de drukpers ook verder maar een zeer bescheiden rol in de lokale verspreiding en 

bespreking ervan te hebben gespeeld. Onze kennis van het eigen, stedelijk gebruik van de 

sage in de vijftiende en zestiende eeuw berust voornamelijk op teksten in handschrift
965

 en op 

anderssoortige bronnen zoals decoraties en vertoningen. Verwijzingen in druk zijn schaars, en 

voornamelijk te vinden in uitgaven met weinig gevaar - bijvoorbeeld door geringe omvang 

(een prent, een plakkaat) of meertaligheid. Ook de plaatselijke humanistische discussie over 

het onderwerp ging grotendeels buiten de drukpers om.
966

 En toch waren de Antwerpse 

                                                
     963 Vgl. hiervóór, V.4.5.3. 
     964 Over de laatmiddeleeuwse kronieken van Antwerpen - nog weinig onderzocht: Prims 1936 A; Van Os ed. 1997, 

XXXI-XXXII. 
     965 De * Cornyke van Brabant int prose int corte I, het vroege rederijkersgedicht, de verzen bij Van Berchen en van 
Graphaeus. 
     966 De eerste gedrukte volkstaal-verwijzing na de Alderexcellenste Cronyke is die in het redezicht van ca. 1518 (vgl. 

hiervóór, 360). Verder is er Grapheus’ beschrijving van de inkomst van 1549, verschenen in het Nederlands, Frans en 

Latijn (Landwehr 1971, nrs. 23-25). Het plakkaat met de ingekorte versie van het rederijkersgedicht tenslotte is de 

enige zuiver lokaal-historische, maar door zijn omvang nauwelijks riskante uitgave. 

 Ook in het Latijn verschenen in de zestiende eeuw weinig uitgaven die uitsluitend over de Antwerpse 

geschiedenis handelden: alleen Graphaeus’ De nomine florentissimae civitatis Antverpiensis (1527), en Becanus’ 

Origines Antwerpienses (1569). Grapheus’ dichtwerk werd uitgegeven door zijn broer, die zich aan dit kleine boekje 

(4 ff.) financieel geen buil kon vallen (Antwerpen 1993, nr. 30). De forse wetenschappelijke studie van Becanus 
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drukkers zich zeer bewust van dit prestigieuze verleden. Dat blijkt uit de trotse vermelding 

van ‘Hantwerpen’ als plaats van uitgave, in laatvijftiende- en vooral zestiende-eeuwse 

colofons.
967

 

 Dit selectiemechanisme biedt een verdere verklaring voor de verspreiding van juist de 

Antwerpse versie van de Brabo-sage:
968

 door Antwerpens belang als commercieel interessant 

bevolkingscentrum. Het bepaalt tevens de beperkte waarde van de beginnende drukpers als 

medium en kenbron voor de receptie van de sage. 

 

Navolgen van succes  

 

De Alderexcellenste Cronyke werd verschillende keren herdrukt: in 1512, 1518 en 1530 

verschenen bijgewerkte uitgaven bij Jan van Doesborch, eveneens te Antwerpen.
969

 Het 

welslagen van de produktie valt bovendien af te leiden uit navolging door andere drukkers.  

Interessant zijn hier vooral de twee erop volgende grote Nederlandse gewestelijke kronieken 

in druk: de Hollandse Divisiekroniek uit 1517, uitgebracht door Jan Seversz in Leiden,
970

 en 

de Excellente Cronike van Vlaenderen uit 1531, verschenen bij diens zakelijke partner Willem 

Vorsterman in Antwerpen.
971

 Voor beide uitgaven diende de Brabantse kroniek als bron 

(onder andere bronnen),
972

 maar de invloed ervan was fundamenteler. Het succes van de 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant liet zien dat een dergelijke uitgave kans van slagen 

had. Het moet een stimulerende rol in de totstandkoming van deze gelijkaardige produkties 

hebben gespeeld. Daarbij zullen Seversz en Vorsterman goed gekeken hebben hoe hun 

voorganger de zaak had aangepakt. Hun oriëntatie op dit voorbeeld blijkt onder meer in de 

behandeling van de klassieke oorsprong van het gewest, die in de Brabantse kroniek zo’n 

nadrukkelijke aandacht kreeg.  

 Al was er in Holland niet zo’n langdurige, overkoepelende en onverdeeld positieve 

Troje-traditie als in Brabant, ook voor dit graafschap waren in de middeleeuwen verschillende 

lijnen naar Troje gelegd.
973

 Aan het begin van de zestiende eeuw creëerde men er echter een 

nieuwe mythe over het Hollandse antieke verleden: die rond de Bataven, onder meer op basis 

van de recentelijk herontdekte Germania van Tacitus. Voornaamste geestelijke vader van de 

Batavenmythe was de humanist Cornelius Aurelius. Vermoedelijk was hij ook de auteur van  

de eerste grote Hollandse kroniek in druk, de genoemde Divisiekroniek van 1517.
974

 Hierin  

                                                                                                                                                   
werd, niet verrassend, erg slecht verkocht (Antwerpen 1993, nr. 32). Onze verdere kennis van de Antwerpse 

humanistische discussie berust vooral op opmerkingen in uitgaven met een ander, ruimer kader. 
     967 Vijftiende-eeuw: Roland van den Dorpe in verschillende uitgaven vanaf de Alderexcellenste croynke; 

gedateerde oudere voorbeelden bij Adriaen van Liesvelt (GW M18434, mei 1494), Govaert Bac (GW M20461, 19 

juni 1494), Henrick die Lettersnider (GW M22624, 28 augustus 1496). Zestiende eeuw: Mertens en Torfs 1845-1853 

I, 23.Vgl. voor colofons als plaats voor dergeljke reclame voor de eigen stad Antwerpen 1993, 79. 

   968 Vgl. hiervóór, 343. 
     969 Zie hiervóór, 278; en Tigelaar 2006, 18-19 voor verdere Brabantse blijken van succes. 
     970 NK 613; NaSo NL0585. Tilmans wijst op de Neurenbergse wereldkroniek van Hartmann Schedel (1493), 

waaruit veel illustraties werden overgenomen, als model voor Seversz’ uitgave (Tilmans 1988, 96, 213). De 

Alderexcellenste Cronyke verdient echter eveneens aandacht als inspiratiebron: als door object overeenkomend 

project in het eigen taalgebied. Ook de chronologie van de uitgaven is in dit verband interessant. De eerste (door 

Aurelius gebruikte: Tilmans 1988, 99) herdruk van de Brabantse kroniek verscheen in 1512. De oudste aanwijsbare 
contacten tussen Aurelius en zijn uitgever zijn van 1513 (idem, 58). Zakelijke relaties met de Antwerpse drukkers-

wereld (Vorsterman) had Seversz tenminste vanaf 1514 (Bangs 1979, 229, 255 n. 5). Een latere blijk van contact: in 

1530 werden de onverkochte restanten van de Divisiekroniek, opgefrist met hetzelfde vervolg als in de herdruk van 

de Alderexcellenste Cronyke in dat jaar, opnieuw op de markt gebracht, door Van Doesborch zelf of door Seversz en 

Vorsterman (NK 614; vgl. Tilmans 1988, 168-169, 172-174; Gerritsen 1991). 
     971 NK 659; NaSo C061. Over de relatie Seversz - Vorsterman: Bangs 1979. 
     972 Divisiekroniek: Tilmans 1988, 109; Vlaamse kroniek: zie hierna. 
     973 Vgl. hierna, VI.4. 
     974 De Hollandse geschiedenis wordt overigens in een universeel kader geplaatst: Ebels-Hoving 1982, 247-252; 
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Titelpagina van de Divisiekroniek (Leiden, Jan 

Seversz, 1517) met, in rood, de proclamatie  

van het Trojaanse verleden van Holland. Ex. Den 

Haag KB. 

 

werd eveneens veel aandacht besteed aan de Bataven, nu voor het eerst in de volkstaal.
975

 

 Waarin zit nu de navolging van de Brabantse kroniek, die een meer traditionele, 

middeleeuwse behandeling van het eigen klassieke verleden gaf? Een eerste punt is misschien 

de ruime aandacht voor het onderwerp, dat gezien het Brabantse en Antwerpse enthousiasme 

voor de Brabo-sage ook een publiek voor een kroniek in de volkstaal kon interesseren. 

Wellicht had Seversz daarom juist deze auteur benaderd.
976

 Maar belangrijker is de soms naar 

voren komende tegenstrijdigheid in de bedoelingen van deze twee makers. De humanistische 

geschiedschrijver Aurelius mocht gefascineerd zijn door de Bataven, de op verkoop gerichte 

drukker Seversz koos in zijn presentatie van diens tekst - en soms in directe tegenspraak 

daarmee - voor het vasthouden aan de oude verhalen, aan de herkomst uit Troje. Een 

veelzeggend voorbeeld is dat van de titelpagina. Deze meest prominente reclamedrager, in 

principe afkomstig van de drukker,
977

 schreeuwt in rood dat Holland ‘eerst begrepen ende 

bewoent is gheweest van den Troyanen’. De voor Aurelius zo belangrijke Bataven worden 

niet genoemd.
978

  

 Eenzelfde verschil in houding zagen we eerder in de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant, waar de ‘compositoer’ zich kritisch over de oude sagen uitliet, maar de drukker er 

juist veel belang aan hechtte.
979

 Seversz lijkt zijn voorbeeld te hebben gevolgd. Ook in het 

geval van de Divisiekroniek heeft commerciëel belang het behoud en de verspreiding van deze 

verhalen dus bevorderd en nieuwe, kritische impulsen afgezwakt. 

 Bij Vorstermans Excellente Cronike van Vlaenderen, van 11 juli 1531, is de navolging 

                                                                                                                                                   
Tilmans spreekt van een ‘Rijkshistorische landskroniek’ (Tilmans 1988, 90 e.v., spec. 96). 
     975 Over Aurelius, de Bataven en de Divisiekroniek: Tilmans 1988. Vgl. ook hierna, VI.4.6. 
     976 Vgl. Romein 1932, 211; Ebels-Hoving 1982, 246, 251. Tilmans lijkt het initiatief bij Aurelius te leggen 

(Tilmans 1988, 56, 69-70).  
     977 Vermeulen 1986, 34-36; Ebels-Hoving 1982, 251.  
     978 Uitvoeriger over deze tegenstrijdige intenties en over de verhouding tussen oud en nieuw in VI.4.6. Ook 

wanneer (zoals daar als mogelijkheid wordt gesuggereerd) met de Trojanen van de titelpagina op de Bataven gedoeld 

wordt blijft de observatie van belang: het gaat erom, met welke aanduiding Seversz kopers dacht te trekken.  
     979 Zie hiervóór, 279. 
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van de Brabantse kroniek veel evidenter dan bij Seversz. Men vergelijke alleen al de titel-

pagina van Vorstermans uitgave met de herdruk van de Alderexcellenste cronyke van Brabant 

die een jaar tevoren, in juni 1530, was verschenen.
980

 Ook de proloog van de Vlaamse 

kroniek, in twee kapittels, vormt een echo van het Brabantse voorbeeld.
981

 Het eerste kapittel 

geeft een beschrijving van het graafschap, het tweede behandelt het antieke verleden van 

Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Titelpagina van de Excellente Cronike van 

Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531), 

duidelijk naar het voorbeeld van Jan van Doesborchs 

herdruk van de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant uit 1530. Ex. Den Haag KB. 

 

 

 De titelpagina van Vorsterman zegt niets over Troje
982

 - die van Van Doesborch deed 

dat ook niet - maar de proloog is er vol van. Het hoofdstuk over de Vlaamse oudheid 

behandelt twee episodes: de komst van de Trojanen onder Bavo, en de verovering door de 

Romeinen onder Caesar. Troje krijgt daarbij de nadruk. Het kapittelopschrift noemt alleen dit 

eerste en blijkbaar voornaamste onderdeel van de vroegste geschiedenis: 
 

Het tweede capittel van deser prologhe verclaert, hoe dat ‘t voorseide landt van Vlaendren 

eerstwarf, langhe voor dye gheboorte ons heeren, naer [na] die destructie van Troyen, by den 

edelen Troyanen die ghevloden waren betemmert ende bewoont es gheweest wel .xijc. jaer 

voor dye gheboorte van Julius Cesar.983 

 

Bovendien volgt na de proloog, vóór het eigenlijke begin van de kroniek, nog een Trojaanse 

genealogie van de Franken, “waerhuut dat Vlaendre eerst ghesproten es, waerof die edele 

Coronijcke hiernaer volght”.
984

 Voor Vlaanderen gold hetzelfde als voor Holland: er waren 

verschillende connecties met Troje, maar er was niet zo’n expliciete en het hele gewest 

omvattende traditie als in Brabant. Vorsterman annexeerde daarom de opening van de Troje-

                                                
     980 Zie de afbeelding hiervóór, 279. 
     981 Vgl. hiervóór, 278. 

   982 Vgl. over de titelpagina hierna, n. 989. 

   983 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 4] r. Druk: “.vijc.”; dit lijkt gezien de traditionele datering van de 

val van Troje een leesfout voor “.xijc.” . 

   984 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, a ij r. 
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sage van het naastgelegen graafschap Henegouwen en presenteerde deze zó, dat hij 

Vlaanderen en speciaal de Vlaamse hoofdstad Gent tot een Trojaanse stichting van het eerste 

uur kon verklaren.
985

 Navolging werd zo tevens concurrentie, want Vlaanderen en Gent 

bleken daarmee veel ouder dan Brabant en Antwerpen: Bavo was rechtstreeks vanuit Troje in 

de Nederlanden neergestreken, de Brabantse voorvaderen verbleven eerst langdurig in Italië 

of Sicambria. 

 Dezelfde concentratie op de Vlaamse hoofdstad is ook te zien in het gedeelte over de 

Romeinse verovering onder Caesar, “daer alle die keysers afgecommen zijn, ende ooec die 

stede van Ghent”.
986

 Dit stuk werd voor een belangrijk deel ontleend aan de Brabo-sage in de 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant. 
987

 Er is echter danig geknipt in deze voorgeschiedenis 

van het naburige hertogdom. Over Brabo’s voor- en nageslacht wordt niets gezegd, van zijn 

avonturen is weinig over, zijn rol is sterk gereduceerd. Het licht valt op Caesars stichtingen in 

de Nederlanden, vooral op zijn bemoeienissen met Gent. De paar regels die daar in de bron 

aan werden gewijd zijn bij Vorsterman flink uitgebreid. We worden onder meer herinnerd aan 

de eerder vermelde Trojaanse oorsprong van deze stad, die door Caesar werd vergroot en 

hernoemd. En alles wat de Brabantse kroniek te melden had over de mooie relatie tussen 

Caesar en Antwerpen wordt nu getransponeerd naar Gent: in Gent vond Caesar het zo aange-

naam, in Gent liet hij niet alleen een kasteel bouwen maar ook twee tempels, waar later de 

twee oudste abdijen van de stad, St. Pieters en St. Baafs, uit voortkwamen. En natuurlijk 

werden ook hier in Vlaanderen reuzen verslagen.
988

 Gent hoefde zich ook in het Romeinse 

hoofdstuk niet de mindere van Antwerpen te voelen. 

 Zoals de antieke opening van de Alderexcellenste cronyke de nadruk had gelegd op de 

voornaamste stad van Brabant, zo legde de inleiding van de Vlaamse kroniek het accent dus 

op Gent, de grootste en commercieel meest interessante stad van Vlaanderen.
989

 Maar 

Vorsterman deed meer dan alleen imiteren. Zijn Vlaamse oorsprongssage is tot op zekere 

hoogte een nieuwe creatie, die het Brabantse voorbeeld wilde overtreffen. De Brabo-sage 

werd erdoor ontkracht en ontmanteld. 

 

Nederlandse oudheid voor een breed publiek 

 

Vorsterman trok Brabo uit het zuiver Brabantse kader, en presenteerde zijn verhaal in combi-

natie met de geschiedenis van Bavo, uit de Henegouwse Troje-sage.
990

 Deze Trojaanse helden 

- Bavo voorop - gingen zo deel uitmaken van een gezamenlijke, ‘Nederlandse’ oudheid. Die 

tendens werd voortgezet in verschillende latere zestiende-eeuwse uitgaven uit de Zuidelijke 

Nederlanden, die daar soms nog zeer lang gangbaar bleven.
991

  

 Bij Simon Cock in Antwerpen verscheen Van Julius Caesar ende den Romeyne een 

warachtige Hystorie hoe si dese Nederlanden eerst beheert ende ghewonnen hebben […] 

(octrooi 1545), dat in verkorte vorm tot in de negentiende eeuw als schoolboek is uitgegeven. 

Ook deze tekst gaat uit van de Henegouwse sage: hij behandelt Caesars verovering van het 

                                                
   985 Zie over Vorstermans aandeel in deze annexatie uitgebreider hierna, VI.3.3.4. 
     986 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 5] v. 
     987 Alderexcellenste Cronyke van Brabant 1498, [A 6] recto - B 2 verso; er kan niet precies worden vastgesteld 
welke druk werd gebruikt, maar wellicht was het - gezien de navolging van de titelpagina - die van 1530. De passage 

staat daar op fol. Bb 1 verso e. v.  
     988 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 6] v - a 1 r. 
     989 Die speciale aandacht voor Gent bleek ook al op de - aan de drukker toe te schrijven - titelpagina, in de 

toevoeging dat de huidige graaf, keizer Karel V, is “geboren te Ghendt”. Vgl. over titelpagina’s in het algemeen 

Vermeulen 1986, 34-36. 

   990 Eerder had Jean Lemaire de Belges, een van Vorstermans bronnen, dit al gedaan (vgl. V.4.5.2. en VI.3.3.4). 

   991 Meer over de hierna behandelde uitgaven van Cock en Van Vaernewijck hierna, in de bespreking van de 

receptie van de Bavo-sage (VI.3.3.4); ik beperkt mij hier tot hun omgang met en betekenis voor de Brabo-sage. 
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ooit door Bavo gestichte rijk Belgis. Maar in dat verhaal zijn ook gegevens over de antieke 

geschiedenis van de verdere Nederlandse vorstendommen en steden verwerkt. Voor Brabant 

werden deze ontleend aan de vierde Brabo-sage, op basis van Jean Lemaire. Ze werden 

aangepast aan de nieuwe context van het Belgis-verhaal, en zijn kort en kritisch-

rationaliserend weergegeven. De verschillende Nederlandse tradities zijn op allerlei manieren 

vermengd. Zo is de stichter van het Tongers-Brabantse rijk, Turgotus of Tongris, hier een neef 

van Bavo. En Antwerpen zou - net als het Hollandse Leiden, aan de Rijn - zijn ontstaan uit 

een kasteel dat de Tongersen zo’n honderd jaar voor de komst van Caesar bouwden om 

handelsschepen te beschermen. Een halve eeuw later was deze burcht echter ingenomen door 

Russische zeerovers, die schepen alleen nog lieten passeren in ruil voor een derde deel van 

hun handelswaar. Bij weigering werd álles afgenomen, bovendien werd de rechterhand van 

koopman en schipper afgehakt en in de rivier gegooid. “Ende hier af willen de sommige 

segghen, dat dese stadt haren name heeft Hantwerpen. Maer hoe dat is, late ick den leser 

iudiceren”. In Caesars tijd werd het kasteel bewoond door de sterke Druon Antigon, een van 

de vele krijgsheren in deze gebieden. Hij was dus geen reus maar een Rus, “waer uut die fabel 

ghecomen is dat men seyt dattet een rese was, dwelcke also niet en is.” Hij werd door Caesars 

mannen verslagen, en vervangen door een Romeinse capiteyn. De tweede op deze post was 

Salvius Brabon, wiens nakomelingen sindsdien heersten over Antwerpen, Tongeren en 

Brabant. Over zijn voorgeslacht lezen we niets - een lijn naar Troje is er alleen voor het 

centrale Belgis.
992

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titelpagina van Marcus van Vaernewijcks 

compilatiewerk over de antieke geschiedenis van de 

Nederlanden. Gent 1568.  

 

 Een even langdurig succes was Den Spieghel der Nederlandscher audtheyt (Gent, 

Gerard van Salenson, 1568), een uitvoerig populair-wetenschappelijk overzicht van vooral 

oude geschiedenis door de Gentse patriciër, rederijker en geschiedschrijver Marcus van 

Vaernewijck. De titel dekt de lading uitstekend, want het werk bevat  
 

vele wonderlicke gheschiedenissen die van alle oude tyden over alle die weerelt geschiet sijn, 

                                                
   992 Van Julius Caesar [1545], [R3] r (citaat) - v, [S4] v e.v., X1 v, [X4] r - v (citaat).  
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maer bysonder in die Nederlanden, als sijn Vlaendren, Brabant, Hollant, Zeelant, Vrieslant, 

Ghelre, Gulic, Cleve, Westphalen, Henegauwe, Artois en derghelijcke 993 

 

Alle voor de Nederlanden belangrijke oorsprongssagen zijn hier samengebracht, in min of 

meer chronologische volgorde: we lezen over Trier en Troje, Bavo en Belgis, Francus, Tonge-

ren en Brabo, maar ook over de forestiers in Vlaanderen en de Bataven in Holland. Het 

combineren, hier van de antieke geschiedenis van verschillende gewesten, was uit zakelijk 

oogpunt nog steeds aantrekkelijk.  

 Van Vaernewijck kiest voor dezelfde opzet als de uitgave van Cock, die hij soms 

woordelijk volgt. De Belgis-sage, aan het begin van de tijdlijn, staat centraal. Andere 

Nederlandse overleveringen worden daarmee gecombineerd, maar krijgen beduidend minder 

ruimte. De Spieghel der Nederlandscher audtheyt als geheel is echter veel omvattender en 

uitvoeriger dan Cocks Caesar-geschiedenis, en heeft ook meer aandacht voor alternatieve 

lezingen en tegenstrijdigheden tussen de verschillende tradities. Van Vaernewijck opent zijn 

behandeling van de Nederlandse geschiedenis met de meest verwarrende kwestie: de naar zijn 

mening onwaarschijnlijk grote overeenkomst tussen de reeks koningen van Belgis en de 

vorsten van Tongeren. Hier moest iemand zich hebben vergist of de waarheid bewust hebben 

verdraaid om zijn stad of land te eren. Want, zegt hij, veel mensen willen hun afkomst 

ophogen met Trojaans bloed, al is er nooit een Trojaan in hun land geweest. En dan verzinnen 

ze Trojaanse vorsten met namen die overeenkomen met de naam van hun land of streek. Maar 

hij verwerpt de gedachte dat Belgis - door hem voor Vlaanderen en Gent geannexeerd - net 

zo’n verzinsel zou zijn.
994

  

 Ook in het vervolg ‘verliest’ de Brabantse voorstelling van zaken het steeds: 

Tongeren, Brabant, Brussel, Leuven en Antwerpen zijn hier allemaal gesticht vanuit Belgis. 

De lezing volgens de Brabo-sage(n) wordt daar soms naast gezet, in afstandelijke 

formulering, met expliciete vraagtekens of met kritiek. Het verhaal over de stichting van 

Aarschot bijvoorbeeld lijkt hem fabuleus, 
 

want hier zelden ofte nemmermeer arenden pleghen te vlieghen, ten ware dat men zeyde datter 

doen meer wildernissen waren hier te lande, oft dattet eenen temmen arent was, aldaer 

ghebrocht ende laten vlieghen, tot een spectakel ofte onbewist [niet opzettelijk]. 995 

 

Dat Van Vaernewijcks tegenwerpingen ook weleens zijn ingegeven door Vlaams eigenbelang 

blijkt weer in zijn behandeling van het gevecht tussen Brabo en de reus. Hij vermeldt onder 

meer de Antwerpse lezing, die aan Brabo’s worp van de reuzenhand juridische en dus 

economische betekenis toekende: de (omstreden) Vlaams-Brabantse grens zou er halverwege 

de Schelde mee zijn gelegd. Van Vaernewijck benadrukt dat dat nu heel anders is, immers: 

“Vlaendren comt tot an die mueren van Antwerpen”. Sterker nog: als Vlaanderen en Brabant 

niet onder dezelfde heer (Filips II) zouden staan, dan zou Antwerpen onder Vlaanderen 

moeten ressorteren, “zo men noch bevindt in ’t casteel van Ripelmonde, in ’t secreet van den 

brieven van Vlaendren.” 
996

  

 

                                                
     993 Vaernewijck 1568, titelpagina. 
   994 Vaernewijck 1568, opening tweede boek (fol. 26 v - 27 r), waarin hij de Trojaanse overkomst naar de 

Nederlanden behandelt. De in de vierde Brabo-sage gecreëerde Tongerse reeks was inderdaad deels gekopieerd 

naar model van de Henegouwse: vgl. n. 667. Annexatie: Keesman 2009 en hierna,VI.3.3.4. 

   995 Stichting van Tongeren: fol. 29 r-v, met gereserveerde vermelding van de Brabantse lezing: “Men leest 

elders dat Torgotus […] zijnde uut Sicambrien verdreven zoude ghecommen zijn op den Rijnstroom […] 

vandaer zouden zy gescheeden zijn, ende Troyades zoude ghefondeert hebben […]” (etc., cursivering van mij). 

Overige genoemde stichtingen: fol. 44 r. Aarschot: fol. 71 v. 
     996 Vaernewijck 1568, fol. 70 r-v; vgl. ook 135 r, en over Salvius Brabo en zijn dynastie (eveneens afgeleid uit het 

Belgische bloed) nog 87 v - 88 r, 91 v e.v. Vgl. over de Antwerpse versie hiervóór, 204. 
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Detail van een kaart van de Schelde, omstreden grens 

tussen Brabant en Vlaanderen. Anoniem, zeventiende 

eeuw, naar een voorbeeld uit 1617. 

(http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpIII6834_nl.html) 

 

 Beide uitgaven richtten zich op een breed publiek, inclusief al diegenen die wel wilden 

meedoen met de modieuze betrokkenheid bij het nationale antieke verleden, maar die voor 

kennisname ervan waren aangewezen op de volkstaal.
997

 Het gebruik van de vertrouwde 

Gotische drukletter in plaats van een moderner maar elitair Romeins lettertype paste ook bij 

die doelgroep,
998

 evenals de gebruikte aanprijzingen (“zeer lustich, vremt ende wonderlic om 

lesen”) en de vele kleine houtsneden in Van Vaernewijcks Spieghel.
 
En wanneer deze auteur 

in zijn voorrede stelt dat hij “noyt niet meer dan een maent [...] scholen en ghijnck” maar 

moed putte uit de gedachte dat ijver zelfs vrouwen tot grote prestaties heeft gebracht, dan is 

dit misschien, behalve als bescheidenheidstopos,
999

 ook te lezen als een geruststellende en 

uitnodigende handreiking aan de nog aarzelende belangstellende. 

 Dat er behoefte bestond aan zo’n helpende hand valt te begrijpen tegen de achtergrond 

van de tijd. In de zestiende eeuw voltrok zich in de steden van de Zuidelijke Nederlanden een 

geleidelijke sociale polarisatie, die gepaard ging met een langzame scheiding tussen de 

cultuur van de stedelijke elite en die van de volksmassa. Het openbare culturele leven stond 

meer en meer onder invloed van het humanisme, raakte meer en meer doordrongen met 

antieke vormen en thematiek. Dat gold bijvoorbeeld voor het rederijkerstoneel, en voor 

stedelijke architectuur en decoratie, maar ook voor zoiets bij uitstek publieks als officiële 

festiviteiten. De vertrouwde middeleeuwse vertoningen bij ommegangen en intochten werden 

in toenemende mate vervangen door voor de gewone man onbegrijpelijke antiquiserende 

allegorieën en toespelingen. De ‘declaraties’ die een en ander moesten verduidelijken waren 

niet zelden alleen in het Latijn gesteld. De eenvoudige burger diende zich buitengesloten te 

voelen, en deed dat ook.
1000

 

 Met een voor niet-geleerden toegankelijke verzameling van oude en nieuwe 

historische (pseudo-)kennis over het eigen land voorzagen Van Julius Caesar ende den 

Romeyne en de Spieghel der Nederlandscher audtheyt in een kennelijke vraag. Herdrukken 

                                                
   997 Dit wil niet zeggen dat de uitgaven niet serieus bedoeld waren, of niet meer interessant voor de 

maatschappelijke elite: vgl. Keesman 2009 en hierna, VI.3.3.4.   

   998 Vgl. Pleij 1974, 48-49. 
     999 Dat is Van Nuffels interpretatie van deze passage; hij wijst erop dat uit het werk van Van Vaernewijck echter 

een vrij ruime ontwikkeling blijkt, en dat deze graag met klassieke kennis pronkte (NBW 8, 796-797). 
     1000 Over deze polarisatie, en de weerspiegeling daarvan in de feestcultuur: Soly 1984 A, Soly 1984 B. 
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verschenen tot in de negentiende eeuw - alle in de Zuidelijke Nederlanden. Ze hebben 

daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere verspreiding en popularisering van 

deze verhalen. 

 Ze waren niet de enige. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw groeide het 

aantal volkstaaluitgaven over regionale en lokale geschiedenis, in de katholieke Nederlanden. 

Die gerichtheid op het gewestelijke en plaatselijke was deels een voortzetting van de 

middeleeuwse historiografische traditie. Maar zij was ook het gevolg van de strenge censuur, 

van het repressieve en verstikkende culturele klimaat tijdens het Ancien Régime, dat 

nauwelijks ruimte bood voor iets ánders. De vaak weinig erudiete auteurs hielden meestal 

trouw vast aan de middeleeuwse historische legenden rond de vroegste geschiedenis, soms in 

chaotische combinatie.
1001

 Ook door hen bleef de Brabo-sage nog lang behoren tot de histori-

sche basiskennis van het bredere publiek. 

 Er was inmiddels echter niet veel meer van over. De samenvoeging met andere 

oorsprongssagen, speciaal de onderschikking aan de chronologisch primair geachte en door 

Vlaanderen ingelijfde geschiedenis van Bavo en Belgis, werkte eroderend, ondergravend en 

verwarrend. De uiteenlopende lezingen van het Brabo-verhaal en de tegenstrijdigheden met  

verdere Nederlandse overleveringen maakten de sage tot een gemakkelijke prooi voor de - 

juist nu zeer modieuze - kritiek. Bovendien werd er ingegrepen wanneer het verhaal strijdig 

was met het Vlaamse belang. Een van de gevolgen van dat alles was, dat de eigen Brabantse 

lijn naar Troje verdween. 

 

De Brabo-sage werd tot op zekere hoogte het slachtoffer van haar eigen succes. Alle factoren 

die deel van dat succes uitmaakten of eraan bijdroegen - de waardering aan het hof, het 

enthousiasme in bepaalde steden, de grote verspreiding door de drukpers, de verschillende 

versies die zo naast elkaar in omloop kwamen - zorgden er tegelijkertijd voor dat de betekenis 

van het verhaal afnam. Omgekeerd heeft het humanisme, dat de meeste kritiek op de sage 

leverde, juist vanwege de grote belangstelling van hof, stad en drukpers tegelijk ook wel 

bijgedragen aan verdediging en voortleven ervan. Maar het was rekken, niet redden: de trend 

was neerwaarts. 

De zestiende eeuw vormde een keerpunt. De middeleeuwse Brabo-sage had zich 

geconcentreerd op Brabant, als een zelfstandige eenheid van dynastie en territorium. In de 

zestiende-eeuwse omgang met het verhaal verdwenen die concentratie en eenheid. Bij 

hofauteur Lemaire bleef het belang van de Brabantse stamboom behouden, maar de betekenis 

van het territorium verminderde doordat het opging in een groter Habsburgs, Europees geheel. 

In de steden was men vooral geïnteresseerd in het deel van de sage dat betrekking had op een 

zeer beperkt stukje van Brabant: de eigen stad - in Antwerpen ging het om Brabo’s 

overwinning op de reus, in Leuven om Caesars fundaties en het precedent van de inhuldiging, 

in Aarschot om het schot op de arend. Wat betreft de drukpers: de gedrukte gewestelijke 

kronieken hielden de oude traditie aanvankelijk nog in stand, maar in de compilaties die vanaf 

ca. 1550 verschenen werd de Brabantse context verruild voor een groter Nederlands kader. De 

Brabo-sage, ooit een krachtige nationale oorsprongsmythe die zich in vorm en betekenis 

steeds opnieuw liet aanpassen aan nieuwe tijden en nieuwe verlangens, verwerd tot een dorre, 

warrige en zinloze verzameling van gegevens: los van elkaar, los van Brabant en los van 

Troje. 

 
 

                                                
     1001 Over het langdurige succes van de vroege gedrukte regionale kronieken, en de blijvende smaak voor de oude 

historische legenden in de tussen 1550 en 1750 bloeiende regionale en lokale geschiedschrijving: Arnould 1947, 28-

29, 46-49, 53-55; Arnould 1955, 22, 33, 52-53.   
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Eerste Brabo-sage 

Anoniem, ca. 1325/1330 - 1351 (uiterlijk 1331?) 

Brabantse bewerking van de Frankische Troje-sage 

Tweede Brabo-sage, in * Jacobs Clarasien 

Anoniem, ca. 1325/1330 - 1351 (uiterlijk 1331?) 

Eerste antiquiserende bewerking, uit Leuven 

 

Derde Brabo-sage, in de Cornike van Brabant  

Overgeleverd in: 1. ‘Genealogie-kroniek’: proloog (hs. uit 1457) 

  2. ‘Roman van Caesar’ (fragmenten, eerste  

     helft 14
e
 e.) 

Anonieme ‘ik’, 1339 -1351 (1347?) 

Tweede antiquiserende bewerking, voor Jan III 
 

Van den beghinsel van Roome ende van Brabant 

Overgeleverd in hs. uit ca. 1550 

Sterk ingekorte versie 

 

Hennen van Merchtenen, Cornicke van Brabant, 1415 

Slordige overname 

 

* Nederlandstalige, inkortende 

prozaversie, met identificatie 

van ‘ik’ als Boendale?  

‘Genealogie-kroniek’: deel na de proloog  

Overgeleverd als voorwerk bij de 

Brabantsche Yeesten (hs. uit 1457) 

Selectie op genealogisch materiaal 

 

Jan van Edingen, 

Livre des cronicques de Brabant 

Voltooid 1467 - 1477 

Bewerking voor het 

Bourgondische hof 

* Latijnse, licht 

kritische bewerking 

Willem van Berchen, 

Chronica Brabantiae 

1472-1473 

* Die cornyke van Brabant 

int prose int corte I 

Voor of rond 1468 

Antwerpse bewerking 

 

Die cornyke 

van Brabant 

int prose int corte 

1468 of kort erna 

Alderexcellenste 

cronyke van 

Brabant 

Antwerpen 1498 

Vierde Brabo-sage, in een * genealogie of kroniek in het Latijn 

Anoniem (Petrus de Thimo († 1474)?), 1467 - kort na 1489 

Derde antiquiserende bewerking, humanistisch getint, voor het 

Bourgondische hof 

 

Jean Lemaire de Belges, 

Les Illustrations de Gaule et 

Singularitéz de Troye, 1511-1513 

Bewerking voor het Habsburgse 

en vervolgens Franse hof 

‘Genealogia principum 

Tungro-Brabantinorum’ 

Hs. van kort na 1489 

Afschrift of bewerking 

met voortzetting 

 

 

Schematisch overzicht van de ontwikkeling van de Brabo-sage. 

Met een asterisk gemarkeerde werken zijn niet overgeleverd.



 

 379 

  

VI. Trojaanse oorsprongssagen in de verdere Nederlanden 
 

 

1. Inleiding 

 

 

Brabant was niet het eerste en enige vorstendom in de Nederlanden waarin men zich verbond 

met Troje. Ook in de andere territoria werd de Europese, speciaal de Frankische traditie 

gevolgd. Al deze sagen moeten niet alleen in het kader van die oudere overlevering maar ook 

in elkaars licht worden gezien: er was onderlinge navolging en - soms duidelijk, soms subtiel 

- concurrentie. In het vorige hoofdstuk bleek bijvoorbeeld dat de Brabo-sage ontstond in 

reactie op kritiek van Maerlant. Hier zal blijken dat Maerlant zelf daarmee vermoedelijk 

reageerde op de in de eerdere Brabantse Troje-sage vervatte pretenties. Dergelijke 

verwevenheid is vaker aan te wijzen. Dat is, als gezegd, het gevolg van de politieke situatie in 

het versnipperde Neder-Lotharingen, waarin vele baasjes naar macht en oppermacht 

streefden. 

 

 

2. Vlaanderen 

 

 

2.1. Inleiding 

 

Het graafschap Vlaanderen staat niet bekend als een land met een Trojaans verleden. Men had 

er de forestierslegende, die door onderzoekers steeds als een andere, zelfstandige overlevering 

is opgevat.
1
 We zullen echter zien dat Vlaanderen meer bij de Europese Troje-traditie 

aansloot dan gedacht. 

 

 

2.2. De band met de Karolingers 

 

Vlaanderen lag, zoals bleek, voor het grootste deel in Westfrankisch gebied. Het kon zich daar 

snel tot een zelfstandig vorstendom ontwikkelen. De eerste graaf, Boudewijn met de ijzeren 

Arm († 879), dankte zijn positie nog aan zijn schoonvader Karel de Kale, de laatste 

Karolingische vorst met werkelijke macht. De daaropvolgende snelle desintegratie van het 

centrale gezag creëerde een machtsvacuüm en kansen die Boudewijns directe opvolgers goed 

wisten te benutten. Zijn kleinzoon Arnulf de Grote (918-965) heerste niet alleen over een 

uitgebreid territorium, maar had ook een oog op de inmiddels omstreden Westfrankische 

troon.
2
 

 Tegen de achtergrond van die ambitie ontstond, kort voor 960-962, het vroegste 

genealogische geschrift over het Vlaamse huis - tevens het vroegste over een niet-koninklijk 

geslacht.
3
 Dit werk, bekend als de Genealogia Arnulfi comitis, werd geschreven door een 

zekere Witger, een geestelijke die waarschijnlijk in dienst stond van de graaf. Het benadrukt 

de Vlaamse bloedband met de Karolingers door Judith, vrouw van Boudewijn I en dochter 

van Karel de Kale. Aanleiding tot het schrijven ervan was vermoedelijk het huwelijk van 

Arnulfs zoon en beoogde opvolger Boudewijn III. Deze bleek zo tevens waardig als eventuele 

                                                
     1 Vgl. bijvoorbeeld het gesuggereerde contrast met de Brabantse belangstelling voor Troje in Kelders 2000 A (170, 

176). 
     2 Hoyt 1966, VIII § 21 en 23; Jansen 1974 A, 77-78; AGN I, 354 e.v; Freise 1989, 232-238. 
     3 Genicot 1975 B, 19; NaSo W037. Van een zuivere genealogie is overigens geen sprake: vgl. Freise 1989, 206 e.v. 
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kandidaat voor de begeerde Westfrankische kroon. Maar Boudewijn stierf jong, en het 

graafschap raakte zelf in een machtscrisis. Witgers genealogie, achterhaald, had geen invloed 

op de verdere historiografie in Vlaanderen.
4
   

 De Karolingische afstamming van de Vlaamse graven bleef desondanks, als historisch 

en belangrijk feit, een constant element in die latere geschiedschrijving. Soms werd deze 

bloedlijn expliciet doorgetrokken tot Troje. Zo werd er rond 1117 in de ‘dynastieke’ Sint 

Pietersabdij te Gent, in een Sermo de adventu sanctorum Wandregisili, Ansberti et Vulframni 

in Blandinium, herinnerd aan de gemeenschappelijke Karolingische en daarmee Romeinse en 

Trojaanse afstamming van Arnulf I en Sint Wandregisel.
5
 Hun verwantschap maakte duidelijk 

dat Arnulf het recht had gehad het gebeente van deze heilige over te laten brengen naar Gent. 

Zo werd het bezit van deze bijzondere relieken gelegitimeerd. De tekst, vermoedelijk uitge-

sproken in aanwezigheid van de jonge Boudewijn VII, gaf bovendien gewicht aan de kloos-

terhervorming die deze nieuwe graaf - net als zijn illustere voorvader Arnulf - wilde doorvoe-

ren.
6
 Van rond dezelfde tijd dateert het invloedrijke Liber Floridus (ca. 1100 - ca. 1121), door 

Lambert van Sint Omaars. Deze encyclopedie bevat veel materiaal over de eigen, Vlaamse 

geschiedenis. Men vindt er onder meer een genealogie van het Vlaamse gravenhuis, van de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Genealogia regum Francorum comitumque 

Flandriae: Lambert van Sint Omaars herleidt de 

graven van Vlaanderen via de Karolingische Judith 

uit Troje. Autograaf Liber Floridus, voltooid ca. 

1121, Gent UB hs. 92 fol. 105. 

                                                
     4 Over tekst en achtergronden: Freise 1989. 
     5 NaSo S031. Het Trojaanse bloed wordt hier afgeleid via de Romeinen, waarbij moet zijn gedacht aan Ansbert. 

Biedt dat een verklaring voor de proloog-passage over de waardigheid van de Romeinse senatoren? Vgl. Sermo de 
adventu ed. 1978, XXVII, CXVII-CXVIII, en over Ansbert hiervóór, IV.4.2.; over het historiografische én 

dynastieke belang van de Gentse St. Pietersabdij in deze tijd Kelders 2005, 158. Ook Witger begon zijn genealogie 

overigens met “Ansbertus nobilissimus”  (MGH SS IX, 302), maar zonder verwijzing naar Rome of Troje. 
     6 Over Arnulf I heet het: “Hic igitur a sancto Arnulfo [Arnulf van Metz, vgl. hiervóór, IV.4.2.], avo scilicet 

sanctissimi patris Vuandregisili, et nomen traxit et genus a sanguine Romanorum, qui et olim Trojanorum, [...]”: ed. 

Sermo de adventu 1978, 23-4; zie over de achtergronden de inleiding van Huyghebaert, speciaal XXX en LXXXV-

LXXXVIII. De editeur vermoedt dat de genealogische verwijzing bovendien ook betrekking had op abt Arnulf, 

wiens familie met het gravenhuis verwant lijkt te zijn geweest (LXXXVIII). Hij acht de verwijzing een van de 

twaalfde-eeuwse toevoegingen aan het oorspronkelijke, tiende-eeuwse verslag van de translatie (CVIII, CXV). 
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Frankische Priamus tot Karel de Goede (1119-1127).
7
 Veel Vlaamse kronieken gingen 

bovendien vergezeld van een Frankisch-Franse genealogie waarin de Trojaanse afkomst van 

de Karolingers kon worden geëxpliciteerd.
8
   

 De band met Troje was dus in principe steeds aanwezig, maar werd niet sterk 

benadrukt. Men kon volstaan met de verwijzing naar de Karolingers. Pas wanneer de eigen 

positie of ambitie was bedreigd door andere Karolingische erfgenamen zou er noodzaak tot 

verdere, meer eigen banden met Troje zijn geweest. 

 Zo’n situatie ontstond door de grote Capetingische machtsuitbreiding onder Filips II 

Augustus (1180-1223). Hij was de eerste uit zijn geslacht die zich met recht koning over heel 

Frankrijk kon noemen. Dat ging ten koste van de grote Franse vazallen, waartoe ook de graaf 

van Vlaanderen behoorde. In 1191 kon inlijving van het graafschap bij Frankrijk ternau-

wernood worden voorkomen. Ook daarna bleef dreiging vanuit het zuiden aanwezig.
9
  

 Weerslag in een nieuwe onderbouwing van de eigen status door middel van een 

nieuwe Vlaamse Troje-sage kreeg dit alles echter niet. Kort tevoren was er al een andere 

historische constructie bedacht die Vlaamse onafhankelijkheid en superioriteit ten opzichte 

van de Capetingers impliceerde. Het graafschap kwam in 1191 in handen van Boudewijn V 

van Henegouwen (in Vlaanderen regerend als Boudewijn VIII). Hij stamde uit de oudste, 

maar ooit onttroonde tak van het Vlaamse huis. Deze graaf was zeer geïnteresseerd in zijn 

voorvader Karel de Grote.
10

 Hij was tevens de vader van Elisabeth van Henegouwen, 

koningin van Frankrijk (door haar huwelijk met Filips II Augustus, in 1180), maar door veel 

Franse edelen beschouwd als te laag geboren voor die hoge rang. Zoals we eerder zagen 

ontstond als reactie daarop, waarschijnlijk in opdracht van de gekrenkte vader, de theorie van 

de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli. Deze invloedrijke gedachte werd tussen 1181 

en 1184 ontwikkeld door de Vlaams-Henegouwse geschiedschrijver Andreas van Mar-

chiennes. Zij maakte de Capetingische band met de Karolingers - en daarmee de legitimiteit 

van het regerende Franse koningshuis - afhankelijk van de Henegouwse, en dus van de 

Vlaamse verwantschap met deze vroegere Frankische vorsten.
11

 Zo kon het ook. 

 

 

2.3. De Vlaamse forestiers 

 

Maar Vlaanderen was voor een eerbiedwaardig verleden niet uitsluitend afhankelijk van de 

aangetrouwde, Karolingische Judith. Ook de inheemse wortels van de dynastie werden onder-

zocht. Op basis van uit kloosterannalen en rijksverordeningen bijeengesprokkelde gegevens 

construeerde de Vlaamse historiografie in de loop van de elfde en twaalfde eeuw voorvaderen 

en vervolgens zelfs voorgangers voor haar echtgenoot, de eigen Boudewijn I. In het eerder 

genoemde Liber Floridus van Lambert van Sint Omaars (ca. 1100 - ca. 1121) begint de 

historie van het graafschap in 792, met Liederik van Harelbeke. Deze vond het land bosrijk, 

woest en ledig. Hij nam het in bezit en heerste er als eerste graaf. Na hem regeerden zijn zoon 

Ingelram en zijn kleinzoon Audacer, de vader van Boudewijn I. Aan het eind van de twaalfde 

eeuw bracht Andreas van Marchiennes deze voorgeschiedenis wat meer in overeenstemming 

                                                
     7 NaSo L002; editie: MGH SS IX, 308. Over het Vlaams-historische in deze tekst Van Caenegem 1973 
(afstamming uit Priamus als link met de wereldgeschiedenis: 83 n. 99); Lambert 2006-2007, 213-217, 227 (invloed). 
     8 Zie bijvoorbeeld Fris 1898, 136-153 over Middelnederlandse handschriften in de Flandria Generosa C-traditie. 

Ook Witger en Lambert van St. Omaars gaven al een tot op zekere hoogte losse combinatie van Frankische en 

Vlaamse genealogie (vgl. Freise 1989, 204 e.v., Van Caenegem 1973, 72-3; Lambert 2006-2007, 199-200, 214, 216). 
     9 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1.; Jansen 1974 A, 82 e.v.; AGN II, 387 e.v. 
     10 Werner 1952, 221. 
     11 Vgl. over de reditus-theorie hiervóór, nu IV.4.5.1.; over de ontwikkeling ervan in het werk van Andreas van 

Marchiennes (de genealogieën van Anchin, uit 1181-1184 (NaSo G023) en de Historia regum Francorum, voltooid 

in 1196 (NaSo A053)): Werner 1951-52, 407-414; Werner 1952, 219-222. 
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met de historische werkelijkheid. Bij hem zijn Liederik, Ingelram en Audacer geen graven 

maar forestiers of woudmeesters in dienst van de - in hun tijd nog machtige - Karolingische 

vorsten. En hoewel men over hun precieze status sindsdien nog weleens van mening kon 

verschillen, openden Vlaamse kronieken voortaan met deze drie voorvaderen. 

 Verschillende bedoelingen kunnen in de creatie en verdere verspreiding van de 

woudmeesterslegende hebben meegespeeld. Van belang was de wens om de ouderdom van 

het gravenhuis op te helderen en zo ver mogelijk terug te voeren. Die hoge ouderdom en de 

binding aan de eigen grond ondersteunden het zelfgevoel en gaven nadere legitimering aan 

het grafelijk gezag - heel welkom in een tijd van toenemende Franse dreiging. Misschien 

speelde ook eerzucht van het kapittel van Harelbeke een rol. Daar lag volgens de overlevering 

een Liederik begraven, die men graag met de Liederik uit de geschreven bronnen 

identificeerde en als belangrijk figuur wilde beschouwen.
12

 

 Sommige onderzoekers zetten oude en nieuwe voorvaderen ten onrechte tegenover 

elkaar. Melville ziet de omarming van de forestiers als een bewuste afwijzing van de eerdere 

Karolingische stamreeks. Hij beschouwt deze autogene, agnatische heerserslijn als vervanging 

voor de minder fraai geachte herleiding van het bloed via een vrouw (Judith).
13

 Van vervan-

ging was echter geen sprake - daarvoor was het Karolingische en Trojaanse bloed te 

belangrijk. Beide tradities konden naast elkaar worden doorgegeven, in dezelfde teksten 

(zoals het Liber Floridus van Lambert van Sint Omaars, zoals de Historia regum Francorum 

van Andreas van Marchiennes). Kelders maakt een vergelijkbare vergissing. Zij verklaart de - 

hierna nog te noemen - laatmiddeleeuwse uitbreiding van de woudmeesterslegende als 

opwaardering om met naburige Nederlandse vorstendommen te kunnen concurreren. Met de 

magere gegevens over een paar eenvoudige forestiers zou Vlaanderen pover hebben afge-

stoken bij de “Romeinse, Karolingische of zelfs Trojaanse voorouders” waar men daar mee 

pronkte.
14

 Ook Vlaanderen had zich echter, als eerste van de Nederlanden, in het bekende 

genealogische schema ingepast. De woudmeesterslegende ontstond als ‘inheemse’ aanvulling 

op deze eerdere herleiding uit Trojaanse, Romeinse en Karolingische wortels: die lijn liep via 

Judith, Boudewijn I zelf stamde van de hier al langer heersende forestiers.
15

 

 

 

2.4. Uitbreiding van de woudmeesterslegende 

 

De forestiers kregen na verloop van tijd hun eigen verbinding met het koninklijke bloed bij 

uitstek, dat van de (Trojaanse) Merovingers. Zo kwamen zij - daarin heeft Kelders gelijk - op 

dezelfde hoogte als de verdere voorvaderen in en buiten Vlaanderen.
16

 In de late middeleeu-

wen, mede tegen de achtergrond van de Bourgondische machtsovername in het graafschap 

(1384), ontstond een aanvulling op hun geschiedenis die de Vlaamse dynastie enkele genera-

ties verder terugvoerde.
17

 Deze nieuwe lezing van het verhaal raakte in de vijftiende eeuw 

                                                
     12 Over ontwikkeling en achtergronden van de woudmeesterslegende: Dhondt 1940; De Smet 1948; Van 

Caenegem 1973; Carasso-Kok 1992; Lambert 2006-2007 . 
     13 Melville 1987 B, 267-8. Vgl. ook Genicot 1975 B, 43. 
     14 Kelders 2000 A, 176; het in de woorden “of zelfs” geïmpliceerde contrast tussen Romeinse, Karolingische en 

Trojaanse wortels is onjuist.  
   15 Vgl. bijlage, stamboom 9. 
     16 Dat er aanleiding voor zulke opwaardering kan zijn geweest blijkt uit het latere voorbeeld van Vlaams-Brabants 

diplomatiek gesteggel in 1510, waarbij de Karolingische voorvaderen van de Brabantse hertogen boven de Vlaamse 

woudmeesters werden gesteld (Stein 1995, 331). Met de inmiddels in de uitgebreide woudmeesterssage geclaimde 

gelijkwaardigheid werd op dat moment dus geen rekening gehouden. 

   17 Over de nog maar ten dele onderzochte vraag naar ontwikkeling en datering van de uitgebreide 

woudmeesterslegende: Carasso-Kok 1992, 257-258; Kelders 2000 A, 170; Kelders 2005, 159-160; Lambert 2006-

2007, 104-118, 167. Volgens Kelders ontstond het verhaal in de veertiende eeuw, naar aanleiding van de Vlaams-

Bourgondische verbintenis in 1369. Lambert dateert het echter tussen 1430 en 1452, op grond van: 1. het feit dat 
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wijdverspreid. Naast het oorspronkelijke Latijn bestaan er versies in het Middelnederlands, 

het Frans en het Italiaans. Het is ook te vinden in de eerste Vlaamse kronieken in druk, de 

enkele malen herdrukte Cronijcke van Vlaendren int corte (Brussel, Thomas van der Noot, ca. 

1515) en de grote Excellente Cronike van Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 

1531).
18

 We volgen het Latijn.
19

 

 

In het uitgebreide woudmeestersverhaal is de eerste forestier Liederik van Buc, zoon van 

Salvardus, heer van het Bourgondische Dijon en van Ermengardis van Roussillon.
20

 De won-

derbaarlijke geschiedenis vangt aan in het jaar 621. Liederik wordt geboren in het Vlaamse 

woud, wanneer zijn ouders daar, op doorreis naar Engeland, worden overvallen door een reus. 

De jongen brengt zijn eerste jaren door bij een heremiet in dat woud, maar komt door toeval 

toch aan het Engelse hof, waar hij zijn verdere opvoeding ontvangt. Jaren later keert hij terug 

naar het woud. Hij weet de reus daar te verslaan, waarop de bewoners van het land hem 

vragen hun heer te zijn. Zijn positie wordt later bevestigd door de Frankische koning Lothari-

us II, met wiens dochter Ydona hij inmiddels is getrouwd.  

 Kort voor Liederiks geboorte, tijdens een angstig gebed om bescherming in het 

gevaarlijke woud, had Ermengardis een visioen gekregen. Daarin was haar voorspeld dat haar 

zoon en zijn nageslacht voor eeuwig over dit gebied zouden heersen. Ook zou hij het woud 

met zijn kwaadaardige bewoners overwinnen, en het land bebouwen en bekeren. En zo 

gebeurde het. Niet alleen versloeg Liederik de reus, hij temde het woud en de rivieren, deed 

het land bewerken, vaardigde wetten uit, liet kooplieden en vreemdelingen beschermen, 

stichtte kerken, kapellen en steden. Zijn eerste fundatie betrof Brugge, dat hij als handelsstad 

bedoelde. Hij bouwde er een kasteel en een kapel (nu Sint Donaes) en woonde er lange tijd. 

Liederik was overigens niet de allereerste stedenstichter in Vlaanderen. Gent was - in 

overeenstemming met bestaande, oudere overlevering
21

 - gefundeerd door Julius Caesar, en 

werd door Liederik uitgebreid. Andere hier genoemde plaatsen zijn Oudenaarde, Harelbeke, 

                                                                                                                                                   
Johannes Iperus het verhaal in 1383 niet kent, en het de kroniekschrijvers in de abdij Ter Duinen pas in de tweede 

helft van de vijftiende eeuw bekend blijkt, en 2. enkele parallellen tussen deze legende en het leven van Filips de 

Goede (band met Dijon, geboorte bastaardzoon, Frans huwelijk, kruistochtijver, verdediging tirannenmoord); 

speciaal Filips’ huwelijk met Isabella van Portugal (bevestiging Bourgondisch-Engelse coalitie) en zijn Brabantse 

machtsovername, beide in 1430, zouden een datering ná dat jaar impliceren. Deze argumenten zijn echter geen van 

alle dwingend. Engeland was ook vóór 1430 belangrijk voor Vlaanderen en de Bourgondiërs, en het verhaal kan net 

zo goed zinspelen op de Brabantse machtsovername door Filips’ oom Antoon van Bourgondië in 1406 (maar al vele 

jaren daarvóór gepland en verwacht), bij het kinderloze overlijden van de hoogbejaarde hertogin Johanna. 
     18 Vgl. voor de hier besproken Flandria Generosa C-traditie NaSo F007, en voor de twee Middelnederlandse 

bewerkte vertalingen C060 (Cronike van Vlaenderen 580-1440/1467) en C061 (Excellente Cronike van Vlaenderen). 

Nog toe te voegen aan NaSo: de Cronijcke van Vlaendren int corte (Brussel, Thomas van der Noot, ca. 1515 (NK 

2730)); herdrukken: NK 660 (Antwerpen, Simon Cock, 1539), BB V, 7 (Antwerpen, ca. 1554). Het oude en het 

nieuwe forestiersverhaal kwamen ook wel voor in de van Flandria Generosa onafhankelijke Vlaamse geschied-

schrijving (zie bijvoorbeeld Lambert 1993, 19 e.v., 120 e.v., 149 e.v.).  
     19 Het Latijn heeft bepaalde voor dit betoog interessante vaste onderdelen van het ‘genre’ van de oorsprongssage 

(zoals voorspelling van macht, uitgebreide beschrijving van vorstelijk beschavingswerk) die in de verkortende 

Nederlandse vertalingen zijn weggelaten. Voor het Latijn zijn we echter nog steeds aangewezen op de editie De Smet 

1837-65. Tegen deze editie bestaan grote bezwaren: niet alleen werden verschillende handschriften samengevoegd, 

ook versies werden vermengd. In het hier gebruikte deel van de editie, met het nieuwe woudmeestersverhaal (I, 19-
33) is alleen sprake van handschriftvermenging (Kelders 1996), waarbij in noten wordt aangegeven wanneer de 

lezing van een afzonderlijk handschrift afwijkt - een aanvaardbare basis voor een eerste, globale verkenning van de 

inhoud, mits voorzichtig gebruikt. Voor verder onderzoek is betere ontsluiting van de bronnen een eerste desidera-

tum. 
     20 Over de Bourgondische voorliefde voor de later in het verhaal te verschijnen, verwante Girart de Roussillon: La-

caze 1971, 311-317; Van den Bergen-Pantens 1990-1991. Al eerder, kort na de Bourgondische machtsovername in 

Vlaanderen, was een legitimerend verband gelegd tussen deze Bourgondische voorganger/voorvader en de Vlaamse 

Liederik. 
     21 Over Caesar als stedenstichter in Vlaanderen hiervóór, V.4.2.4. 
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Aardenburg en Oudenburg, Sluis en Diksmuide. 

 De nieuwe orde is van korte duur. Na Liederiks dood volgt zijn zoon Anthonius hem 

op als forestier. De vele andere zoons heersen over delen van hun vaders territorium. Een van 

hen, Boscardus, verslaat een reus met de naam Braymbantus (vandaar de naam Brabant) en 

wordt de eerste graaf van Leuven. Maar dan wordt Vlaanderen verwoest door de Vandalen, 

waarbij Anthonius en zijn familie sneuvelen.
22

 

 Bijna honderd jaar lang blijft het land verlaten. Dan neemt Liederik van Harelbeke, 

kleinzoon van Boscardus, het opnieuw in bezit. Er komt nieuwe bebouwing, nieuwe 

bewoning. Op een goede dag ontvangt deze Liederik Karel de Grote en Girart van Roussillon. 

Girart herkent er tot zijn verbazing zijn familiewapen. Zo horen de twee bezoekers over de 

familiegeschiedenis van hun gastheer. Karel is onder de indruk van diens edele achtergrond, 

en bevestigt hem in zijn positie als derde forestier.   

 

Deze uitgebreide woudmeesterslegende is veel fictioneler dan de op feiten gebaseerde (maar 

in de aankleding en verbinding van die feiten onware) oorspronkelijke lezing. Kelders trok de 

vergelijking met de hoofse ridderroman. Zij heeft laten zien hoe de aan dit genre ontleende 

elementen echter steeds in dienst staan van het politiek gemotiveerde doel om voorvader 

Liederik van Buc als ideale vorst te typeren. De legitimering van zijn bewind door Lotharius 

en zijn verbintenis met ‘de luisterrijke Franse dynastie’ door een huwelijk met diens dochter 

vormen, aldus Kelders, de kroon op dit werk.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liederik van Buc, eerste forestier van Vlaanderen. Zijn huwelijk 

met de Merovingische prinses Ydona bracht de Vlaamse graven 

een tweede, eigen bloedband met Troje. Excellente cronike van 

Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531), fol. a 3 r. 

 

 Liederiks huwelijk met Ydona is echter meer dan alleen een verbintenis met het 

Frankische koningshuis. Impliciet krijgen de Vlaamse voorvaderen zo, via de Merovingers, 

een eigen bloedband met Troje. Op die band wijst ook de naam van een van de zoons die uit  

                                                
     22 Op deze manier kon het nieuwe verhaal probleemloos aansluiten bij de oude bronnen, waarin Liederik van 

Harelbeke het woeste en lege land in bezit nam. 
     23 Kelders 2000 A, 170 e.v. Lambert ziet in het huwelijk van Liederik een mogelijke herinnering aan de Franse 

verbintenissen van Boudewijn I en Filips de Goede (Lambert 2006-2007, 111) - maar: met welk doel?.  
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dit huwelijk voortkwam: Ganimedes, de eerste heer van Brugge.
24

 Het lijkt evenmin toevallig 

dat Liederiks vrouw een dochter is van Lotharius. Blithildis, de legendarische stammoeder 

van de Karolingers, zou eveneens een dochter van Lotharius zijn geweest. Door terugvoering 

van de inheemse tak van de Vlaamse dynastie op Ydona werden deze eigen heersers (en hun 

nazaten en opvolgers) dus op gelijk niveau als de Karolingers en hun nageslacht geplaatst. 

 De uiteindelijk Trojaanse herkomst van het Vlaamse bloed kon weer worden geëxpli-

citeerd door bijvoeging van een Trojaans-Frankische opening. De Vlaamse kroniek in het 

Gentse handschrift 433 bijvoorbeeld begint met een korte geschiedenis van Troje en de 

Franken. Aangekomen bij koning Lotharius wordt alvast naar de Vlaamse geschiedenis 

vooruitgewezen: “Ende onder hem begonsten heerst [voor het eerst] de heerscapie van den 

lande van Buc, dat nu Vlaendren heet. Want Liedric van Lilesbuc hadde zijn dochter te wijve, 

de scone Ydone”. Bij Lotharius’ zoon Dagobert lezen we vervolgens dat hij St. Loy naar 

Vlaanderen stuurde om het land te bekeren, op verzoek van zijn zwager Liederik. Dezelfde 

verwijzing naar de Vlaamse verwantschap met de Merovingers vinden we in de genealogie bij 

de door Serrure en Blommart uitgegeven Kronyk van Vlaenderen. En ook in de gedrukte 

Excellente Cronike van Vlaenderen (1531) wordt de behandeling van de Vlaamse geschiede-

nis voorafgegaan door een “genealogye van Vranckerijck waerhuut dat Vlaendre eerst 

ghesproten es”, vanaf de val van Troje.
25

 

 Door dit universele, Trojaanse kader past het verhaal eerder in een andere traditie dan 

in die van de ridderroman. Naast en boven de ‘wetten’ van dat genre volgt deze nieuwe 

woudmeesterssage het patroon van de oorsprongsmythe,
26

 zoals dat sinds Vergilius voor 

telkens andere volkeren en gebieden werd uitgewerkt. De band met Troje, de zwerftocht naar 

het nieuwe vaderland, de goddelijke voorspelling van macht, de overwinning van kwaad en 

wildernis en de vestiging van een beschaafde, geordende en uiteindelijk ook christelijke heer-

schappij, de naamsverklaringen, de - hier slechts te signaleren, Bourgondische - actueel-

politieke intenties en toespelingen
27

: we hebben het eerder gezien voor de Romeinen, de 

Franken en de Britten, we zagen het voor Brabant, en we zullen het nog zien voor andere 

Nederlandse vorstendommen.  

 

 

2.5. Troje en de Vlaamse steden 

 

2.5.1. Brugge 

 

Vlaanderen was, met Brabant, het meest verstedelijkte van de Nederlandse vorstendommen. 

In de vijftiende eeuw kregen deze steden, en dan vooral Brugge, een steeds belangrijker 

aandeel in de Vlaamse historiografie.
28

 Die belangstelling en bemoeienis gold ook de legen-

darische geschiedschrijving over de wording van het graafschap. De uitgebreide  

                                                
     24 Het verhaal over de roof van Priamus’ gelijknamige zoon was ook in de middeleeuwen bekend, vooral door 

Ovidius’ Metamorfosen (boek X, 155-161). Zo kon het bijvoorbeeld voorkomen als aanvulling op de opsomming 

van Priamus’ zoons (Guido de Columnis ed. 1974, 281). Een Trojaan met de naam Ganymedes  treedt ook op in Jan 

Smekens Spel op hertoge Karle, waarin hij de symboliek helpt verklaren (zie hiervóór, V.3.3.2.).   
     25 Cronike van Vlaenderen 580-1440/1467 (NaSo C060), hs. Gent UB 433 (eind 15e eeuw), fol. 8 r, 8 r-v; Kronyk 
van Vlaenderen ed. 1839-1840 (zelfde tekst, naar hs. Gent 590 uit tweede helft 15e eeuw), 265, 267-8; Excellente 

Cronike van Vlaenderen (NaSo C061), Antwerpen, Willem Vorsterman 1531, fol. a ij r. Vgl. voor de Flandria 

Generosa C-traditie waartoe deze teksten behoren hiervóór, n. 18. 
     26 Vgl. eerder Carasso-Kok 1992; Janssens 1998, 17-18. 
     27 Zoals de legitimering van het nieuwe bewind door Bourgondische overname van het Vlaamse verleden, 

Liederiks relaties met Engeland en de daarin mogelijk vervatte rechten, het optreden van Anthonius, en de in de 

geschiedenis van Boscardus geïmpliceerde claim op of legitimering van macht in Brabant (vgl. Carasso-Kok 1992, 

257; Kelders 2005, 164-169; Lambert 2006-2007, 109-118; vgl. ook hiervóór, n. 17). 
     28 Zie het overzicht in Kelders 2000 B, 24.  
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Uitbeelding van de oorsprong van Brugge, tijdens de intocht van Karel V (1515). Links de prefiguratie: 

Jozua geeft het beloofde land aan de kinderen van Israël. Rechts de vervulling: Liederik, eerste Forestier 

van Vlaanderen, geeft Brugge aan zijn zoon Ganimedes (!). De voorafgaande staat van het land is 

weergegeven door een woud (het ‘Woud zonder genade’) met wildeman en -vrouw. Remi du Puys, La 

tryumphante et solemnelle entree [...], Parijs, Gilles de Gourmont, z.j., fol. B 2 r (uit: du Puys ed. z.j.). 
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woudmeesterssage gaf, zoals we zagen, aandacht aan de oorsprong van bepaalde Vlaamse  

steden. Stedenstichting behoorde tot de min of meer vaste elementen in dit soort verhalen, als 

belangrijk onderdeel van het vorstelijke beschavingswerk. Maar daarnaast is in deze lezing 

van het verhaal misschien ook stedelijke inbreng aanwijsbaar, in de opvallend grote aandacht 

voor Brugge. In het eerste deel wordt de plek waar later Brugge verrees regelmatig genoemd 

als locatie van belangrijke gebeurtenissen. Bij de behandeling van Liederiks stichtingen krijgt 

Brugge de eerste plaats, de meeste ruimte, de status van handelsstad én residentie, en in 

Liederiks zoon Ganimedes de meest als Trojaan herkenbare heer. De keuze van de andere 

genoemde plaatsen is voor een deel ook bepaald door die invalshoek: Aardenburg en 

Oudenburg zijn opgenomen omdat ‘Brugge’ ontstond waar de weg tussen die twee een 

riviertje kruiste.
29

  

 Stedelijk gebruik van het verhaal lijkt ook vooral in Brugge aanwijsbaar. De stad 

greep dit verleden aan om de eigen status te benadrukken. Dat bleek bijvoorbeeld in 1515, 

toen de latere Karel V na zijn meerderjarigheidsverklaring zijn intocht in de voornaamste 

Nederlandse steden deed. Brugge pakte groots uit. Voor wie het allemaal nog eens rustig 

wilde nalezen verscheen korte tijd later een gedrukt verslag, in rederijkersverzen.
30

 De verto-

ningen die de rederijkers namens de stad hadden georganiseerd waren voor een belangrijk 

deel gewijd aan de eigen geschiedenis. Voor de Peperstraat stond het eerste tableau, “een 

woestijne [wildernis] ghemaect up een stellage”. In dit woeste foreest 
 

Waren wilde dieren van vreimden schijne 

Want heer [voordat] Liedric quam foreestier te zijne 

Men mochter lijden [door gaan] sonder schade niet 

Dies doe Vlaendren ‘t Woudt zonder Ghenade hiet  

 

Bewoners van het woud, een wildeman en een wildevrouw, presenteerden twee te verbinden 

historische gebeurtenissen. De eerste scène toonde hoe Liederik, eerste forestier en “rechtre”
31

 

van Vlaanderen, zijn zoon Ganimedes de stad Brugge gaf: “dus es zoe [zij] eerst gheresen”. 

Het ‘omlijstende’ optreden van de wildemensen markeerde het contrast, de fundamentele 

overgang van onbeschaafd naar beschaafd, van chaos naar orde, die de essentie van de 

stichting van de stad uitmaakte.
32

 Ernaast de bijbelse prefiguratie: Jozua die het beloofde land 

onder de kinderen van Israel verdeelde. Door dit typologische geheel mocht de vorst zich 

gevleid voelen, maar het oude en uitverkoren volk van Brugge eveneens. Even verder in het 

parcours van de intocht werd er een verwante en al even ambitieuze parallel getrokken: daar 

vergeleek Brugge zich met het pasgebouwde Rome waar door Romulus senatoren werden 

aangesteld om de stad te regeren. 

 Er zijn ook oudere sporen van gebruik van de sage in Brugge. Intrigerend is een 

gedicht in het befaamde Gruuthuse-handschrift (Brugge, ca. 1400), bekend als De zeven 

poorten van Brugge. In dit gedicht richt een heremiet zich tot de ‘koning van de Witte Beer’ 

en de verder aanwezige “blomkin” (aanzienlijken) van Brugge. Eerst legt de heremiet uit 

                                                
     29 De Smet 1837-1865 I, 22, 23, 25. Vgl. echter hiervóór, n. 19: door gebrek aan inzicht in ontwikkeling en overle-

vering van de tekst blijft datering en reikwijdte van die mogelijk Brugse inbreng onduidelijk. 
     30 Triumphe 1515, verschenen in Antwerpen (ed. in Mareel 2005). De tekst eindigt met de mededeling dat “‘t 
stellen rethorijckelic te Brugghe binnen dede ’t geselscip ’s Helichs Gheests en der Drie Sanctinnen mede”, wat 

zowel het verslag als de stedelijke vertoningen kan betreffen. Een ander, Franstalig verslag is van de hand van hof-

schrijver Remi du Puys, over in een prachthandschrift en in een Parijse druk met houtsneden van onder meer het hier 

besproken tableau vivant met Liederik. Zie verder over deze Brugse inkomst de inleiding van de editie van Du Puys’ 

verslag (La tryumphante Entree ed. 1970); Soly 1984 A, 346-348; Kipling 1984, 65-66. 
     31 Met deze term (regeerder, rechter) wordt al een associatie met de bijbelse richteren opgeroepen. 

   32 Dat Liederik hier zelf als wildeman zou zijn voorgesteld, en dat wildemannen een ridderlijk en zelfs 

vorstelijk karakter zouden hebben (aldus Dumolyn 2010, 1055) is onjuist: het feit dat ze bij andere gelegenheid 

als toernooivechters werden opgevoerd valt te begrijpen vanuit het principe van de omgekeerde wereld.  
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waarom hij zich in het verleden uit de wereld en uit Brugge heeft teruggetrokken: om het 

gebrek aan naastenliefde, om de nijd en de laster, en om de ijdelheid van al het aardse. Hij 

wordt vergezeld door twee wildemannen die hij bij zich in het bos heeft opgevoed. Ze hebben 

van een forestier gehoord over de stad van de Witte Beer, en willen deze stad en het gezel-

schap van de Witte Beer graag zien. Ze hebben een geschenk voor de koning gemaakt: een 

“exemplaer” (maquette) van Brugge, met muren, poorten, torens en grachten. Er zijn ook 

wachters om de stad heen gezet: elk van de zeven stadspoorten draagt een letter van de naam 

BRVCGHE. Iedere letter representeert twee begrippen die de stad moeten bewaken, als twee 

wachters bij elke poort. De B staat voor broederschap en blijdschap, de R voor recht en rede, 

en zo verder. Tot slot spreekt de heremiet de hoop uit dat de aanwezigen volgend jaar “beter 

ende zalicher” bijeen zullen komen.
33

 

 Toen dit gedicht werd geschreven
34

 was Brugge een grote, welvarende en cultureel 

toonaangevende handelsstad waarin adel en patriciërs het voor het zeggen hadden. Een van de 

chique broederschappen en clubs waarin deze stadsaristocratie zich verenigde was het 

genootschap van de Witte Beer. Het organiseerde ieder jaar een groots steekspel in hoofse 

sfeer, waarbij de winnaar de eretitel van forestier verdiende. Daarnaast waren er meer 

besloten bijeenkomsten. De Witte Beer was niet alleen een ontmoetingsplaats voor de elite. 

Brown heeft laten zien dat de steekspelen van het gezelschap flink werden gesubsidieerd door 

de stedelijke overheid. Het evenement trok veel belangstellenden van buiten Brugge, en ook 

het hof was regelmatig aanwezig. Het was dus fraaie reclame voor de stad, en een bron van 

extra inkomsten.
35

  

 Het gedicht over De Zeven poorten heeft waarschijnlijk op een of andere wijze 

gefunctioneerd binnen de jaarlijkse festiviteiten van dit gezelschap. Erné dacht aan een 

passepartout-gedicht voor de jaarlijkse inhuldiging van een nieuwe forestier. Reynaert aan 

Driekoningenavond, waarbij een ‘coninc van der bone’ werd gehuldigd. Tegelijk is ook verband 

gelegd met de politieke conflicten die de stad achter zich had, en met de voltooiing van het 

herstel van de toen ernstig beschadigde poorten, in 1407.
36

 Hoe dit ook zij: er spreekt een 

duidelijke morele boodschap uit de tekst.
37

 De veertien deugden die de zeven poorten van 

Brugge bewaken vormen samen de contouren van de ideale stad, in leerzaam contrast met de 

vroegere ervaringen van de heremiet. Het “exemplaer” van Brugge - in dezelfde dubbele 

betekenis als model: maquette én exempel - is gebouwd door de wildemannen die, eerst 

onwetend, door deze oude, wijze en vrome kluizenaar zijn onderwezen: “Nu zijn si vroet doe 

waren zi sod” (v. 140). 

 Zowel het gedicht als het genootschap waarvoor het is gemaakt herinneren aan de 

                                                
     33 Editie: Carton 1848, 425-436; Gruuthuse ed. 2007, 46 v - 48 r; moderne hertaling (gevolgd bij de samenvatting 

van het gedicht): Is Brugge groot? 1996, 84-89 Verder over het gedicht en het genootschap van de Witte Beer: Erné 

1972; Heeroma 1972; Reynaert 1993; Van den Abeele 2000, XVIII; Brinkman 2005; Gruuthuse ed. 2007; Dumolyn 

2010. 
     34 Erné en Reynaert dateerden het in de tweede helft van de jaren tachtig (Erné 1972, 121; Reynaert 1993, 84). In 

Brinkman 2005, 137 en Gruuthuse ed. 2007 wordt verband gelegd met de voltooiïng van de poorten (in 1407). 

Dumolyn suggereert bovendien relatie met een bezoek van Jan zonder Vrees in 1414 (Dumolyn 2010, 1067-1069, 

1075-1077). Als auteur is Jan van Hulst genoemd (Reynaert 1993, 84; Brinkman 2005). Vanaf 1428 vinden we 

iemand van dezelfde naam (dezelfde persoon?) als leider van de eerste Brugse rederijkerskamer, de Heilige Geest, 
vergaderend in dezelfde Poortersloge als het genootschap van de Witte Beer (Reynaert 1993, 85; vgl. Van den 

Abeele 2000, IX). Zulke gegevens kunnen helpen de continuïteit van de traditie tot de rederijkers van 1515 te begrij-

pen. 

   35 Brown 2000, 318-319, 322, 325, 329-330. 
     36 Erné 1972, 115 e.v.; Reynaert 1993, 83; Brinkman 2005, 137; Gruuthuse ed. 2007; Dumolyn 2010, 1067-1069, 

1075-1077. Alleen Heeroma plaatste het gedicht binnen de context van een ander gezelschap, de kring van 

letterlievenden waarvan het Gruuthuse-handschrift het repertoirehandschrift zou zijn geweest (Heeroma 1972, 

speciaal 219, 234). 

   37 Hierover vooral Brinkman 2005, 136-138 en Dumolyn 2010, 1057, 1070 e.v. Vgl. ook hiervóór 151 n.373. 
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uitgebreide woudmeesterslegende.
38

 In het gedicht zijn het de forestier, de in het bos huizende 

opvoedende heremiet en de wildemannen die daaruit zijn of kunnen zijn overgenomen.
39

 Bij 

het genootschap zelf is het allereerst de titel van forestier. Maar dat is niet alles: misschien is 

ook de naam de Witte Beer eraan ontleend. In een poging tot uitleg van die naam wees Van 

den Abeele op allerlei beren in de historiografische en literaire traditie die een rol kunnen 

hebben gespeeld. Maar hij kon niet verklaren waarom het om een witte beer ging - misschien 

was dat een symbolische aanduiding van ‘chic en exclusief’? Eerder veronderstelde Erné dat 

de naam de Witte Beer via een niet overgeleverde, uitgebreidere versie misschien net als de 

titel van forestier op de woudmeesterslegende teruggaat.
40

 Kijken we naar het algemene 

patroon van Troje-sagen, dat ook in deze legende tot op zekere hoogte wordt gevolgd, dan 

lijkt dat inderdaad mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het ‘beertje van de loge’, in een gevelnis van de Brugse 

Poortersloge: een (contemporaine?) herinnering aan het 

genootschap van de Witte Beer dat daar bijeenkwam. 41  

Foto: www.beeldbankbrugge.be 
 

 Want vaak stuiten we in die verhalen op een wit dier dat als goddelijke boodschapper 

aanwijst waar de Trojaanse landverhuizers zich moeten vestigen, en speciaal waar ze een stad 

moeten bouwen. In de middeleeuwse kleursymboliek staat wit voor het goede, voor waarheid 

                                                
     38 Hoewel latere geschiedschrijvers het optreden van het genootschap van de Witte Beer al in de jaren twintig van 

de veertiende eeuw plaatsen, vinden we die naam pas in het laatste decennium van die eeuw in de bronnen (Reynaert 

1993, 83; Van den Abeele 2000, I-V). Die late datering komt overeen met de vermoedelijke tijd van ontstaan van de 

uitgebreide woudmeesterssage - vgl. n. 17. 
     39 Ook de lettersgewijze etymologie is overigens bekend als onderdeel van Trojaanse oorsprongssagen. Vgl. eerder 

BRABANCIA (V.4.2.3) en naar dat voorbeeld Arkel (hierna VI.4.4, spec. n.253). 
     40 Van den Abeele 2000, VI; Erné 1972, 113. Brown 2000, 323 geeft als mogelijke verklaring: “Chronicles of 

Flanders had long credited the first count, Baldwin the Iron Arm (867-97), with the title of “forester” for the unlikely 

feat of clearing Flemish forests of savage polar bears”, onder verwijzing naar Kronyk van Vlaenderen ed. 1839-

1840 I, 1-9 (waar dit niet staat, en evenmin bij de behandeling van Boudewijn I op 14-15) en naar H. Demarest, 

Bertje van Brugge ‘t beertje van de Loge, Brugge 1973, 10-11 (helaas niet in NCC en WorldCat). De strijd van 

Boudewijn I tegen ijsberen ben ik verder nergens tegengekomen; is hier verwarring met zijn toenaam ‘Yseren’ in 

het spel? Latere verwijzingen naar zijn gevecht met een besneeuwde beer lijken me een rationaliserende uitleg 

van de naam toen de hier door mij gesuggereerde oorspronkelijke betekenis niet meer werd begrepen.  

   41 Vgl. van den Abeele 2000, IX. 
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en goddelijke wijsheid.
42

 Maar de traditie sluit daarnaast vooral aan bij Vergilius’ Aeneis, 

waarin de door de Trojaanse koningszoon en ziener Helenus voorspelde vondst van een witte 

zeug aangaf waar Alba, de moederstad van Rome, moest verrijzen. Dat goddelijke teken gaf 

dus tevens een naamsverklaring aan de stad, uit het Latijnse albus, -um, -a (wit). 

 De middeleeuwse sagen volgen dit klassieke voorbeeld op eigen wijze, vaak met 

aanwijsbare christelijke dimensie. Bij Geoffrey van Monmouth offert Brutus een mengsel van 

wijn en bloed van een witte hinde als hij Diana vraagt waar hij zich moet vestigen. Het eiland 

dat zij hem wijst heet Albion. Het hert gold als vijand en overwinnaar van de slang, en dus als 

symbool voor Christus, en voor de overwinning van goed op kwaad die ook in de vestiging 

van beschaving tot uitdrukking kwam. In de Henegouwense Troje-sage zullen we een witte 

wolf zien, die aanwijst waar de stad Belgis zal komen. De wolf werd al door Christus zelf 

vergeleken met Satan, en stond symbool voor tal van zonden: toorn, vraat- en roofzucht, 

ketterij. Een witte wolf kan op die manier worden begrepen als een symbool voor de op 

handen zijnde ommekeer van duivelse wildernis naar goddelijke orde. De witte zwaan in de 

Brabo-sage stamde oorspronkelijk uit het te verbeteren verhaal van de Zwaanridder. Het dier 

staat voor liefde en zuiverheid, maar had in beide sagen ook deze zelfde betekenis van door 

God gezonden geleider: hij bracht Elias én Brabo naar de vrouw en daarmee naar het 

hertogdom die voor hen waren voorbestemd. In de Arkelse Troje-sage, sterk door de Brabo-

sage beïnvloed, zien we eveneens een zwaan als gids naar het toekomstige eigen land.
 43

 En in 

de woudmeesters-sage zelf is het een voorspellende koninklijke droom en de daaruit volgende 

jacht op - alweer - een wit hert (uiteindelijk gevangen door Liederik) die ertoe leiden dat 

koning Lotharius zijn lang verloren dochter Ydona terugvindt en haar man Liederik officieel 

met een groot gebied beleent.  

 Het lijkt dus heel goed mogelijk dat Liederik van Buc in een uitvoeriger of variërende, 

Brugse versie van de (zoals we zagen ook in Brugs-getinte vorm overgeleverde) nieuwe 

woudmeesters-sage een witte beer zag die hem wees waar hij zijn hoofdstad Brugge moest 

bouwen. De beer werd, net als de wolf, geassocieerd met de duivel en met zondigheid: 

onkuisheid, geweld en toorn. Een witte beer kon zo worden uitgelegd als voorbode van de 

nieuwe, goddelijke orde die de stichting van de stad zou brengen. Aan dit bij uitstek met de 

wording en identiteit van Brugge verbonden, door de voorzienigheid gestuurde wezen zou het 

voor het stedelijke imago zo belangrijke genootschap van de Witte Beer dan haar naam 

kunnen hebben ontleend: een herinnering aan de op Vergilius teruggaande Troje-traditie die 

de stad op een lijn met Rome en andere Trojaanse dochter-steden plaatste. En in die context 

past ook het Gruuthuse-gedicht, met het aanbieden van een maquette door de heremiet en zijn 

wildemannen aan de koning van dit gezelschap, na een periode van on-min en on-vrede: als 

een aandenken aan de stichting van Brugge, en aan hoe de toen gevestigde, godgewilde 

beschaving er eigenlijk uit hoorde te zien. 

 

2.5.2. Gent 

 

In Gent herdacht men graag de eigen stichting door Julius Caesar, die ook in de uitgebreide 

woudmeesterssage werd gememoreerd. Deze overlevering was ontstaan in de elfde-eeuwse 

Gentse hagiografie rond St. Bavo, en had andere berichten over mogelijke stichters van de 

stad verdrongen.
44

 Algemene bekendheid kreeg ze onder meer door het werk van Jacob van 

                                                
     42 Timmers 1981, 631. 
     43 Zeug: voorspeld door Helenus (Aeneis III, 389-393) en Tiberinus (VIII, 42-48), gezien en aan Juno geofferd door 

Aeneas (VIII, 81-85); vgl. hiervóór, IV.2. Hinde: Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 65, 72.; vgl. hiervóór, IV.5.5.2; 

symboliek: Timmers 1981, 560. Wolf: vgl. hierna VI.3.3.2; symboliek: Timmers 1981, 558. Zwaan: vgl. hiervóór 

V.4. (Brabo-sage) en hierna VI.4.4. (Arkel); symboliek: Timmers 1981, 568. Hert: De Smet 1837-1865 I, 29. 
     44 Peeters 2002, 87-94. 
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Maerlant, die met graagte geleerde berichten over Vlaanderens antieke verleden had 

doorgegeven.
45

 De vijftiende-eeuwse burgers van Gent waren nog steeds trots op het verhaal, 

dat hun stad in de grote Trojaans-Romeinse traditie plaatste. De stedelijke rederijkers refe-

reerden eraan in 1458, toen Filips de Goede er na de Gentse opstand van 1451-1453 opnieuw 

zijn intree deed. De vertoningen stonden bij deze gelegenheid in het teken van vrede en verge-

ving. Een van de stellages langs de route toonde “Gayus [Caesar], den keyser van Roeme, die 

was d’eerste stichtere van Gend, sittende in eenen keyserlyken setel” terwijl een van twaalf 

aanwezige senatoren, Marcus Tullius [Cicero], hem geknield en blootshoofds voor zijn 

genadigheid prees.
46

 De voorstelling was niet alleen toepasselijk, maar ook vleiend voor alle 

partijen. 

 Maar in de zestiende eeuw werd er een heel nieuw en veel directer verband tussen 

Troje en Gent gelegd. In de eerder genoemde Excellente Cronike van Vlaenderen, in 1531 

uitgegeven door de Antwerpse drukker Willem Vorsterman, is de stad ruim duizend jaar 

ouder, en gesticht door een edele Trojaan uit het gevolg van de Frygische koning Bavo.  Dit 

Trojaanse stichtingsverhaal werd ontleend aan de Annales Hannoniae (eind veertiende eeuw) 

van Jacques de Guise. In het vorige hoofdstuk werd Vorstermans antieke opening besproken 

als navolging van de Alderexcellenste Cronike van Brabant. Voor zicht op zijn gebruik van de 

Bavo-sage moeten we eerst meer weten over dit Henegouwse voorbeeld: het volgende 

hoofdstuk.
47

 Uit de ruime aandacht voor de Trojaanse stichting van Gent blijkt in elk geval 

dat Vorsterman er een (allereerst Vlaams en Gents) publiek mee dacht te interesseren. De naar 

zal blijken blijvende Vlaamse aandacht voor het verhaal wijst op zijn gelijk. 

 

 

 

 

 

 

                                                
     45 Ook Boulogne, Kassel en Torhout zouden door Caesar zijn gesticht (evenals Gulik en Nijmegen). Zie hiervóór,  

V.4.2.4. 
     46 Kronyk van Vlaenderen ed. 1839-1840, II 218. Voor op de stellage stond “Nulla de virtutibus tuis major clemen-

tia est” (vrij naar Cicero’s pleitrede voor Q. Ligarius). 
     47 Over deze tekst en de Vlaamse annexatie ervan hierna, VI.3.3. Vgl. eerder V.4.5.4. 
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3. Henegouwen (en Vlaanderen) 

 

 

3.1. Inleiding  

 

De politieke geschiedenis van het graafschap Henegouwen werd voor een belangrijk deel 

bepaald door dynastieke toevalligheden. Door personele unie was het lange tijd verbonden 

met andere vorstendommen: eerst met Vlaanderen, vervolgens met het verafgelegen Holland 

en Zeeland. Er was daardoor niet zo’n doorlopende band tussen dynastie en territorium als 

bijvoorbeeld in Brabant en Vlaanderen. Deze situatie lijkt ook zijn weerslag op de 

legendarische geschiedschrijving te hebben gehad: er was in Henegouwen geen sprake van 

een langlevende en voortdurend evoluerende dynastiek-nationale oorsprongsmythe zoals de 

sagen-complexen die zich in Brabant en Vlaanderen in aansluiting op de oudste genealogieën 

ontwikkelden. Maar aan het eind van de veertiende eeuw werd er één grootse Trojaanse 

oorsprongsgeschiedenis geschreven, juist geïnspireerd door het gevoel van ‘er een beetje bij te 

hangen’. Deze geschiedenis kreeg in de vijftiende en zestiende eeuw grote verspreiding en 

invloed, maar vooral - typerend - buiten het eigen graafschap.  

 

 

3.2. Aansluiting bij de Karolingers 

 

Vanaf 1067 werd Henegouwen bestuurd door graven die geboortig waren uit het Vlaamse 

huis.
48

 We hebben al gezien dat de herinnering aan de edele afkomst van dat huis ook hier 

werd bewaard en benut. Vooral Boudewijn V van Henegouwen (1171-1194)
49

 is interessant, 

als eerste
50

 inspirator van mogelijk verschillende historiografische projecten rond de Hene-

gouwse dynastie. Voor hem schreef Andreas van Marchiennes vermoedelijk de Genealogieën 

van Anchin (1181-1184), waarin het Henegouwse bloed werd afgeleid uit dat van de 

Romeinse en Frankische keizers en koningen.
51

 De reden voor het ontstaan van deze genealo-

gieën lag waarschijnlijk in de geringschatting van Boudewijns dochter Elisabeth als nieuwe 

koningin van Frankrijk. Later, in de Historia succincta de gestis et successione regum 

Francorum (voltooid 1196) voerde Andreas zijn gedachten nog verder: met de opvolging van 

Elisabeths zoon, de in 1187 geboren Lodewijk, zou het Karolingische bloed terugkeren op de 

Franse troon. Deze beroemd geworden reditus-theorie maakte de legitimiteit van de Cape-

tingers afhankelijk van het Vlaams-Henegouwse bloed - een opvatting die extra welkom was 

door de toenemende Franse expansiedrift.
52

 

 

 

3.3. Een eigen Troje-sage: Bavo en Belgis 

 

3.3.1. Bron: Jacques de Guises Annales Hannoniae 
 

Ook hier sloot men zich dus aan bij het steeds ruimer verspreide en verder uitgebouwde 

Trojaans-Frankische genealogische schema. Maar Henegouwen kreeg ook een eigen Troje-

                                                
   48 Overzicht middeleeuwse geschiedenis Henegouwen: De Waha en Dugnoille 1998; vgl. ook Europäische 

Stammtafeln II, tafel 8, 9 en 10. 

   49 Vanaf 1191 tevens, als Boudewijn VIII, graaf van Vlaanderen. 

   50 Over het twijfelachtige bestaan van een mogelijk oudere traditie in de versus de primis comitus 

Lovaniensibus, overgeleverd in het werk van Jacques de Guise: hiervóór, V.3.2.1. 

   51 MGH SS 14, 620. 

   52 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1. en VI.2.2. Mogelijk gebruikte Boudewijn V zijn afkomst ook ter legitimering van 

zijn rechten op Namen: Werner 1951-1952, 414 n. 57; Genicot 1975 A, 221-2. 
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sage, die veel meer behelsde dan een simpele herleiding van het bloed van de dynastie. Deze 

Bavo-sage is niet minder dan een groots nationaal epos, naar het model van Vergilius en 

Geoffrey van Monmouth. 

Henegouwen, Franstalig, had geen directe betekenis voor de Middelnederlandse 

literatuur.
53

 Toch is de Henegouwse Troje-sage hier van belang: als verder, veelzeggend 

voorbeeld van Nederlandse aanknoping bij Troje, maar vooral door haar invloed op latere ge-

schiedschrijving en geschiedvisie, aan het Bourgondische hof en elders in de Nederlanden. 

 De nieuwe Troje-sage is voor het eerst te vinden in de Annales Hannoniae (laatste 

decennium veertiende eeuw) van de Valencijnse minderbroeder Jacques de Guise.
 54

 Deze 

omvangrijke kroniek behandelt de geschiedenis van het gewest in universeel kader, vanaf de 

oorsprong, waarbij de antieke en pre-Karolingische tijd zeer veel ruimte krijgt. In zijn proloog 

noemt De Guise zichzelf minor minorum minumus: de minste onder de minderbroeders. Maar 

dat was hij zeker niet, deze doctor in de theologie, biechtvader van de toekomstige graaf en 

gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, en vicaris-generaal van de Franciscaanse orde. 

Ambitie lijkt het trefwoord, zeker ook in zijn werk.  

 

3.3.2. Inhoud 

 

De Guise begint zijn geschiedenis van Henegouwen aan het hof van koning Bavo van Frygië,  

 

Twee koninklijke neven: Bavo en Priamus.                         Anders dan Priamus weet Bavo de onheilspellende   

Uit een Franse vertaling van de Annales Hannoniae,          komeetverschijningen wel goed te duiden. 

Valenciennes BM ms. 0771 (15e eeuw), fol. 15 r.               Valenciennes BM ms. 0771, fol. 16 v. 

 

                                                
   53 De al dan niet stedelijke receptie van de Bavo-sage in Henegouwen zelf is dan ook niet verder onderzocht. 

   54 NaSo J015. Editie, met Franse vertaling: De Guise ed. 1826-1838; de kwaliteit van vertaling en bijgevoegde 

inleiding, noten, tafels en appendices is bekritiseerd: Doutrepont 1934, 36; Van Overstraeten 2000, 34. Een 

betere, maar slechts gedeeltelijke editie is die van Sackur: De Guise ed. 1896. Waar mogelijk wordt naar deze 

laatste editie verwezen. Over de auteur: proloog, kap. X; vgl. verder genoemde literatuur en Small 1996, 281-

283; Keesman 2008, 189-194. 
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een neef van Priamus van Troje. Priamus is daar net op bezoek wanneer het bericht komt dat  

Troje is verwoest door Jason en Hercules. Priamus’ vader is daarbij gedood, zijn zuster werd  

meegevoerd. De twee vorsten sluiten een bondgenootschap. Priamus keert terug naar Troje.  

Hij herbouwt de stad, en vraagt de Grieken om schadevergoeding en teruggave van zijn  

zuster. Als ze afwijzend reageren stelt hij een leger samen. Bavo, zeer bedreven in de  

geheime kunsten, raadpleegt het lot over de afloop van de plannen van zijn neef. Het 

antwoord is ontstellend: oorlog, partijvorming, ondergang van de dynastie, verwoesting van 

de stad. Maar Priamus wil niet luisteren. Kometen en orakels worden verkeerd uitgelegd, 

nieuwe voorspellingen en waarschuwingen genegeerd. En inderdaad: er volgt een oorlog, die 

een fatale wending neemt wanneer Trojes belangrijkste kampioenen Hector en Troylus 

worden gedood. Weer bepleit Bavo vrede, weer tevergeefs. Dan vindt hij het genoeg: hij 

kondigt aan zijn verplichtingen als bondgenoot te zullen nakomen en tot het laatst toe mee te 

vechten, maar wanneer alles verloren is zal hij het behoud van zichzelf, zijn volk en Priamus’ 

burgers voorop stellen. Het volk heeft natuurlijk al lang begrepen dat ze met Bavo als koning 

veel beter af waren geweest. Wanneer de stad ten slotte valt voegt het grootste deel van de 

Trojanen zich bij hem. Bavo, die lang tevoren Jupiter over zijn eigen lotsbestemming had 

geraadpleegd, heeft gezorgd voor een open vluchtroute en voor schepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Zoals door Jupiter beloofd: een witte wolf 

verschijnt als gids in het nieuwe land. 

 Valenciennes BM ms. 0771, fol. 18 v. 

  

De reis, de aankomst in het nieuwe land: alles verloopt zoals hem was voorspeld. Na 

een lange tocht bereiken ze Europa, waar ze landen in een uitgestrekt, onbewoond gebied met 

veel bos. Dan verschijnt de voorzegde gids: een witte wolf, die ze veel dieper landinwaarts 

leidt, naar een berg bij een tempel. Bavo herkent de plek als het land dat hem door Jupiter is 

beloofd. De tempel is gewijd aan Bel of Baal, de Babylonische afgod die in Trier werd 

vereerd. Hun nieuwe woongebied behoorde toe aan die oudste stad van Europa,
55

 die er de 

tempel liet bedienen maar het verder overliet aan de enkele verspreide wilden die er  

                                                
   55 Zie voor de stichtingssage van Trier hiervóór IV.4.4.4. en Keesman 1991, 266. 



 

 395 

  

woonden. Al snel komen er gezanten uit Trier om tribuut van de nieuwkomers te eisen. Bavo  

antwoordt dat Trojanen nooit, aan wie ook, tribuut hebben betaald, maar dat er vele volkeren 

aan hen schatplichtig waren: laat Trier dus zelf maar betalen. Er volgt strijd, en Trier wordt 

het eerste slachtoffer van de veroveringsdrift die de Trojaanse immigranten aan de dag zullen 

leggen. 

 Rond de tempel van Bel bouwt Bavo een grote stad, die eerst Belis (naar Bel) en 

vervolgens Belgis heet, en waar rijk en volk voortaan naar zullen worden genoemd. Eerst 

komt er een groot paleis, dan volgen fraaie gebouwen voor de hertogen, graven en andere 

leiders die Bavo heeft aangesteld om het volk te besturen. De muur van de nieuwe stad telt 

duizend torens, en er zijn zeven tempels, gewijd aan zeven planeten, op zeven poorten die 

toegang geven tot zeven grote wegen die in alle richtingen uiteen lopen. Wanneer de stad 

voltooid is stelt Bavo wetten in, en regelt hij in overleg met adel en wijze mannen hoe de stad 

bestuurd zal worden door priesters (druïden) en edelen. Gezagsdragers zullen worden 

aangesteld via verkiezing, de hoogste positie van vorst / aartsdruïde is erfelijk.
56

 

 

 

Bavo’s stad Belgis, benoemd als ‘Bavaix’. Valenciennes BM ms. 0771, fol. 22 r. 

 

Belgis, volgens De Guise te identificeren met het Henegouwse Bavay,
 57

 is niet de 

enige stad die de Trojanen in hun nieuwe land stichten. Vier hertogen uit Bavo’s gevolg 

trouwen met zijn dochters en krijgen zijn toestemming om elders in het gebied een eigen stad 

te bouwen. En zo sticht Turgontus Tongeren, Mosellanus Mosellana (Metz), Morineus 

Moriana (Terwaan), en Clarineus of Carineus C(l)arinea. De Guise zegt verder niet op deze  

stichtingen in te gaan, zijn onderwerp is de geschiedenis van Belgis. Alleen C(l)arinea vraagt 

                                                
   56 Bavo’s geschiedenis: boek 1 kap. 1-18. 

   57 Zie hierna. 
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meer uitleg. Hij heeft veel boeken nageslagen op de ligging van deze stad, en is drie 

verschillende opinies tegengekomen. Sommigen zoeken de stad in de buurt van Compiègne. 

Anderen identificeren C(l)arinea met Gent. Maar het best gefundeerd vindt hij de identificatie 

met het latere Fanum Mercurii (tempel van Mercurius), tegenwoordig Blaton, nabij 

Valenciennes. Ook later zijn er vanuit Belgis nog wel nieuwe steden gesticht. Zo ontstonden 

de eveneens bij Valenciennes gelegen plaatsen Famars (uit: Fanum Martis, tempel van Mars) 

en Solesmes (tempel van Sol) tijdens dezelfde reeks van religieuze stichtingen waaraan 

C(l)arinea haar tweede naam ontleende.
58

  

 Na Bavo’s dood regeert zijn zoon Bavo Belgineus, daarna Bavo Leoninus, dan Bavo 

Lupinus… De Guise behandelt de volledige geschiedenis van de stad en het rijk Belgis, dat in 

de eerste eeuwen van zijn bestaan, onder de aartsdruïden, zijn grootste bloei en macht bereikt. 

Bijna heel Europa staat uiteindelijk onder Belgisch gezag. Wanneer, als dertiende vorst, de 

usurpator en tiran Ursus (‘Beer’ - nomen est omen) de troon beklimt en met oude wetten 

breekt, onder meer door zich tot koning uit te roepen, keert het tij. Maar het rijk bestaat nog 

vele eeuwen, tot de komst van Julius Caesar. Deze weet de Belgen te onderwerpen. Hun 

hoofdstad Belgis kan de Romeinse belegering lang weerstaan, dankzij een geheime tunnel 

naar Fanumartis. Maar tenslotte valt Belgis - net als Troje - door verraad. De laatste koning 

Andromadas gesneuveld, de hoofdstad ingenomen en verwoest, het volk gevlucht en ver-

spreid: voortaan zijn de Romeinen de baas in dit gebied.
59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het begin van Belgis’ einde: de komst van Julius Caesar. Valenciennes BM ms. 0771, fol. 146 v. 

  

Belgis wordt nog wel herbouwd. Aanleiding tot haar wedergeboorte is de volkstelling 

van keizer Augustus, waarbij ieder zich moet inschrijven in zijn stad van herkomst. De keizer 

ziet daardoor hóé groot Belgis was, en besluit tot restauratie van de stad. Ter herinnering aan 

zijn daad laat hij haar echter voortaan, naar zichzelf, Octavia noemen.
60

 

 In de tijd van de volksverhuizingen krijgt het oude Belgis een derde en laatste naam. 

                                                
   58 Vier hertogen, identificatie C(l)arinea: boek 1, kap. 17; Blaton, Famars, Solesmes: idem boek 59. 

   59 Ursus: boek 2, kap. 1-21; Caesar: boek 4. 

   60 Boek 5, kap. 33. 
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De Britse koning Maximianus valt Gallië binnen. Hij neemt Octavia in en verjaagt de 

Romeinen. Uit haat tegen het Rijk en om elke mogelijke associatie met zijn eigen Britse 

voorganger Octovius te vermijden besluit hij dat de stad zal heten naar haar stichter, Bavo. En 

zo heet ze nog steeds: Bavay. Van haar ooit zo grote macht en schoonheid is echter niets meer 

over: de achtereenvolgende confrontaties met de Hunnen, de Franken, de Vandalen en de 

Visigoten maakten daar een definitief einde aan.
61

 De Franken verwerven uiteindelijk de 

heerschappij. 

 Het relaas over de verdere geschiedenis van Henegouwen (tot 1253) berust meer en 

meer op historische feiten. Maar ook in de post-antieke delen is nog veel legendarisch materi-

aal te vinden, met name over de vroegste graven. Zij stammen af van de eerste Frankische 

vorst Priamus, uit het Trojaanse geslacht dat West-Europa via Sicambria bereikte. De 

traditionele Frankisch-Karolingische genealogie 
62

 is hier echter veranderd. De Guise begint 

met de gebruikelijke reeks van oudste Frankische vorsten: Priamus, Marcomiris, Faramundus, 

Chlodio, Merovech. Maar Merovech is hier een usurpator die de rechtmatige opvolger van 

Chlodio, Alberic, van de Frankische troon stoot. Deze Alberic heeft twee kleinzoons, de 

broers Wausbert en Ausbert - beiden opgevoed door hun oom keizer Zeno, beiden senator van 

Rome, beiden om herstel van de vrede getrouwd met een prinses uit het huis van 

kwaaddoener Merovech, en beiden stamvader van een uitzonderlijk nageslacht. Uit het 

huwelijk van Ausbert (lees: Ansbert) met de dochter van Chlotarius, Blithildis, stamden de 

Karolingers. Uit het huwelijk van zijn oudere broer Wausbert met een dochter van de zuster 

van Chlotarius, Rothildis, stamden de graven van Henegouwen. En net zoals de stamboom 

van de Karolingers telde die van de Henegouwers niet alleen belangrijke vorsten, maar ook 

vele heiligen.
63

  

 

3.3.3. Interpretatie 

 

De graven van Henegouwen kregen dus een schitterende stamboom. Zij werden niet meer 

alleen afgeleid van de grote Karolingers. Door de nieuwe genealogie bleken ze hun gelijken - 

en zelfs meerderen. Karolingers én Henegouwers kregen een betere, want directe en 

agnatische bloedlijn naar Troje. Maar de Karolingers stamden van de jongere broer Ausbert, 

terwijl de Henegouwse graven de nakomelingen waren van de eerstgeboren Wausbert. De 

staatsgreep van Merovech verklaarde waarom deze rechtmatige opvolger niet op de troon was 

gekomen. En op deze manier waren de Karolingers (en hun beweerde Henegouwse 

bloedbroeders) meteen gezuiverd van de aloude verdenking van usurpatie. 

 Een van De Guises bedoelingen was, ongetwijfeld, om de vorst te vleien. Hij droeg 

zijn kroniek op aan de ‘princeps Hanonie’, de ‘vorst van Henegouwen’.
64

 Het Franciscaner 

klooster te Valenciennes waar De Guise verbleef had een speciale band met het grafelijk huis: 

tussen 1304 en 1417 lieten de vorsten van het graafschap zich er begraven.
65

 Het was daarom 

niet vreemd dat deze geschiedenis juist in dit klooster werd geschreven. Misschien liet de 

auteur met opzet in het vage tot welke princeps hij zich richtte. De regerende graaf van 

Holland, Zeeland en - voor De Guise allereerst - Henegouwen was in die tijd de al oudere Al-

brecht van Beieren (1358-1404), residerend in Holland. Maar De Guise was als biechtvader  

 

                                                
   61 Boek 7, kap. 70; boek 8, kap. 28. 

   62 Vgl. bijlage, stamboom nr.1. 

   63 Overzicht graven, usurpatie Merovech, Wausbert als eerstgeboren zoon: boek 8, kapittel 12; boek 9, kapittel 

6; nageslacht Ausbert en Wausbert: boek 9, kapittel 12. Vgl. ook het samenvattende overzicht in De Guise ed. 

l826-1838, II, 472 e.v. In een van de handschriften is Rothildis een dochter van Chlotharius (De Guise ed. 1896, 

122 m). 

   64 De Guise ed. 1896, 86. 

   65 Cauchies 1996, 69-70; De Guise refereert hieraan in kap. 10 van de proloog. 
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Jacques de Guise. Openingsminiatuur van het oudst bekende handschrift van de Annales Hannoniae, uit 

De Guises eigen tijd en eigen klooster, lang voor autograaf gehouden, in elk geval dicht bij het 

origineel. Was het, gezien herkomst en uitvoering, bedoeld als dedicatie-exemplaar? 

Valenciennes BM ms. 768, fol. 1 r. 

 

verbonden aan het hof van Albrechts zoon Willem van Oostervant en diens echtgenote  

Margaretha van Bourgondië, die het grafelijk gezag in Henegouwen vertegenwoordigden.
66

 

Volgens zijn navolger en bewonderaar Jean Lemaire schreef De Guise de Annales Hannoniae 

op verzoek van deze Willem.
67

 Het lijkt aannemelijk dat De Guise met zijn dedicatie ook en 

misschien zelfs eerder op Willem - de letterlijk nabije toekomst - doelde dan op Albrecht. 

Maar in de proloog is nergens sprake van een opdracht, en zegt hij het werk op eigen initiatief 

te hebben ondernomen. 

 Deze lange proloog - in vijfendertig kapittels! - geeft veel informatie over De Guises 

verdere intenties en over zijn aanpak. In het hoofdstuk De causis suscepti operis (over de 

redenen waarom dit werk is aangevat)
68

 vertelt hij hoe hij na jaren van studie terugkeerde in 

zijn vaderland als doctor in de theologie. Hij merkte dat zijn wetenschappelijke kennis daar 

niet werd gewaardeerd. Toen besloot hij zich te wijden aan de studie van de geschiedenis van 

zijn land, om vorst en volk te dienen, om ledigheid te mijden, en uit dankbaarheid voor de 

weldaden die eerdere graven van Henegouwen zijn klooster en familie hadden bewezen. Van 

buurlanden - nota bene: in het verleden onderworpen aan Henegouwen, dat toen nog anders 

heette - was de geschiedenis al wel te boek gesteld. Voor Henegouwen moest dit materiaal 

echter nog verzameld worden. Het is een veelzeggende passage, want vaderlandsliefde, 

wedijver met omringende landen, inventieve historiografische nieuwbouw en scholastieke 

inslag kenmerken zijn werk, in elk geval waar het de hier besproken legendarische opening 

ervan betreft. 

 Jacques de Guise bouwt de nadere uitleg van zijn doelstelling op vanuit de aanhef van 

de brief van de apostel Jacobus de Mindere, in betekenisvol spel met zijn eigen naam en, 

alweer, minor: “Jacobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de 

                                                
   66 Van Overstraeten 2000, 33, met verdere verwijzingen. 

   67 Lemaire ed. 1882-1891, II, 284: “lesquelles [oeuvres] il composa à la requeste du conte Guillaume de 

Haynau”. 

   68 Proloog, kapittel 10. 
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twaalf stammen in de verstrooiing”. De twaalf stammen van Israel zijn de twaalf  ‘stammen’ 

van Henegouwen. Aartsvader Jacob is de vorst. Zijn zoons bij Rachel en Lea zijn de kerken, 

de adel en de verzamelde derde stand (steden voorop) van Henegouwen. Zijn illegitieme 

zoons bij de slavinnen Bala en Zelpha zijn steden van Holland en Zeeland. Dina, de onteerde 

dochter, is Friesland en telt niet mee wegens gebrek aan goede zeden. De Guise wil deze 

partijen, die door duizend-en-een oorzaken in hun lange geschiedenis verdeeld zijn geraakt en 

hun oorsprong en verleden zijn vergeten, door zijn studie naar dat verleden weer verenigen.
69

 

Als een volk of rijk verdeeld of verstrooid is, is het een goed werk de sporen van zijn historie 

te verzamelen. En ook hierbij trekt De Guise de vergelijking met de geschiedenis van de 

Joden, bewaard in de Bijbel.
70

 Door die herhaalde, nadrukkelijke parallellie wijst de proloog 

al op de uitverkiezing en vroegere grootsheid van land en volk. 

 De tekst werkt die gedachte uit door Henegouwen te herleiden uit een machtig rijk 

Belgis, gedroomd rond de antieke Belgae. Zoals de graven zich mochten meten met de Ka-

rolingers, zo mocht het land zich meten met het Romeinse Rijk. Tussen beide rijken wordt een 

expliciete parallel getrokken.
71

 De geschiedenis van Belgis begon natuurlijk eveneens bij 

Troje, met een onvergelijkelijke stamvader. Bavo is de ideale vorst, die in edelheid, wijsheid 

en verantwoordelijk leiderschap zijn neef en bondgenoot Priamus - en daarmee diens 

beweerde nageslacht - doet verbleken. Jupiter zelf wijst hem zijn bestemming, en ook verder 

in de tekst zijn er steeds weer voortekenen, orakels en profetieën om te tonen dat de godde-

lijke voorzienigheid hem steunt en stuurt. De stad die hij bouwt is groot en rijk als Troje en 

(later) Rome, soeverein, en het toekomstig centrum van een gebied dat na achtereenvolgende 

veroveringen bijna heel Europa beslaat.  

 Ook in allerlei kleinere parallellen met de geschiedenis van het oude Rome blijkt 

verlangen naar een verleden dat met het Romeinse kon wedijveren. De witte wolf die Bavo 

naar de tempel van Bel leidt herinnert aan de witte zeug die de plek bij de Tiber wees waar 

Aeneas en zijn volgelingen hun stad moesten stichten.
72

 Rome was gebouwd op zeven 

heuvels, en het getal zeven is eveneens bepalend in de bouw van Belgis. Verschillende 

elementen in godsdienst en bestuur van Bavo’s rijk hebben Romeinse analogieën. Opvallend 

is verder de chauvinistische manier waarop de confrontatie met Caesar wordt behandeld. Niet 

de opmars der Helvetiërs vormt de aanleiding voor Caesars campagne in Gallië: het zijn de 

opstandige Hericyniërs uit Hericynia Belgica (een gebied dat zich over Henegouwen, Brabant 

en Vlaanderen uitstrekt) die hem in actie brengen. Echt succesvol is deze actie pas in het 

uiteindelijke resultaat, de inname van Belgis, dat hier wellicht met Alesia kan worden vergele-

ken. Maar voor het zover is lijdt hij enorme verliezen. En de val van Belgis wordt 

voorafgegaan door verraad - zoals de val van Troje - van naar Belgis overgelopen Romeinen 

onder leiding van Quintus Curius, zoon van een van de mede-samenzweerders van de 

beruchte Romeinse verrader Catilina.
73

 

 Isidorus van Sevilla († 636) had in zijn gezaghebbende Etymologiae gesteld dat de 

provincie Belgica genoemd was naar de Gallische stad Belgis.
74

 Bij De Guise is deze stad een 

Trojaanse stichting van formaat, en hij wil bewijzen dat er maar één identificatie van  

                                                
   69 Proloog: kapittel 2, 5, 6, 7, 10 en 11. 
   70 Proloog, kapittel 3 en 4. 

   71 Zie vooral boek 1 kap. 19, hieraan gewijd. 

   72 Vgl. Vergilius, Aeneis III, 388-393; VIII, 42-46, 81-83. Zie ook hiervóór, 389. 

   73 Opstand Hericyniërs: boek 4 kap. 2-4 en vlg.; val Belgis: id. kap. 40 en 41. Zie over Romeinse parallellen 

ook Wilmans 1847, 310-313, 321, 323; Doutrepont en Doutrepont 1895, 93-100. 

   74 “Belgis autem civitas est Galliae, a quo Belgica provincia dicta [est]” (Etymologiae XIV, 4, 26, Isidorus ed. 

1911; De Guise verwijst naar deze passage in kap. 15 van zijn proloog). Waarschijnlijk speelt interpretatie van 

civitas als stad in plaats van als stam (zoals Caesar het in dit verband gebruikte) een rol: vgl. Clark 1981, 139 en 

hiervóór IV.5.2.2. over Geoffrey van Monmouth.   
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Ansichtkaart van Bavay (Frankrijk, dép. du Nord), nog steeds bekend om zijn zichtbare antieke 

oudheid. 

 

deze antieke metropool mogelijk is: Belgis lag daar, waar nu het Henegouwse plaatsje Bavay 

ligt. Een belangrijk deel van zijn proloog is gewijd aan de verdediging van die stelling. 

Daarbij voert hij vier oudere auteurs op, die hij al had genoemd als zijn bronnen voor de 

vroegste geschiedenis van Belgis, Tongeren en Trier:
75

 Nicolas Rucleri, Clarembaldus, Lucius 

van Tongeren en Hugo van Toul. Zij hadden over Belgis en haar stichter Bavo gegevens 

geleverd die uitsluitend op Bavay van toepassing konden zijn. Zo vertelden zij over de zeven 

wegen die Bavo had aangelegd, en die je daar - en daar alléén - nog duidelijk kon zien. En als 

je op een bepaalde plek in Bavay op de juiste diepte groef kon je de resten van het kostbare 

plaveisel van Bavo’s paleis nog bewonderen.
76

 Ook in het verhaal zelf bleek de onontkoom-

baarheid van deze identificatie, alleen al door het optreden van een stamvader en naamgever 

Bavo.
77

 Het uiteindelijke doel van dat alles was de verheerlijking van Henegouwen. Het stadje 

Bavay (het Gallo-Romeinse Bagacum, een belangrijk knooppunt van wegen) was daartoe 

slechts een middel, door ligging en zichtbaar aanwezig antiek verleden geschikt om het graaf-

schap van een grootse geschiedenis te voorzien. Op dezelfde manier gebruikte De Guise 

andere plaatsen met archeologische resten en bruikbare namen in de onmiddelijke omgeving 

van Valenciennes. Famars en Solesmes konden in het verhaal worden ingebouwd door de 

associatie met heidense goden in hun naam. Blaton werd daar op gezag van - alweer - Lucius 

van Tongeren en met toevoeging en verklaring van eerdere antieke namen aan toegevoegd.
78

 

                                                
   75 Zie het bronnenoverzicht in hoofdstuk 4 van de proloog. 

   76 De Guises betoog over Belgis in kap. 12, 13 en 15 van de proloog. Plaveisel: boek 1 kap. 13. Andere 
identificaties betroffen Trier en Beauvais. De Guise lost dit probleem op door beide steden inderdaad Belgis te 

laten noemen, maar pas veel later, in een van het eigenlijke Belgis afhankelijke positie. Over het al dan niet 

bestaan van de vier auteurs is veel gediscussieerd: vgl. De Guise ed. 1896, 49 e.v.; Balau 1903, 449-450; 

Doutrepont 1934, 36-38; zie ook hierna. 

   77 Misschien is ook gedacht aan een associatie tussen Bavo en Bavaria, om het heersende (Beierse) gravenhuis. 

In de genealogie is daarvan echter niets te merken: Bavo’s nageslacht sterft uit. 

   78 Vgl. n. 58; haar eerste naam Carinea was afgeleid van het Latijnse cara (kostbaar), door een nabije haven 

voor luxegoederen, de tweede naam Fanum Mercurii van een Mercurius-tempel, de huidige naam Blaton van het 

Latijse ablata (verwoest), na inname door Caesar. Ook de stichting in combinatie met de drie zeer oude steden 
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 Moeten we De Guises verantwoording geloven, en de verklaring voor het ontstaan van 

deze Henegouwse Troje-sage zoeken bij een van de genoemde schrijvers, of misschien een 

gemeenschappelijke bron? Deze vier auteurs zijn door mysterie omgeven. Hun identiteit heeft 

men nooit kunnen achterhalen, afschriften van hun werk evenmin.
79

 Toch wekt De Guise de 

indruk ze vóór zich op zijn schrijftafel te hebben gehad: hij geeft letterlijke citaten uit hun 

werk, vermeldt allerlei details over taal, vorm en inhoud ervan, en behandelt ze met weten-

schappelijke reserve door ze bij onderlinge tegenspraak naast elkaar te zetten en soms afstand 

van hun beweringen te nemen.
80

 

 Veel latere onderzoekers aanvaardden de gesuggereerde realiteit van hun bestaan, 

soms met tamelijk verstrekkende gevolgen voor hun visie op de middeleeuwse 

geschiedschrijving. In zijn overzicht van de Belgische historiografie stelt Arnould dat er veel 

van dit soort legendarische vertellingen moeten hebben bestaan, die door hun beperkte want 

lokale belang zijn verdwenen. Hij noemt daarbij als voorbeeld deze door De Guise voor de 

vergetelheid bewaarde schrijvers. En Wilmans merkt naar aanleiding van deze vier op dat de 

overvloedige produktie van dit soort materiaal voor zo’n klein gewest als Henegouwen een 

indicatie vormt voor de omvang van het verlies.
81

 Ook in de beoordeling van de kwaliteiten 

van Jacques de Guise speelde het geloof in hun bestaan een rol. Zo gelden de Annales 

Hannoniae nog steeds als een weinig originele compilatie van literaire teksten en diplomati-

sche documenten, vergaard zonder al te veel logica of zin voor kritiek.
82

  

 Het is echter heel aannemelijk dat De Guise, hoewel hij zich presenteert als 

bescheiden compilator, de geschiedenis van Belgis zelf heeft bedacht - inclusief bronnen. 

Juist die gewetensvol verstrekte details over taal, vorm en inhoud wekken argwaan. Vergeten 

we niet: deze vier auteurs zijn de pijlers van zijn centrale stelling ‘Belgis is Bavay’, en dus 

voor de identificatie van Henegouwen met het antieke rijk Belgis. En hoewel de geschiedenis 

van Bavo en Belgis past binnen het geheel van de verdere historiografische overlevering,
83

 

voor de inhoud van dit zelfverheffende verhaal vormen zij samen, elkaar bevestigend en 

aanvullend, de enige basis. Vermoedelijk heeft De Guise dezelfde methode toegepast op een 

ander belangrijk onderdeel van zijn werk: de geschiedenis van de vroegste Henegouwse 

graven, met hun eigenlijke recht op de Frankische troon en superioriteit aan de Karolingers. 

Ook die voorstelling van zaken is voor het eerst te vinden in de Annales Hannoniae, en wordt 

door De Guise onderbouwd met bronnen die uitsluitend uit zijn werk bekend zijn.
84

 

 Verzonnen bronnen behoorden bovendien sinds lang tot de Europese Troje-traditie. 

Die ‘valsheid in geschrifte’ begon al met Dares en Dictys zelf, en is gedurende de hele 

middeleeuwen aanwijsbaar, ook in de Nederlanden. Onder de wel bekende bronnen die De 

Guise raadpleegde zijn er verschillende waarvan hij deze truc kan hebben afgekeken. 

Geoffrey van Monmouth bijvoorbeeld beriep zich op een ‘zeer oud boek’ dat hij van de 

geleerde Walter van Oxford zou hebben gekregen. En de fraaie oorsprongsgeschiedenis in het 

                                                                                                                                                   
Metz (vgl. IV.4.4.4. en IV.4.5.3.), Tongeren (vgl. hierna, VI.7.3.) en Terwaan (genoemd naar de antieke Morini) 

onderstreepte de hoge ouderdom van Blaton. Over het relatief grote belang van Bavay en Famars in de Romeinse 

tijd: De Waha en Dugnoilles 1998, 27. In Blaton (nu deelgemeente van het Belgische Bernissart, op ruim twintig 

kilometer van Valenciennes) en in Solesmes waren eveneens Gallo-Romeinse resten te vinden.  

   79 De enkele vermelding (door Sanderus, in 1641) van een handschrift van Lucius’ Histoire des Belges in 

privébezit (NaSo L030, met verdere verwijzing) doet daar weinig aan af. Sackur wees al op de mogelijkheid dat 
het om een uittreksel uit De Guise kan zijn gegaan (De Guise ed. 1896, 50 n. 3). 

   80 Proloog, kap. 13; vgl. ook Wilmans 1847, 320-326. 

   81 Arnould 1947, 21-22; Wilmans 1847, 325-326. 

   82 NaSo J015, abstract; Van Overstraeten 2000, 33. Vgl. Keesman 2008, 193-194. 

   83 Naast de lokale vindplaatsen van Gallo-Romeinse resten gebruikte De Guise voor de constructie van zijn 

verhaal onder meer de klassieke gegevens over Caesar en Maximianus, het werk van Isidorus van Sevilla, de 

Octavia-traditie (zie hierna, VI.7.3.), de Gesta Treverorumen en Geoffrey van Monmouth. 

   84 Over deze bronnen Wilmans 1847, 326-336. Vgl. ook hiervóór, V.3.2.1. over het alleen in De Guise 

overgeleverde gedicht dat Willem van Sint Truiden over het Henegouwse bloed zou hebben geschreven. 
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Liber de antiquitate urbis Tornacensis heette afkomstig van een heilige die in een visioen aan 

de auteur was verschenen.
85

 De methode was dus bekend, maar het raffinement waarmee zij 

in de Annales Hannoniae lijkt te zijn toegepast mag opmerkelijk worden genoemd. Bedrog 

voor de goede zaak: all is fair in love and war. Hij lijkt dat bedrog zelfs te melden, in een 

bijbelse vergelijking voor zijn moeizame zoektocht naar bronnen. Zoals Ruth op de akker van 

Boaz achter de maaiers was aangelopen om de achtergebleven aren bijeen te rapen, zo had hij 

zijn materiaal verzameld:
86

 schaarse resten die aan de allesvernietigende zeis van de tijd 

waren ontsnapt. Een subtiele hint voor de goede verstaander? Een deel van de aren die Ruth 

op de akker van Boaz vond was daar immers ook met opzet achtergelaten - uit liefde. 

 Want er was, tenslotte, alle aanleiding om zo’n mooie geschiedenis te verzinnen. De 

personele unie van Henegouwen en Vlaanderen was inmiddels verbroken, het graafschap was 

sinds 1299 verenigd met Holland en Zeeland. Aanvankelijk lag het zwaartepunt van deze 

nieuwe bestuurlijke eenheid van geografisch gescheiden gebieden in het Zuiden, in 

Henegouwen zelf. Met het aantreden van Albrecht was dat echter veranderd. Deze graaf 

zetelde niet meer in Henegouwen, maar in het Noorden, in Den Haag. Hij liet het bestuur over 

Henegouwen over aan zijn zoon, en het financieel beheer aan een ontvanger. Het gevoel 

ineens tot ‘buitengewest’ te zijn gedegradeerd moet nog zijn versterkt door een andere factor. 

Sinds de komst van het Beierse huis was de leidende taal niet meer Frans, de eigen 

moedertaal, maar Duits.
87

 Tegen deze achtergrond van plotselinge achterstelling laat zich de 

creatie van een groots verleden goed begrijpen: als compensatie voor verloren prestige en als 

poging om Henegouwen opnieuw in de vorstelijke aandacht aan te bevelen.
88

 Dat de graaf 

zich door zijn Henegouwse voorvaderen superieur aan de grote Karolingers mocht voelen kon 

daarbij alleen maar helpen. 

Een begeerde kers op de taart ligt mogelijk besloten in het verhaal over de fundatie 

van C(l)arinea. Deze stad, met veel omhaal geïdentificeerd als het kleine Blaton bij 

Valenciennes, zou tegelijk met de latere bisschopssteden Tongeren, Metz en Terwaan zijn 

gesticht. Misschien wilde De Guise daarmee suggereren dat ook in Henegouwen - onder het 

bisdom Kamerijk - een bisschopszetel behoorde te zijn gevestigd. En waar zou die zetel beter 

passen dan in het centrum van het aartsdiaconaat Valenciennes, in De Guises eigen stad? 

 

3.3.4. Verspreiding 

 

Aan het hof 

 

Aanvankelijk bleef de verspreiding van de Annales Hannoniae beperkt. Er zijn maar enkele 

contemporaine handschriften van overgeleverd - een ervan, het oudst bekende, is afkomstig 

uit het Franciscaner klooster in Valenciennes waar De Guise verbleef.
89

 De tekst breekt af in 

1253, misschien heeft de dood van de auteur (in 1399) de voltooiïng van zijn werk 

verhinderd. We weten niet of het graaf Albrecht of zijn zoon Willem ooit heeft bereikt. 

 Pas onder hun Bourgondische opvolger Filips de Goede werd de kroniek door het hof 

ontdekt - en vermoedelijk niet eens in de eigen bibliotheek. Want het initiatief om de tekst in 

het Frans te laten vertalen kwam uit Henegouwen, uit Valenciennes, waar de kroniek nog  

                                                
   85 Geoffrey: zie IV.5.2.2.; Liber de antiquitate: IV.4.5.3. Zie verder bijvoorbeeld de vervalsingen van Annius 

van Viterbo (IV.4.6.2.) en Trithemius (IV.4.6.3. en VI.6.6.), en in de Nederlanden de derde Brabo-sage 

(V.4.3.3.) en Jean d’Outremeuse (VI.7.3., en zie Tyssens 1985, 176). 

   86 De Guise ed. 1896, 86. 

   87 Van Oostrom 1987, 13 e.v.; De Waha en Dugnoille 1998, 35 e.v.  

   88 Aan deze bedoeling denkt ook Verbij-Schillings 1995, 150. In de bovengenoemde vergelijking met de 

stammen van Israel is eveneens wedijver met de noordelijke gewesten aanwijsbaar.  

   89 Overzicht van de handschriften in NaSo J015, aan te vullen met de gegevens in Chroniques de Hainaut 2000 

(vgl. 249-252; over ms. Valenciennes BM 768: 115, 240). Vgl. over gering succes ook Small 1996, 283. 
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Aanbiedingsminiatuur (door Rogier van der Weyden) in “het meest waardevolle boek van België”,90 

de Chroniques de Hainault. We zien Jean Wauquelin zijn Franse vertaling van De Guises kroniek 
aanbieden aan Filips de Goede. Brussel KB hs. 9242/9244, fol. 1.   

 

werd bewaard en misschien enige bekendheid genoot. Een inwoner van die stad, Simon 

Nockart, dienaar van de hertog maar tevens behorend tot de bestuurlijke en economische elite 

van Henegouwen, vroeg de in Mons gevestigde, eveneens aan het hof verbonden vertaler en 

boekproducent Jean Wauquelin om de tekst in het Frans over te brengen. Door de grootse 

geschiedenis van Henegouwen onder de aandacht van de hertog te brengen diende Nockart  

het belang van zijn land - én van het hof. Filips’ belangstelling werd inderdaad gewekt: de  

vertaling werd in zijn opdracht voltooid (1446-1452), en vastgelegd in het meest beroemde 

prachthandschrift dat voor de Bourgondische bibliotheek is gemaakt.
91

 

Want de kroniek had ook deze hertog meer te bieden dan alleen informatie over de 

geschiedenis van dit graafschap, dat hij in 1433 samen met Holland en Zeeland had 

verkregen. Hij zag er zijn positie door ondersteund, zowel in Henegouwen als daarbuiten. In  

zijn proloog benadrukte Wauquelin de genealogische en dynastieke betekenis van het werk: 

het liet zien dat Filips via zijn moeder, Margaretha van Beieren, van het “hault, noble et 

excellent sang des Troyens” en langs diezelfde weg van Sint Waudru, hertogin van 

Lotharingen, stamde.
92

 Zo onderstreepte hij niet alleen de kwaliteit van Filips’ bloed, maar 

                                                
   90 Typering volgens wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Bibliotheek_van_België). 

   91 Brussel KB 9242-9244. Over tekst en handschrift Chroniques de Hainaut 2000: daarin over Nockart en 

Wauquelin speciaal de bijdragen van Small (19) en Cockshaw (37, 40-41), en over een mogelijke eerdere, 

anonieme Franse vertaling Thiry en Van Hemelryck (53-54).Vgl. voor Wauquelins vertaling eerder NaSo J171. 

   92 Proloog geciteerd in Chroniques de Hainaut 2000, 40-41. St. Waudru gold sinds Giselbert van Mons als 

‘ducissa Lotharingiae’ en als zodanig voorgangster van de Henegouwse graven. De door Giselbert 

gesuggereerde bloedband was in De Guises werk genealogisch geëxpliciteerd (Small 1996, 273-274, 281, 282). 

Wauquelin zelf had banden met het St.Waudru-kapittel in Mons (Matthieu 1889, 338, 355). 
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ook de continuïteit 
93

 en legitimiteit van diens opvolging, en de aanspraken die aan dat alles 

konden worden ontleend. Toen Filips zich achter het vertaalproject stelde, zat hij midden in 

de onderhandelingen voor een eigen koninkrijk, een eigen middenrijk in het verlengde van het 

oude (Neder)-Lotharingen. De referentie aan Sint Waudru legt een duidelijk verband met deze 

‘Lotharingse’ ambities. Was Belgis niet de antieke oervorm van dit middenrijk geweest? En 

diende de Bourgondische hertog, opvolger en erfgenaam van het Henegouwse huis en in bezit 

van grote delen van dat vroegere territorium, niet opnieuw over dit middenrijk te heersen? 

Ook andere historische literatuur van het hof toont deze gerichtheid op de Lotharingse traditie 

als basis voor Filips’ koninklijke aspiraties.
94

  

In het Frans kreeg de kroniek van De Guise een veel ruimere verspreiding en 

bekendheid dan in originele vorm. De vertaling van Wauquelin is vaak gekopieerd, en in 

1531-1532 verscheen er in Parijs een gedrukte versie van. Invloed van de Chroniques de 

Hainaut is allereerst te zien in het werk van andere Bourgondische auteurs. Jean Mansel 

bijvoorbeeld ontleende veel aan het legendarische eerste boek voor zijn Fleur des histoires 

(1464). Bourgondisch-Habsburgse hofchroniqueurs – gevestigd in Valenciennes, wat het 

gebruik van De Guise verder heeft bevorderd 
95

 - benutten het ter verheerlijking van hun 

opdrachtgevers, en roemden daarmee tegelijk het graafschap. Wanneer Jean Molinet in zijn 

Chroniques (1474-1506) het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van 

Oostenrijk behandelt geeft hij de geschiedenis van Bavo en zijn opvolgers als bewijs voor de 

onvergelijkelijk edele afkomst van de bruid. Zijn leerling en opvolger Jean Lemaire koos zich 

als toenaam ‘de Belges’, als trotse verwijzing naar zijn geboorte nabij Bavay, nu steeds vaker 

geïdentificeerd met de mythische hoofdstad van het antieke Henegouwen. Voor Maria’s 

dochter Margaretha schreef Lemaire de Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes 

(1511-1513), bedoeld als volledige en definitieve geschiedenis van Troje en het Trojaanse 

nageslacht met invlechting van de Habsburgers als voornaamste afstammelingen. Hoewel het 

Habsburgse bloed er – noodgedwongen 
96

 -  langs andere weg van Troje wordt afgeleid, 

besteedt Lemaire speciale aandacht aan de geschiedenis van Bavo, “le plus sage Prince de tout 

son temps”. Het werk werd zoals we eerder zagen een groot internationaal succes, dat vele 

malen werd gedrukt.
97

 Zo werd de Henegouwse Bavo-sage bekend als deel van de algemene 

                                                
   93 Diezelfde continuïteit moet ook blijken in de miniaturen van het genoemde prachthandschrift, waarin de 

antieke Belgen het wapen van hun Bourgondische opvolgers dragen (Van Buren-Hagiopan in Chroniques de 

Hainaut 2000, 70). 

   94 Vgl. over deze politieke achtergrond, ook van invloed op de Bourgondisch-Brabantse historiografie, 
hiervóór V.3.3.1. Algemeen over de Lotharingse traditie in de Bourgondische literatuur Lacaze 1971, 378-379 en 

passim.  

   95 Lemaire verwijst naar het origineel, “en deux beaux et grans volumes en Latin. Lesquelz sont au convent de 

Saint François, en la bonne ville de Valenciennes” (Lemaire ed. 1882-1891, III 284). 

Wat betreft Filips’ keuze voor Valenciennes als plaats voor zijn officiële historiograaf: Small wijst op de 

historiografische reputatie van de stad – waar ook de populaire Froissart vandaan kwam - als één van de 

mogelijke redenen ervoor, naast eventuele praktische en persoonlijke motieven (Small 1996, 285-286, 289, 292-

293). Maar er is meer. Als historiografisch centrum én begraafplaats van de Henegouwse graven (in Saint 

François!) liet Valenciennes zich vergelijken met het in de aanstelling van zo’n functionaris door Filips gevolgde 

Franse voorbeeld, Saint-Denis. Misschien heeft ook de in De Guises werk vervatte suggestie dat er zich in of 

nabij de stad nog veel meer belangrijke bronnen bevonden een rol gespeeld (zie voor een vergelijkbaar 
voorbeeld van vorstelijk verlangen naar historische bronnen Keesman 1994, 162 e.v.; over Filips zelf: 167).    

   96 Immers: Bavo’s lijn stierf uit. Lemaire is hierin correcter dan Molinet. 

   97 Overlevering en invloed Wauquelin: Rigoulot 1992, 33, 38; NaSo J171. Over de druk (vaak ten onrechte op 

naam van andere vertalers dan Wauquelin gezet): Arnould 1954. 

Molinet ed. 1935-1937, I, 229-231; vgl. verder NaSo J139. Zie ook Devaux 1996 B, voor Molinets gebruik van 

De Guise ter onderstreping van het historisch belang en dus de waardigheid van Valenciennes als locatie voor 

het Gulden Vlies-kapittel van 1473. 

Lemaires toenaam ‘de Belges’ (eerder: ‘de Valenciennes’): Jodogne 1972, 70-74; relatie met Valenciennes en 

Molinet: idem, 74-80, 96-97. Over de Illustrations hiervóór, V.4.5.2.; Bavo erin: Lemaire ed. 1882-1891, I 117, 
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Europese Troje-traditie. 

 Tot op zekere hoogte was De Guise zijn tijd vooruit, en dat verklaart voor een deel zijn 

verlate succes. De humanistisch gezinde Lemaire had grote waardering voor het werk van 

deze middeleeuwse geschiedschrijver. Hij noemde hem “homme de merveilleuse literature et 

diligence à investiguer les antiquitez de nostre Gaule Belgique”, en zijn Chroniques de Belges 

“belles et autentiques”.
98

 De Guises werkwijze en bevindingen pasten dan ook wonderwel in 

het door vaderlandsliefde gedreven humanisme van de latere vijftiende en vroege zestiende 

eeuw. Zoals Frankrijk zich beroemde op de Galliërs, en Duitsland op de Germanen, zo 

konden de Zuidelijke Nederlanden zich voortaan beroemen op de Belgen, ruimschoots 

geattesteerd door de klassieke bronnen. Zij waren een dapper én gecultiveerd volk, dat Grieks 

sprak,
99

 en geleid werd door druïden. Hun grootse verleden beantwoordde helemaal aan het 

verlangen om te concurreren met de Italianen, met het oude Rome. Dat verleden heette 

bovendien te zijn gereconstrueerd na een zorgvuldig historisch onderzoek, met een ijverige 

speurtocht naar bronnen
100

 die belangwekkende nieuwe vondsten had opgeleverd. De 

afweging en vergelijking van deze (al dan niet werkelijk) herontdekte bronnen, de aandacht 

voor linguïstische en literaire kenmerken ervan, de belangstelling voor oudheidkundige 

bodemvondsten: het was allemaal in overeenstemming met de nieuwe opvattingen. De 

authentieke indruk werd versterkt doordat De Guise in zijn geleerde Latijn waar mogelijk 

gebruik maakte van antieke of antiek klinkende namen, bijvoorbeeld  voor de verschillende 

stammen in de Zuidelijke Nederlanden: de Menapii zijn de bewoners van Doornik, de 

Ruthenii de Vlamingen, enzovoort.
101

 Toegevoegde fictieve elementen lijken soms bekende 

antieke geschiedenis, maar blijken bij nader inzien subtiel getransponeerd. We zagen al dat de 

opstandige Helvetiërs door Hericyniërs uit Hericynia Belgica waren vervangen. Er zijn meer 

voorbeelden te geven. Zo krijgt de Helvetische aanvoerder Orgetorix een Belgische evenknie 

Orgetorius, en wordt de geschiedenis van de Tigurini (uit Zürich) door De Guise 

toegeschreven aan de Tungrini (uit Tongeren).
102

 De combinatie van (quasi)-verantwoorde 

klassieke geschiedenis met traditionele Troje-sagen was, zoals we zagen, heel acceptabel en 

juist aan het hof nog lang in zwang.
103

   

 

Die Jeeste van Julius Cesar 

 

De Guises kroniek was strelend voor het nationale zelfbeeld, maar de eerste, gedeeltelijke 

bewerking ervan in het Nederlands was dat bepaald niet. De Jeeste van Julius Cesar, een 

anonieme, mogelijk Goudse druk uit het eind van de vijftiende eeuw, geeft een bewerking van 

het vierde boek van de Annales Hannoniae, naar het Latijn.
104

 De geschiedenis van Belgis 

wordt er gebruikt voor tamelijk agressieve hofpropaganda. Niet oorsprong, opkomst en bloei 

van stad en rijk staan hier centraal, maar juist het eind ervan: de verwoesting van Belgis door 

                                                                                                                                                   
119-120, III 267, 283-297 (citaat: I, 119). Lemaire verweeft de Bavo-sage met het werk van Annius van Viterbo 

door Belgis te laten vernoemen naar een eerdere Gallische koning Belgius (id. III, 285; vgl. I, 87 en over Annius 

hiervóór, IV.4.6.2.). Eerder had Lemaire De Guise gebruikt voor de verheerlijking van Cambrai, in La Concorde 

du genre humain (1509): Jodogne 1972, 315. 

   98 Lemaire ed. 1882-1891, I 119 , III 285. 

   99 Zie bijvoorbeeld De Guise ed. 1826-1838, I 251, IV kap. 13. Vgl. Caesars Commentarii  I, 29 voor parallel 
gebruik van Grieks door de Helvetiërs. 

   100 Vgl. de verzamelde plaatsen in De Guise ed. 1896, 46. 

   101 Opsomming en identificatie in kap. 35 van de proloog. 

   102 Wilmans 1847, 310 e.v.; Doutrepont en Doutrepont 1895, 93-94; De Guise ed. 1896, 52-54. 

   103 Vgl. hiervóór, IV.4.6.2., IV.4.6.3., IV.6.6. 

   104 Jeeste [1486-1493] (GW 5879), overgeleverd in een niet geheel compleet exemplaar en fragmenten van een 

tweede (Fuit-Overduin 1988). Over datering en localisering: De vijfhonderdste verjaring 1973, nr. 202. De tekst 

is lang voor een bewerking van Caesars De bello gallico gehouden: Keesman 1991, 270, 413 n.23. Afbeelding 

titelpagina: zie hiervóór, III.2.2. Zestiende-eeuwse en latere gewijzigde herdrukken: zie hierna. 
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Julius Caesar. Hij is hier de hoofdpersoon, “om sijn grote victorien ende eerlic leven […] 

ghenomen voer een van den neghen die besten”, de reeks historische helden “die […] meest 

voer haren volke ghedaen hebben”. Met Gods hulp verwerft hij de wereldmacht, en zijn 

verovering van het grote, machtige en tot dan toe onoverwinnelijk gebleken Belgis - “dair 

noch een dorp of ghebleven is” - vormt een van zijn meest opmerkelijke wapenfeiten. Caesar 

staat hier bij wijze van prefiguratie voor Maximiliaan van Oostenrijk, wiens rechtstreekse 

afstamming van deze eerste keizer van het Rijk (en van Aeneas) herhaaldelijk wordt vermeld. 

En met de hoogmoedige Belgen die het volgens Gods wil tegen deze held zullen afleggen lijkt 

gedoeld op de verbonden Nederlandse gewesten die het Maximiliaan tijdens zijn eerste 

regentschap (1486-1492) moeilijk maakten.
105

  

Wie het initiatief tot vertaling en uitgave nam is niet bekend. Er is gedacht aan een 

Goudse schepen die, in de kort tevoren nog fervent Hoekse stad, langs deze weg zijn 

Kabeljauwse gezindheid wilde benadrukken. De uitgave zou dan voor een beperkt, allereerst 

lokaal publiek zijn bestemd.
106

 Maar de opdracht kan ook van het hof zijn uitgegaan. Wanneer 

de anonieme vertaler zijn werk afsluit is zijn woordkeus opvallend onderdanig, en lijkt hij 

zich door de selectie van zijn stof op het hele Nederlandse taalgebied te richten: “Mair want 

mi bevoelen is niet meer te scriven dan onse Duutse sprake gaet ende besonderlyng onse 

Nederduutze so laet ict hier bliven […]”.
107

 Bovendien wordt een kunstmatig Algemeen 

Nederlands gebruikt om te zorgen dat de boodschap een zo ruim mogelijke verspreiding 

krijgt.
108

 Gezien de inhoud is het echter niet vreemd dat deze uitgave - voorlopig althans, in 

deze vorm - weinig succes had. Pas veel later zou deze vertaling van De Guises Caesar-

hoofdstukken opnieuw, in een andere, minder actualiteitsgebonden en voor het Nederlandse 

publiek veel aantrekkelijker opzet verschijnen. 

 

Die Excellente Cronike van Vlaenderen 

 

Als Trojaanse oorsprongsmythe, in zeer positieve zin dus, vinden we de Bavo-sage in het 

Nederlands voor het eerst in de Excellente Cronike van Vlaenderen, in juli 1531 verschenen 

bij Willem Vorsterman in Antwerpen. Het tweede proloogkapittel van deze kroniek vertelt 

hoe Bavo, vorst van Frygië en neef van Priamus, het door oorlog geteisterde Trojaanse gebied 

verliet en landde bij een zandig land, niet ver van het latere Henegouwen. Hij stichtte er een 

stad, Belgis, die hoofdstad van een groot rijk zou worden. Voor die geschiedenis wordt de 

lezer echter al snel verwezen naar de ‘kroniek van Belges’. In Vorstermans tekst gaat de 

aandacht naar de verdere Trojaanse fundaties in het nieuwe land. Om zijn positie te versterken 

liet Bavo vier edele hertogen uit zijn gezelschap met vier van zijn dochters trouwen, en gaf hij 

hen toestemming om elk een stad te stichten aan de grenzen van zijn territorium. Zo 

ontstonden Tongeren, Metz, Terwaan en ‘Carinea’. Die laatste stad krijgt de meeste aandacht 

en wordt met veel stelligheid geïdentificeerd als het latere Gent. Daarna gaat de kroniek over 

op de volgende fraaie episode uit de Vlaamse oudheid, de komst van Caesar, die Carinea 

verder uitbreidde en de nieuwe naam Gent gaf. 109  

 Eerder zagen we dat Vorsterman bij deze uitgave duidelijk werd beïnvloed door de 

succesvolle Alderexcellenste Cronike van Brabant, een jaar tevoren al voor de vierde keer 

verschenen. Net als dit voorbeeld opent Vorstermans kroniek met een proloog die twee 

                                                
   105 Citaten: [4]r en [6]v. Maximiliaans afstamming: [2]r, [4]v, [55]r en v; vgl. hiervóór, IV.4.4.2. en V.4.5.1., 

en eerder Keesman 1994, 164 e.v, ook over politieke achtergronden.  

   106 Klein 2004, 72-73. 

   107 Jeeste [1486-1493], [55] r. 

   108 De vijfhonderste verjaring 1973, 438-440, met uitleg als politieke zet; Pleij 1990 B, 149-151, met uitleg als 

commerciële zet, van de drukker. De eerste uitleg past beter bij de verdere strekking van de tekst.  
     109 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+4 r]-[+5 r]. Vgl. over de Romeinse episode hiervóór, V.4.5.4.  
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inleidende hoofdstukken bavat. Het eerste geeft een beschrijving van het graafschap, met 

nadruk op Gent. Het tweede behandelt het Trojaanse en Romeinse antieke verleden. Het 

Romeinse deel bleek een op Gent toegesneden bewerking van de Alderexcellenste Cronike, 

uit de meest recente of een eerdere druk. Het voorafgaande, hierboven samengevatte 

Trojaanse deel gaat terug op het materiaal van De Guise, via de Franse lezing in Jean 

Lemaires Illustrations (1511-1513).
110

 Weer gaat het om een selectieve bewerking. Bavo en 

Belgis krijgen maar weinig ruimte. Het licht valt op de stichting van de grootste stad van 

Vlaanderen en op de daaruit volgende Trojaanse afstamming van de Gentse burgerij. 

Het Bavo-verhaal werd vermoedelijk zelfs hoofdzakelijk opgenomen met het oog op 

glorificatie van Gent. De Henegouwse Troje-sage kon grofweg op het eigen land worden 

betrokken door al te specifieke verwijzingen naar Henegouwen weg te laten, en het geheel in 

ruimere geografische context te plaatsen. Zo verdwijnt de identificatie van Bavo’s stad Belgis 

met het Henegouwse Bavay. Belgis is hier de niet nader gelocaliseerde ‘hoofdstad van het 

edele land Lotharingen’ dat zich over Brabant, Vlaanderen en Henegouwen zou hebben 

uitgestrekt.
111

 Maar het enige werkelijke verband van het verhaalde met de Vlaamse 

geschiedenis lag in de Trojaanse stichting van Gent. En zodra dat belangrijke feit is gepas-

seerd, laat de kroniek de verdere twaalfhonderd jaren Trojaans bewind voor wat ze waren.  

 In het voorbeeld was die Trojaanse fundatie helemaal niet zo zeker. De Guise (en naar 

hem Lemaire) noemde Gent als een van de mogelijke identificaties van de stad Carinea, naar 

zijn mening niet de meest waarschijnlijke. Vorstermans Vlaamse kroniek kent op dit punt 

echter geen twijfel: Carinea is Gent. Juist de passages die betrekking hebben op deze 

oorsprong zijn uitgebreid en opgehoogd ten opzichte van de bron. Zo blijken de vier hertogen 

‘princepale heren ende edelinghen van den lande van Troyen’, en wordt er meer nadruk op 

hun rijkdom gelegd. En zij stichten hun steden niet vanuit Belgis, maar tegelijk met Belgis - 

Gent behoorde dus tot de alleroudste steden in de Nederlanden. En tot slot wordt toegevoegd 
 

dat noch die ingheboren erfachteghe poorters ende borgheren van der stede edel ende van den 

bloede der edelder Troyanen ghedescendeert sijn. Want die gheslachten van der selver stede 

hebben ten diveerschen stonden hueren here ende sijn landt ontsedt ghedaen yeghen die 

mogentheyt der Gallen [Fransen], ende andere princhen, ende contrarie sijnde den selven 

hueren here ende sijnen lande.112 

 

De edelheid van het Trojaanse bloed verklaarde Gentse heldendaden als de Guldensporenslag. 

Ze waren uiting van een impliciete gelijkwaardigheid aan de landsheren, met wie de stad in de 

late middeleeuwen in een voortdurende machtsstrijd was verwikkeld. De aandachtige lezer 

kon zelfs afleiden, dat de nakomelingen van Bavo en zijn metgezellen hier oudere rechten 

hadden dan hun heren, die van de veel later gearriveerde Franken afstamden. 

 Heeft Vorsterman deze opening zelf gemaakt of laten maken? Of werd zij al eerder 

aan de Excellente Cronike toegevoegd (en dan vermoedelijk in Gent, misschien mede 

geïnspireerd door de naamsovereenkomst tussen de Trojaanse Bavo en de Gentse 

schutspatroon St. Bavo) en later door hem overgenomen? De Excellente Cronike is een 

bewerkte vertaling van een vijftiende-eeuwse Latijnse kroniek, bekend als Flandria Generosa 

C. Deze beschreef de historie van Vlaanderen vanaf de geboorte van Liederik van Buc in 621, 

dus zonder antieke voorgeschiedenis.
113

 De door Vorsterman uitgegeven vertaling is ook 

                                                
   110  Lemaire ed. 1882-1891 II, 284 (“Au temps que...”) tot en met 295 (“en la cité de Belges”). Ik heb niet onder-

zocht welke druk werd gebruikt. 
     111 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ iiij] verso; vgl. Lemaire ed. 1882-1891, 285, 290. Het weglaten 

van Bavay maakt de passage over de identificatie van het ware Belgis onbegrijpelijk. 
     112 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 5] recto; vgl. Lemaire ed. 1882-1891, 292-293. Over Vorstermans 

ontlening en bewerking ook Keesman 1991, 270-273. 
     113 NaSo F007; vgl. hiervóór, VI.2.4. 
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overgeleverd in een behoorlijk aantal vijftiende- en zestiende-eeuwse handschriften, die nog 

maar ten dele zijn onderzocht.
114

 Gewoonlijk hebben ze hetzelfde chronologische uit-

gangspunt als hun voorbeeld. Één ervan, handschrift 7384 uit de Brusselse Koninklijke 

Bibliotheek, gaat echter terug tot de klassieke oudheid en is aangewezen als bron voor 

Vorstermans antieke opening.
115

 Uit nadere bestudering van dit handschrift blijkt echter dat de 

relatie andersom ligt. Het is niet gedateerd, maar het feit dat de Brusselse Bibliotheek een in 

1545 in exact dezelfde hand voltooid afschrift van een Brabantse kroniek bewaart
116

 wijst al 

op een mogelijke datering na 1531. Steekproefsgewijze vergelijking van de proloog in hand-

schrift
117

 en druk wijst inderdaad op prioriteit van de druk. Het handschrift heeft dezelfde 

tekst als Vorstermans uitgave, met dezelfde formele indeling en dezelfde eigenaardigheden. 

Af en toe zijn echter kleine foutjes en omissies ten opzichte van de druk aanwijsbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gent UB hs. 557: afschrift van het 

vermoedelijke ontwerp voor de nieuwe 

opening van de Excellente cronike van 

Vlaenderen.  

  

Maar er laat zich een ander voorbeeld aanwijzen in het Gentse handschrift 557. Het 

betreft een zestiende-eeuws papieren handschrift van maar acht bladen, door één hand 

beschreven in nette cursief, met bescheiden decoratie in rode inkt. In catalogi is de tekst in 

deze codex tot nu toe omschreven op een manier die geen verband met de Excellente cronike 

doet vermoeden: als een ‘Genealogie van de koningen van Frankrijk en Duitsland’, behorend 

tot de ‘algemene geschiedenis’.
118

 In de database Narrative Sources raakte dat verband zelfs 

nog verder uit zicht, doordat de inhoud van het handschrift er onder twee afzonderlijke 

nummers is opgenomen: naast de ‘genealogie’ op fol. 1 - 5 r wordt een afzonderlijk ‘overzicht 

van de kerkelijke instellingen in Vlaanderen en hun relikwieën’ op fol. 8 onderscheiden.
119

 

                                                
     114 Vgl. Oosterman 2002; NaSo C061 (ik dank mevrouw dr. A. Kelders (Brussel) voor enige aanvullingen op de 

daar gegeven lijst van handschriften). 
     115 Fris 1898, 152 spreekt expliciet van ontlening; BB I, 1003 suggereert dit in de formulering “Ces [...] pièces 

se rencontrent déjà dans une autre chronique manuscrite de Flandre du XVe siècle, d’une rédaction différente 

[...].” De datering van het handschrift als vijftiende-eeuws is onjuist (zie bijvoorbeeld de opdracht aan Karel V).  
     116 Brussel KB 7385. Kopiïst was de Brugse Jan van Hele. Vgl. Van den Gheyn e.a. 1901-1948 VIII 268 en IX 99. 
     117 Brussel KB 7384 fol. 1 r t/m 12 v.  

   118 De Saint-Genois 1849-1852 nr. 27 (50), Reynaert 1984-1996 I, 123; NaSo G030; BNM. 

   119 NaSo G030, R050. 
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Uit verschillende aanwijzingen valt echter af te leiden dat de inhoud van het handschrift wel 

degelijk een geheel vormt. Maar ergens in de tekstgeschiedenis is een fout gemaakt (bij het 

afschrijven
120

 of inbinden) of een opzettelijke wijziging aangebracht, die de oorspronkelijke 

eenheid heeft verduisterd: de tekst op de laatste drie bladen hoort eigenlijk voorop te staan. 

Het handschrift opent nu met het tweede kapittel, voorafgegaan door een titel die enerzijds 

ruimer, anderzijds Nederlandser is dan de titel die de tekst in de catalogi draagt: 
 

Dit naervolghende es de genalogie ende afcomste der heeren conynghen ende princen des lands 

van haerwaerts overe te wetene van Vranckerycke Almaeyngen metten landen daer onder 

gheleghen ghelyck ’d Nederduutsche landt, Gheldres Cleven Juliecs, ende al ’d lant van den 

Ryne totter Scelde daer mede begrepen Brabant Henegauwe ende Vlaenderen streckende voort 

totter zee van Denemercke ende Noorweghen, beghinnende van Noe ghedescendeert totten 

tyden van Julius Cesar, aldus ghecopyleert ghetranslateert ende ghestelt huut diverschen 

coronycken anno xvc xxviij 
 

Of deze titel origineel is, is gezien het bovenstaande onzeker. Wat er in elk geval niet uit blijkt 

is de Vlaamse en vooral Gentse oriëntatie van de inhoud. 

Een reconstructie. De tekst begint bij de proloog op blad 6. Daarin zegt de auteur dat 

hij de geschiedenis van Vlaanderen wil bijeenbrengen, om goede mensen te verpozen, 

ledigheid te schuwen en Karel van Oostenrijk, koning van Aragon, Leon en Granada etc. en 

graaf van Vlaanderen te eren. Het eerste kapittel zal gaan over de staat van het land: het zal 

onder meer de steden, kastelen, dorpen, rivieren, abdijen en andere stichtingen beschrijven. 

Het tweede kapittel zal behandelen door wie het land eerst werd bewoond en bebouwd, en wie 

er achtereenvolgens hebben geregeerd. Aansluitend op de proloog volgt dan “D Eerste 

capittele”, een beschrijving van Vlaanderen met ruime aandacht voor kerkelijke instellingen 

en relikwieën.
121

 Dit hoofdstuk eindigt met de aankondiging dat nu de vorsten van het land 

zullen worden behandeld. Voor dat vervolg moeten we terugbladeren naar het eerste blad. 

Daar begint, na de geciteerde (nieuwe?) titel, een antieke genealogie-kroniek vanaf Noach tot 

Caesar, gericht op de Nederlanden en speciaal op Vlaanderen en Gent. We herkennen het 

Bavo-verhaal uit Jean Lemaires Illustrations, maar met dezelfde wijzigingen en aanvullingen 

als in de Excellente Cronike van Vlaenderen, inclusief de Trojaanse oorsprong van Gent en de 

Gentse burgers. Aan het eind van dit tweede kapittel is er een afsluiting van het geheel, 

waarbij de auteur zichzelf bekend maakt: 
 

Hiermede slutict in curte ’d erste beghinsele van der zelver cornycke aldus ghetranslateert 

vergadert ende ghestelt uut den Fransoysen ende andere diversche copulaten by meester Joos 

Hugaert Zeghers zone 122 

 

De in deze afsluiting vervatte, herhalende vooruitwijzing - ‘hiermee besluit ik de 

opening van deze [al genoemde] kroniek’ - is inderdaad niet de eerste. Bij de stichting van 

Gent door hertog Clarineus wordt vooruitgewezen naar Caesars latere bouw van een kasteel 

bij de stad, “also men zien mach in ’t achtervolghende van de scoonen excellenten 

coronycken van Vlaenderen”. Ook hier de verzekering dat alle ingeboren poorters en erfelijke 

burgers van Gent dus van het edele Trojaanse bloed zijn, wat wel blijkt uit de vele Gentse 

heldendaden “also in de naervolghende cornycke verclaert zal werden daer ’t behooren zal”. 

Ook in de proloog vinden we opmerkingen die duiden op het inleidende karakter van de tekst, 

bijvoorbeeld in de aankondiging dat we “in dese naervolghende coronycke” meer zullen lezen 

over de edele afstamming van Karel van Oostenrijk - terwijl de tekst in het handschrift zelf 

                                                
   120 Dat we met een afschrift te doen hebben lijkt af te leiden uit enkele kleine afschrijffoutjes, en misschien uit 

de genoemde verwarring van de pagina’s. 

   121 Gent UB hs. 557, fol. 6 v - 8 v. 

   122 Gent UB hs. 557, fol. 5 r. 
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niet verder gaat dan de tijd van Caesar.
123

 

Een en ander doet vermoeden dat deze inleiding met Trojaans-Romeinse beginperiode 

speciaal voor Vorstermans uitgave werd gemaakt. De tekst in het handschrift geeft met dit 

afgeronde en los overgeleverde “erste beghinsele van der zelver cornycke” precies het 

belangrijke deel dat nog ontbrak om de Vlaamse kroniek op de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant te laten lijken. Daarbij wordt expliciet vooruitgewezen naar de Excellente Cronike 

van Vlaenderen als navolgende tekst. De datering 1528 die het handschrift geeft is met deze 

hypothese in overeenstemming, evenals de gebruikte titulatuur van Karel van Oostenrijk: 

sinds 1516 koning van Spanje, maar vanaf 1530 keizer, wat de Excellente Cronike met trots 

op de titelpagina vermeldt. De inleiding werd samengesteld door een ‘meester Joos Hugaert 

Zeghers zone’, uit het Frans (inderdaad herkennen we Lemaire als bron). Meester Joos lijkt 

ook alvast te solliciteren naar een vervolgopdracht, en bevestigt daarmee impliciet dat hij op 

bestelling schrijft: aan het slot van zijn proloog stelt hij dat de loffelijkheden van Vlaanderen 

weliswaar te lang zijn om te beschrijven,  
 

daeraf ic nochtans ’d maerck [essentie] van dien metten princypalen ende in ’t curte […] 

meene te stellene ten fyne dat ic oft yemendt anders den tyt ghelevende ’t vervolch van der 

zelver coronycken noch te gheschiene van den voornoemde conynck Kaerle ende zynen 

naercommers graven van den voornoemde lande continueren ende in ghescryfte stellen mach 

om dat te by desen hier an te voughene 124  

 

Onder verwijzing naar de kwaliteit van zijn werk beveelt hij zich dus gaarne aan voor het 

schrijven van de bij eventuele herdruk toe te voegen continuatie - en voor dit soort karweitjes 

zal een uitgever zich inderdaad tot zo’n intellectuele klusjesman als deze meester
125

 hebben 

gericht.   

 Vorsterman heeft het werk van meester Joos in elk geval genoeg gewaardeerd om het 

deel over de Trojaanse oorsprong van Vlaanderen en Gent in zijn uitgave te gebruiken.
126

 De 

bewerkte Caesar-episode uit de Alderexcellenste Cronike werd daar nog aan toegevoegd. Tot 

de verhoopte herdruk bracht zijn Vlaamse kroniek het niet. Maar het idee om de Henegouwse 

Troje-sage te betrekken op de Zuidelijke Nederlanden in het algemeen en op Vlaanderen en 

Gent in het bijzonder zou navolging vinden. 

 

Van Julius Caesar ende den Romeyne 

 

De Antwerpse drukker Simon Cock kreeg in 1545 octrooi voor zes jaar op een herziene 

uitgave van de Jeeste van Julius Cesar, die verscheen onder de veelzeggende titel Van Julius 

Caesar ende den Romeyne een warachtige Hystorie hoe si dese Nederlanden eerst beheert 

ende ghewonnen hebben, ende hoe zi namaels weder daer uut verdreven zijn. Hier vindy oock 

die fundacien van al den oudtsten steden van desen Nederlanden: ende van wien si bekeert 

zijn totten kersten geheloouve. Ende veel ander vreemde dingen met Julius Cesars 

commentarien accorderende.
127

 De ridder in harnas die de vijftiende-eeuwse titelpagina sierde 

                                                
   123 Gent UB hs. 557, achtereenvolgende citaten: fol. 3 r, 5 r, 6 v. 

   124 Gent UB hs. 557, fol. 6 v. 
   125 De titel zou kunnen betekenen dat hij in het onderwijs werkzaam was of een academische graad bezat. In 

zijn werk is enig vertoon van geleerdheid (dat vervolgens door Vorsterman werd weggelaten - vgl. n. 126). 

   126 De druk is wat korter en minder geleerd (de genealogie vóór en na Bavo werd weggelaten, evenals een 

aantal chique bronvermeldingen), en misschien ook wat minder vroom en langdradig. 

   127 Van Julius Caesar [1545]. De aard van deze tekst is nog niet eerder vastgesteld. Van Heurck behandelt 

latere zeventiende-eeuwse uitgaven, en noemt als voornaamste bron Van Vaernewijcks Historie van Belgis uit 

1574. Hij weet dus niet wat hij moet denken van de (nog steeds opgenomen) zestiende-eeuwse approbatie, en 

van de relatie met de Jeeste uit 1486-1493 (Van Heurck 1943, 86-88; vgl. over de verhouding tot Van 

Vaernewijck hierna). Cuijpers laat het bij de constatering dat de uitgave van 1654 een geheel andere inhoud 
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heeft plaats gemaakt voor een renaissancistisch gespierde Romein, met lauwerkrans en in 

klassiek tenue.
128

 De oorspronkelijke proloog, met verbandlegging tussen Caesar en 

Maximiliaan, is vervangen door een nieuw voorwoord dat herinnert aan de aangeboren 

nieuwsgierigheid en historische belangstelling van de mens, en dat het gebodene aanprijst als 

authentiek en toegespitst op de Nederlanden, de steden in het bijzonder. In plaats van een 

waarschuwend verhaal over keizerlijke oppermacht en voorvaderlijke opstandigheid en 

ondergang kreeg men nu dus een zich expliciet bij de nieuwe humanistische opvattingen - bij 

Caesar zelf! -  aansluitend, geloofwaardig overzicht van het eigen antieke verleden 

gepresenteerd. En dat alles in de volkstaal en in de vertrouwde Gotische drukletter, dus voor 

een breder publiek.
129

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titelpagina van Van Julius Caesar ende den Romeyne 

(Antwerpen, Simon Cock, octrooi 1545): een ‘populair-

humanistische’ uitgave.  Den Haag KB 1701 E 27. 

 

Niet alleen naar presentatie, ook inhoudelijk is de tekst te typeren als een ‘populair-

humanistische’ geschiedenis van de (vooral Zuidelijke) Nederlanden in de oudheid. Zoals de 

titel belooft is het verhaal in overeenstemming gebracht met Caesars eigen verslag van zijn 

strijd tegen de Belgen: de Helvetiërs en Orgetorix zijn weer in ere hersteld, om bij eerder 

genoemde voorbeelden te blijven. Verder is er wat klassieke opsiering toegevoegd (zo worden 

afstanden aangegeven in ‘Italiaanse mijlen’), en zijn enkele middeleeuwse elementen (Caesar 

als een van de Negen Besten, referenties aan niet-klassieke bronnen) verwijderd. Het 

vorstelijke standpunt van het vijftiende-eeuwse voorbeeld is verruild voor een meer 

nationalistische, pro-Belgische visie. De titel benadrukte al dat de Romeinen ook weer waren 

verdreven. De bewerking van de tekst is in dezelfde lijn. Volgens de Jeeste was Belgis zo 

hovaardig en wreed dat de andere Nederlandse steden zich uit hoop op bescherming spontaan 

bij de Romeinen aansloten. In de zestiende-eeuwse bewerking roemen de andere steden de 

“eere ende hoocheyt” van Belgis, en helpen zij de stad omdat zij op bescherming tegen 

Romeinse slavernij hopen.
130

  

                                                                                                                                                   
heeft dan de Jeeste (Cuijpers 1998, 270). 

   128 Vgl. voor de oorspronkelijke titelpagina hiervóór, III.2.2. 

   129 Vgl. over deze uitgave ook hiervóór, V.4.5.4., naar aanleiding van de omgang met de Brabo-sage. 

   130 Jeeste [1486-1493], fol. [45] v; Van Julius Caesar [1545], J1r. 
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Onder de moderne verflaag zijn de middeleeuwse bouwstenen echter nog goed 

zichtbaar. De oorspronkelijke tekst van de Jeeste is uitgebreid met allerlei ander 

historiografisch materiaal - over de tijd voor en na Caesar, over de oorsprong van de steden, 

over de komst van het Christendom – waarin veel uit de traditionele Troje-sagen van 

Henegouwen, Vlaanderen, Brabant en Doornik is terug te vinden. De tekst geeft een 

combinatie van oud en nieuw, waarbij de oude verhalen soms werden gemoderniseerd. Onder 

de heersers na Caesar vinden we bijvoorbeeld nog steeds de Vlaamse Forestiers. Maar de 

cultuurhistorische verklaring van hun naam is vervangen door een taalhistorische: uit foristen, 

in de oude landstaal het woord voor vorsten. De uitleg als woudmeesters wordt afgedaan als 

onbegrip van Franse kroniekschrijvers. Over Brabant regeren nog steeds Salvius Brabo en zijn 

nakomelingen, maar de Antwerpse reus is gerationaliseerd tot zeerovende Rus.
131

 

In de tijd vóór Caesar domineert het rijk Belgis, nu expliciet het antieke equivalent van 

de verzamelde Nederlanden
132

 - de Henegouwse Troje-sage is hier dus als belangrijkste 

Nederlandse oorsprongsmythe gekozen, de anderen zijn ingepast en aangepast. Ook deze sage 

is gemoderniseerd door Bavo tot autochtoon te verklaren en Belgis naar de Gallische koning 

Belgius te laten noemen, in navolging van Annius en Lemaire. Maar daarmee zijn de banden 

met Troje niet opgegeven.
133

 De vier hertogen uit Bavo’s gevolg zijn hier ‘verzelfstandigd’ tot 

edele Trojaanse vluchtelingen die met hun volk het pasgestichte Belgis helpen bouwen en 

bevolken. Belgis wordt gelokaliseerd bij het Henegouwse Bavay, maar bij de verdere 

identificaties is de veralgemenisering en vervlaamsing van het verhaal voortgezet. 

Speciale aandacht is er voor Gent en Brugge. Gent is hier niet alleen Carinea, maar 

ook Fanumartis, met een aanvoerder Gandavus. En ook Brugge wordt opgevoerd, als 

Fanumercurii.
 
 Bij de Guise heette Carinea later Fanum Mercurii, die naam zou hier dus 

eigenlijk Gent moeten aanduiden. Maar vermoedelijk is gedacht aan het karakter van de twee 

Vlaamse steden. Brugge had groter belang als stad van Mercurius, van de handel. Bij het 

rebelse, strijdbare Gent lag de associatie met Mars meer voor de hand. Allerlei lokale 

eigenaardigheden blijken al in de klassieke oudheid aanwijsbaar. In de beschrijving van 

Fanumartis bijvoorbeeld worden de verschillende wijken van Gent behandeld. En het veel 

kleinere Fanumercurii zou ook toen al zijn bewoond door “een seer courtoys ende civijl volck, 

grote vrientscap ende hanteringe hebbende met veelderhande natien van volcke also wel van 

buyten landen als van den landen onder Belgies gheleghen” - net zoals in het 

laatmiddeleeuwse Brugge.
134

  

Die aanpak is overal te zien: waar mogelijk worden van genoemde steden, plekken, 

stammen of strijdkrachten eigentijdse identificaties gegeven, worden plaatselijke 

bijzonderheden zoals een bouwwerk, straatnaam of zegswijze verklaard. Nadruk ligt daarbij 

op de Zuidelijke Nederlanden, op Brabant en speciaal Vlaanderen. Het past in de commerciële 

opzet van het werk, dat een zo ruim mogelijk en dus vooral stedelijk publiek wilde behagen 

met een op het eerste gezicht authentiek, maar bij nader toezien toch nog heel traditioneel en 

bovenal herkenbaar klassiek verleden. De nieuwe benadering had succes: in deze vorm is de  

                                                
   131 Forestiers: [T3]v; Brabonen, Druon Antigoon: idem K2 r, [R3]r-v, [S4]v e.v. en vgl. hiervóór, V.4.5.4. 

   132 Van Julius Caesar [1545], [E3]r: “onder welc conincrijc [Belgies] begrepen waren ende noch zijn 

Vermandoys, Picardien, Artoys, Vlaendren, Henegouwen, Loreynen, Lutzenborch, dlant van Ludick, Brabant, 
Ghelderlant, Gullick ende Cleve, Hollant, Zeelant, Vrieslant. In summa alle die landen gheleghen tusschen de 

zee Oceanus ende den Rijn ende de Seyne begrepen.” 

   133 Wel is het zo dat de Henegouwse banden met Troje de enig overgeblevene zijn. De eigen Trojaanse stamlijn 

van Brabonen en Forestiers is weggelaten, de Vlaamse en Brabantse geschiedenis wordt ondergeschikt gemaakt 

aan de Belgische. Turgotus, de stichter van Tongeren dat ook hier de hoofdstad van Brabant is, heet een neef van 

Bavo (X1v). De laatste Belgische vorst Andromadas zou een zoon Flandebertus hebben gehad waarnaar 

Vlaanderen werd genoemd (([K3]v).  

   134 Bavo, Belgis: [A4]v, [E4]v, X1r. Fanumartis, Gandavus, Fanumercurii: J1v-J2v, vgl. ook X2r-v, met 

vermenging met oudere tradities zoals de woudmeesterslegende. 
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tekst nog tot in de negentiende eeuw herdrukt, later ook als schoolboek.
135

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vlaemsche audvremdicheyt (Gent, 1560), met de                Marcus van Vaernewijck (1518-1569). 

Bavo-sage in rederijkersverzen. Op dit titelblad                  Afb.: http://www.dbnl.org 

vergelijkt Van Vaernewijck zichzelf met Vergilius,  

en Vlaanderen met Italië - en Belgis dus met Rome. 

 

Marcus van Vaernewijck 

 

De vervlaamsing van de Belgis-sage werd nog verder doorgevoerd in het  

geschiedwerk van de Gentse rederijker en patriciër Marcus van Vaernewijck, duidelijk 

geïnspireerd door de eerdere uitgave van Cock.
136

 In zijn Vlaemsche Audvremdicheit (Gent, 

Gerard van Salenson, 1560), in rederijkersverzen, betrok ook hij de historie van Belgis in de 

eigen geschiedenis. Vlaanderen is er van oorsprong weer een deel van het Trojaans-Belgische 

rijk, dat tevens Brabant en Henegouwen besloeg. De meeste Vlaamse steden dankten hun 

ontstaan aan de koningen van dat rijk. Net als Cock identificeert hij Carinea / Fanumartis met 

Gent en Fanumercurii met Brugge. Waar de grote stad Belgis zelf lag is volgens Van 

Vaernewijck (in deze tekst althans) niet met zekerheid te zeggen: de vernietiging door Caesar 

was zo grondig dat ze net als Ninive, Babylon en Thebe van de aardbodem is verdwenen. Hij 

kent de identificatie met het Henegouwse Bavay, maar wijst op een andere mogelijke locatie: 

bij het Vlaamse Velzeke, nabij Gent, in het Gentse Land van Aalst, een plaatsje waar 

interessante bodemvondsten waren gedaan.  
 

                                                
   135 Herdruk Antwerpen, Jan II van Ghelen, 1579 met titelpagina bij Pleij 1974, 61-62; herduk Antwerpen, 

Godtgaf Verhulst, 1654 met titelpagina bij Van Heurck 1943, 86-88: daar ook over kleine varianten tussen de 

latere herdrukken. Verschillende achttiende- en negentiende-eeuwse Gentse herdrukken worden genoemd in de 

NCC. Ik zag de uitgave Gent, J. Begyn, [1812], met approbatie van F.J. Malfroid, kanunnik van St. Baafs: “Deze 

Historie van Julius Caesar zal tot onderwys der Jongheyd mogen herdrukt en in de Scholen geleerd worden” 

(Schoone historie van Julius Caesar [1812], 77). 

   136 Over auteur en oeuvre: Lamont 2005. Over Van Vaernewijck en Belgis: Keesman 2009.  
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Dus wie can hier af weten de rechte advysen [zienswijze].  

Dye van Henegauwe stryden teghen ons eenpaer [steeds] 

Dat zy by Bavay stont, elc wilt zijn landt prisen.137 

 

Velzeke, in de Romeinse tijd een bloeiende nederzetting aan een knooppunt van belangrijke 

wegen, was inderdaad een archeologische vindplaats van betekenis. Als zodanig kon het 

worden ingezet voor de Vlaamse annexatie van de Bavo-sage.
138

  

In zijn volgende publicaties gaat Van Vaernewijck steeds verder in zijn pogingen om 

ook de stad Belgis zelf voor Vlaanderen op te eisen door haar te identificeren met Velzeke. In 

de Cronijcke van Vlaenderen int corte (Gent, Gerard van Salenson, 1563), door hem van een 

nieuwe antieke opening vol Belgis voorzien, is hij een stuk feller. Behalve op de al genoemde 

bodemvondsten wijst hij ook op de overeenkomstige namen in de omgeving van Velzeke, 
 

dewelcke den Walen [Franstaligen] teenemale onbekent zijn, midts haerlieder ignorantie ende 

onwetentheit, omdat zy de Nederduytsche tale nemmermeer en connen begripen. Ende hierby sijn zy 

ghevallen in de raserie van deselve stadt van Belgis te willen stellen ter plaetsen daer Bavay is in 
Henegauwe, ’t welcke gheheel teghen nature is, als men wel overmerckt de circunstantien van der 

gheleghentheit der selver stadt, alsoo die ghebrieft staen in aude historien, zo den neerstighen 

ondersoucker wel bevinden sal.139 

 

Een paar jaar later publiceerde Van Vaernewijck de al eerder genoemde Spieghel der 

Nederlandscher Audtheyt (Gent, Gerard van Salenson, 1568), een antieke geschiedenis van de 

verzamelde Nederlanden maar met nadruk op Vlaanderen en Gent, waarin hij zijn stelling nog 

weer verder onderbouwt.
140

 De naam Velzeke (‘Velsicke’) moest zijn ontstaan uit Belgicke, 

“want een Griecksche b. een Vlaemsche v. wel ghelijct mids welcken men Velsicke voor 

Belgicke zoude pronunchieren: want men onder die van Belgis Griecsche letteren ghebruyckt 

heeft, zoo voren gheroert is”. En was het niet opmerkelijk dat de daar gevonden arduin 

‘Belberchse’ in plaats van Velzikse arduin werd genoemd? Verder wezen bepaalde juridische 

tradities er op dat dit plaatsje ooit een belangrijke en eervolle positie innam. Ook deed hij 

gedetailleerd verslag van een bezoek dat hij in februari 1563 aan de archeologische site van 

Velzeke had gebracht. Uit de uitgestrektheid van dit terrein bleek wel dat er ooit een zeer 

grote stad had gestaan. In zijn beschrijving van de resten en vondsten die hem daar door een 

plaatselijke oudheidkundige waren getoond noemt hij niet alleen huisraad, munten en 

kostbaarheden, maar ook meer direct met de geschiedenis van Belgis te verbinden zaken als 

Griekse inscripties, sporen van brand, resten van versterkingen en van bouwwerk met 

schietgaten. En hij wijst erop dat het waarschijnlijker is dat de in die geschiedenis genoemde 

onderaardse tunnel naar Fanumartis (naar Gent dus) vanuit het op een paar mijl afstand 

gelegen Velzeke was gegraven dan vanuit Bavay, bijna honderd kilometer zuidelijker.
141

 Het 

bestaan van een Henegouwse Belgis-traditie maakt hij tenslotte begrijpelijk en onschadelijk 

door te vertellen dat Bavay was gesticht door vluchtelingen uit het verwoeste Belgis, na de 

                                                
   137 Vaernewijck 1560, F3 r; vgl. over de localisering van Belgis ook B1 r en [D8] v.  

   138 Archeologisch belang Velzeke, zestiende-eeuwse belangstelling hiervoor: Van Durme 1983 (die De Guise 

niet kent en de Belgis-sage ten onrechte direct op Isidorus van Sevilla terugvoert); Keesman 2009. Ook de lokale 

toponymie kon deze identificatie steunen: de naam van het nabijgelegen Wolfspoort kon worden uitgelegd als 
herinnering aan een van de poorten van Belgis, zo genoemd naar de witte wolf die Bavo had geleid.Van 

Vaernewijck noemt de Wolfspoort van Belgis (D3 r, naar De Guises ‘porta Lupina’) echter zonder expliciet 

verband te leggen met de nabije omgeving van Velzeke. Van Durme acht het aannemelijk dat  hij dat verband 

wel wilde suggereren: Van Vaernewijck kende deze omgeving goed, hij had er bezittingen, zoals meer Gentse 

patriciërs (Van Durme 1983, 20-21 n. 3, 25). Later maakte de auteur duidelijker gebruik van toponymie. 

   139 Cronijcke van Vlaenderen in tcorte 1563, fol. H1r. De kroniek was een omgewerkte en uitgebreide herdruk 

van Cronycke van Vlaenderen in tcorte (Gent, Gerard van Salenson, 1557): vgl. BB S 101 en S 102 (dl. V, 6-8). 

   140 Vgl. over de Spieghel hiervóór, V.4.5.4. en Keesman 2009, 199 e.v. 

   141 Vaernewijck 1568, 57 r, 117 r – 118 r (de betreffende passages zijn ook opgenomen in Van Durme 1983).  
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oorlog tegen Caesar.
 142 

De conclusie moest wel zijn dat dit Gentse stukje Vlaanderen het 

oorspronkelijke en dus eigenlijke centrum van de Nederlanden was.
143

 

Van Vaernewijcks werk was commercieel van opzet, bestemd voor een breed publiek, 

en vol van Vlaams en Gents patriottisme. Dat betekent echter niet dat het niet serieus was 

bedoeld.
144

 De auteur was weliswaar geen academicus, maar hij beschikte over een zeer ruime 

algemene kennis waar hij graag mee pronkte. In zijn speurtocht naar het verleden toont hij 

zich een enthousiast, soms gepassioneerd onderzoeker. Hij redeneert op basis van 

taalkundige, historische en archeologische observaties, plaatst conflicterende overleveringen 

naast elkaar, daarbij soms kritisch vergelijkend.
145

 

Hij heeft zelfs - de droom van een humanist - een belangrijke oude bron in handschrift 

ontdekt. In zijn inleiding schrijft hij dat zijn lezers zich wel zullen afvragen waar hij de 

geschiedenis van Belgis vandaan haalt “daer gheen Vlaemsche cronijcken oft historien af 

getracteert en hebben”.
146

 Dat komt doordat de kroniekschrijvers de stof nog niet kenden. 

Maar Vlaanderen was vóór Liederik bepaald niet woest en ledig. Dat ontdekte Van 

Vaernewyck in het werk van Lucius Tongrensis, Hugo Tollensis en Jacobus de Swysia [sic], 

in “een oudt gheschreven boucxken, uut een oude Librarie van dewelcke Erasmus van 

Rotterdamme plach lof te zegghen” - “Tis dicwils wonder hoe de boucken verborghen 

ligghen, ende dan zomtijts weder te voorschine comen”.
147

 Het handschrift moet een redactie 

of althans dichter bij het origineel aansluitende versie van De Guises Annales Hannoniae 

hebben bevat, want regelmatig heeft Van Vaernewijck daarmee corresponderende gegevens 

die bij Lemaire en de oudere Nederlandse teksten ontbreken.
148

 

Van Vaernewijck kon de samenhang tussen deze vondst en de hem al bekende 

bronnen niet begrijpen. Uit de Excellente Cronike van Vlaenderen en Van Julius Caesar ende 

den Romeyne viel niet af te leiden dat ze beiden indirect teruggingen op dezelfde kroniek, 

geschreven door een auteur met de naam Jacques de Guise. Ze behandelden immers 

verschillende delen uit de historie van Belgis, in verkorte en bewerkte vorm, en gaven 

bovendien onvolledige of onjuiste informatie over de herkomst van de stof. Vorsterman 

verwees slechts naar ‘die Coronijcke van Belges’.
149

 De Jeeste had de auteur wel genoemd: 

‘meister Iacob van Velencijn doctoir in der gotheit die tot hartoech Aelbert alle dese dinghen 

heft bescreven’. Deze correcte bronvermelding was echter verdwenen in de moderniserende 

bewerking bij Cock, samen met alle andere middeleeuwse referenties, en vervangen door een 

verwijzing naar Caesar zelf.
150

 Door die beperkte voorkennis meende Van Vaernewijck het 

handschrift met recht en met trots te kunnen presenteren als nieuwe ontdekking. Het werk 

bevestigde in grote lijn wat hij uit de oudere gedrukte kronieken over Belgis wist - hoe kon 

het ook anders - en leverde een schat aan nieuwe gegevens. 

Al is hij kritisch ten opzichte van Troje-sagen in het algemeen,
151

 hij verwerpt de 

gedachte dat Belgis een verzinsel zou zijn. Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat er dan zoveel 

                                                
   142 Van Vaernewijck 1568, fol. 62r (en op 63v bouw van een ‘tweede’ Fanumartis bij Valenciennes).  

   143 Over Vaernewijcks suggestie van voortzetting van deze positie in een op de resten van Belgis gebouwde 

stad ‘Lothrijcke’: Keesman 2009, 201-202, 214-215. 

   144 Over het gangbare gebrek aan waardering voor dit deel van Van Vaernewijcks geschiedwerk Keesman 

2009, 197-199, 215-216. 

   145 Kennis en opleiding: NBW 8, 796-797; Lamont 2005, 51-53. Omgang met de Vlaamse oudheid: Keesman 
2009; vgl. ook hiervóór, V.4.5.4., over zijn behandeling van de Brabo-sage. 

   146 Feitelijk is dit juist: Vorstermans Excellente cronike en Cocks Van Julius Caesar waren Antwerpse en dus 

Brabantse uitgaven. 
     147 Vaernewijck 1568, voorrede tot het tweede boek (25 v). 

   148 Vergelijk bijvoorbeeld het verslag van Bavo’s reis naar Europa (Van Vaernewijck 1568, fol. 27r-v) met de 

corresponderende passages bij Lemaire en Die Excellente Cronike van Vlaenderen; Cock behandelt de reis niet. 

   149 Die Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, fol. [+4]v (twee maal). 

   150 Jeeste [1486-1493], fol. [52]v; vgl. Van Julius Caesar [1545] fol. [L3]v. 

   151 Vgl hiervóór, V.4.5.4. 
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over geschreven zou zijn. En: er wérd hier te lande vroeger Grieks geschreven en gesproken 

(dit was niet alleen een bewering van De Guise, maar een onder humanisten gangbare 

opvatting).
152

 Daaruit blijkt dat hier Grieken of Trojanen verbleven. Bovendien: zoveel en 

zovelen in Europa gaan terug op de Trojanen. En Isidorus, Orosius en anderen zeggen toch 

dat Gallia Belgica naar een gelijknamige stad was genoemd? Dat wijst ook op het belang van 

die stad. Maar veel is vergeten, doordat het zo lang geleden is, doordat alles voortdurend 

verandert, door brand, door verwoesting…
153

 Al was de geschiedenis van Belgis dus duister, 

ze was naar zijn mening wel historisch.  

 Van Vaernewijck was niet de enige of meest vooraanstaande in zijn sociale en 

intellectuele omgeving die het eigen antieke verleden in een Vlaams Belgis bij Velzeke zocht. 

In zijn verslag van zijn bezoek aan het dorp noemt hij het ‘die ghemeene [algemene] 

opinie’.
154

 Karel van Mander meldt over zijn vroegere leermeester, de Gentse dichter en 

schilder Lucas d’Heere: 
 

Hij was […] een groot beminder der antiquiteyten, medaillien en ander vreemdicheyt, waervan 
hy een paslijck moy cabinet plach te hebben. Onder ander eenighe cleen coperen 

Mercuriuskens, doende aerdighe standekens, en waren ghevonden te Velseke in Vlaender, by 

Oudenaerde, daer men meent de stadt Belgis soude gestaen hebben [...] 

 

Misschien had D’Heere zijn collectie – waarvoor hij als beeldend kundstenaar meer dan 

alleen historische belangstelling zal hebben gehad – voor een deel met hulp van zijn vriend 

Van Vaernewijck verworven.
155

 

Ook aan het grafelijke hof van de Egmonds was men zeer geïnteresseerd. De Egmonds 

bezaten de heerlijkheid Zottegem, waartoe Velzeke behoorde. Sommige kostbaarheden die er 

werden gevonden vonden hun weg naar het kasteel. De gids die van Vaernewijck bij zijn 

bezoek aan de site rondleidde en informeerde was secretaris van gravin Françoise, moeder 

van de vooral om zijn dood op het schavot bekende Lamoraal van Egmond. Lamoraal was 

geen intellectueel, maar wel iemand die zich graag zo voordeed. Hij ging bijvoorbeeld 

geregeld om met Frans Floris, een vooraanstaand renaissancistisch kunstenaar, en tot circa 

1555 leermeester van Lucas d’Heere
 
 -  mogelijk ligt hier een verband.

156
 Er was nog iets wat 

Lamoraals vuur voor de oudheden van Velzeke kan hebben aangewakkerd. Rond 1560, op het 

toppunt van zijn macht, toonde hij grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn geslacht. 

Verschillende auteurs in zijn omgeving wijdden zich aan dit onderwerp, om hun heer een bij 

zijn status en ambitie passend verleden te geven. In 1562 voltooide Dirk Woutersz een 

kroniek van de Egmonds, die hij aan Lamoraal opdroeg. Woutersz, als kapelaan van de door 

huwelijk gelieerde Wassenaars regelmatig met de Egmonds in contact, poneerde een nieuwe 

theorie over de afstamming van de graaf. Eerder waren de Egmonds teruggevoerd op de 

Friese koning Radboud. Volgens Woutersz was deze Radboud een afstammeling geweest van 

                                                
   152 Vgl. hiervóór, IV.4.6.2. Caesar en Tacitus hadden gesteld dat de Galliërs en de Germanen het Griekse 

alfabet gebruikten, onder meer blijkend uit Griekse inscripties op Germaanse gedenktekens. Ook De Guise sluit 

hierin aan op Caesar: in boek IV kap. 13 varieert hij chauvinistisch op Commentarii I, 29). 

   153 Van Vaernewijck 1568, fol. 26v-27r; vgl. ook fol. 87r-v. 

   154 Van Vaernewijck 1568, fol. 117r . Vgl. ook 57r: ‘Hieruut nemen zommighe een argument […]’, ‘so zi 
zegghen’. 

   155 Van Durme 1983, 26 (met citaat uit Van Manders Schilder-Boeck, 1604, 256 r). Uit het vervolg van het 

citaat valt af te leiden dat Van Mander hier uit eigen herinnering aan zijn leermeester D’Heere put: hij vertelt dat 

hij hem “ter liefden hy mijn eerste Meester was” zelf ook enige gevonden oudheden heeft opgestuurd (Van 

Mander ed. 2004, 256 r). Vgl. over D’Heeres liefde voor antiquiteiten (en zijn geloof in sagen die daardoor leken 

onderbouwd), en voor zijn vriendschap met Van Vaernewijck: De Heere ed. 1937, LXI-LXV; Waterschoot 

1974, 43-46. 

   156 Lamoraal: De Troeyer 1961, p. 22-25; D’Heere: Waterschoot 1974, p. 19-23. Vgl. voor contact ook NBW 8, 

796. 
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Bavo.
157

 Lamoraal had dus Trojaans bloed: de stichter van Belgis was de stamvader van zijn 

geslacht. Het is mogelijk dat die nieuwe visie was geïnspireerd door het grootse verleden dat 

zich klaarblijkelijk op het grondgebied van de Egmonds had afgespeeld, en dat zij mede uit 

eigenbelang in Velzeke waren geïnteresseerd. 

Hoe dit ook zij: Van Vaernewijck was voor zover bekend de eerste en enige die de 

Velzeke-these op schrift heeft gezet, en zich heeft ingespannen om haar te bewijzen. De 

invloed van zijn werk was enerzijds beperkt, anderzijds juist heel groot. Bij humanisten vond 

zijn visie geen navolging.
158

 Maar door de drukpers kreeg zijn geschiedwerk een ruime en 

langdurige verspreiding in de Zuidelijke Nederlanden. De Vlaemsche Audvremdigheit is in de 

zestiende eeuw verschillende keren herdrukt.
159

 Maar het meest succesvol was Den Spieghel 

der Nederlandscher Audtheyt. Onder de even wijdse titel Die Historie van Belgis werd dit 

werk tot in de negentiende eeuw herdrukt.
160

 Zo zou de Bavo-sage nog lang circuleren in de 

populaire geschiedschrijving in de volkstaal, als vroegste geschiedenis van de Nederlanden, 

en van Vlaanderen in het bijzonder.
161

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een van de herdrukken van Van Vaernewijcks 
Spieghel: De Historie van Belgis (Antwerpen, 

1665). Ex.: Gent UB G.007933 (afb. STCV) 

 

 

Zelfs in Brabant werd Bavo omhelsd. Niemand minder dan jonker Jan van der Noot, met 

Lucas d’Heere voorman van de renaissance in de Nederlandse letteren, vond het ver in de 

                                                
   157 Historiografie voor Lamoraal: Mulder-Bakker 1993; leven en werk Woutersz: Beelaerts 1931-1932 

(connecties met Egmonds: p. 141-142). Woutersz’ kroniek (Brussel KB  hs. 18003) is niet uitgegeven, ik zag een 

editie van een Franse bewerking uit 1572. Daarin wel Bavo en Belgis, onder verwijzing naar Lucius van 
Tongeren en de Annalles de Haynault (Stenzler 1857, p. 13-15), maar niets over Velzeke; de auteur richt zich op 

het bezit van de Egmonds in Noord-Holland, hij geeft bijvoorbeeld naamsverklaringen van Beverwijk en Velsen 

(idem, 28, 30). 

   158 Van Durme 1983, 19-20. 

   159 Herdrukken, deels onder de titel Nieu Tractaet ende curte bescrijvinghe van dat Edel Graefscap van 

Vlaenderen: Gent 1562, Gent 1563, Gent s.d. [tussen 1581 en 1588]: BB V 59 - V 62 (dl.V, 405-408). 

   160 Herdrukken verschenen in 1574 (Gent; STCV 7092767), 1619 (Antwerpen, Brussel en Ieperen), 1665 

(Antwerpen), 1784 (Gent) en 1829 (Gent). Zie voor een beschrijving van de verschillende drukken BB V, 408-414. 

   161 Vgl. hiervóór, V.4.5.4. 
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zestiende eeuw nog chic en zinvol om zichzelf via Rome én Belgis met Troje te verbinden. 

Zijn dichtbundel Het Bosken (ca. 1570) opent met een Epitalamon of huwelijksdicht op “De 

vrijagie ende het houwelyck van Messer Luciaen dela Noce, Edelman Romeyn, ende Iuffrou 

Magdalene van Rinchorst, Edel dochter in Brabant, gheschiet int Iaer .563. Van welcke twee 

gecomen syn diemen nou Vander Noot noemt […], genomen uut het tweede boeck dat ic van 

d’afcomst des selfsten geslachts gemaect heb”. Zo’n genealogisch boek van zijn hand is niet 

overgeleverd. Maar in een latere (1592?) bedelbrief van de inmiddels berooide Van der Noot 

aan het stadsbestuur van Antwerpen lezen we een verdere uitwerking van het gegeven. Apollo 

vertelt er hoe Jupiter lang geleden een groot dichter “in dese landen” had beloofd, zoals hij die 

eerder aan de Grieken en Romeinen had gegeven.  
 

Dat beloeffde ons Jupiter almachtich anderwerven nou wat badt dan duysent jaer geleden, als 

Messer’ Luciaen de la Nosse, edelman Romain van het oudt Troiaens geslachte hem in Brabant 

quam nederslagen [vestigen] ende paren met jonckvrouwe Magdaleene van Rinchorst, edel 

dochter in Brabandt oyck van de oude Troianen, die met den coninck Bavo van Phrigien de 

groote stadt Belgis in dese landen quam stichten. 

 

En dit is meer dan opportunistische, ijdele versiering. Mét zijn afstamming zet Van der Noot 

zijn goddelijk geïnspireerde dichtkunst in klassiek perspectief. Ook deze renaissance-dichter 

kiest Troje nog - net als de door hem bewonderde Ronsard - als middel tot (zelf)glorificatie. 

Door de parallellie tussen bloed en kunst geeft hij bovendien een moderne variant op de oude 

translatio artium uit Troje.
162

 

 

 

                                                
   162 Van der Noot ed. 1953, 57, en vgl. 27-28, 359-360. Editeur Smit acht het gedicht in of kort na 1563 te 

dateren, als ‘teruggeprojecteerd’ verslag van zijn eigen huwelijk in dat jaar. Bedelbrief: Prims 1929, speciaal 

619, 632-633. Over Ronsard en Troje hiervóór, IV.4.6.3.; over translatio artium IV.6.3. Een mooie schets van 

literaire betekenis en opvattingen van Van der Noot geeft Waterschoot in Van der Noot ed. 1975, II, 115-145. 
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4. Holland 

 

 

4.1. Inleiding 

 

Ook Holland had banden met Troje, maar deze gelden als laat, weinig doordacht of origineel, 

en relatief kortstondig. Pas in de loop van de vijftiende eeuw zouden Hollandse geschied-

schrijvers, in reactie op de Bourgondische inlijving, het eigen verleden hebben opgesierd door 

kritiekloze navolging van de inmiddels wijdverspreide Troje-traditie. Zowel het bloed van de 

graven als de oorsprong van enkele Hollandse steden werden zo met Troje in verband ge-

bracht. Maar al snel waren deze sagen in discrediet gebracht door het vroege humanisme, dat 

in de Bataven betere voorvaderen had gevonden.
163

  

 Dit gangbare beeld van een achterblijvende, onbeduidende omgang met Troje moet op 

verschillende punten worden bijgesteld. Het lijkt om te beginnen aannemelijk dat al ver vóór 

de vijftiende eeuw werd gedacht aan afstamming van de Hollandse graven uit het geslacht van 

Priamus. 

 

 

4.2. Het Frankische bloed van Floris V 

 

In de tot nu toe behandelde gewesten verschenen al vroeg genealogieën die het regerende 

vorstenhuis via de Karolingers terugvoerden op de Trojanen. Uit Holland is zo’n geschrift niet 

bekend.
164

 Toch verdiepte men zich ook daar spoedig in het vraagstuk van de herkomst van de 

dynastie. En men was zich ook daar al snel bewust van het belang van Troje in het grote plan 

van de wereldgeschiedenis, waarin het gewest door het Roomskoningschap van graaf Willem 

II (1234-1256, Roomskoning vanaf 1247) onverwacht zo’n belangrijke positie had 

ingenomen. 

 Duidelijke tekenen van dat bewustzijn vinden we ten tijde van Willems zoon, Floris V 

(1256-1296), toen de Hollandse literatuur aan het hof en onder de adel een eerste bloei 

doormaakte. De voornaamste auteur in deze periode was Jacob van Maerlant. In Maerlant, op 

het Hollands-Zeeuwse eiland Voorne, schreef hij rond 1264 de Historie van Troyen, naar 

Benoît de Sainte-Maure. Een opdrachtgever is niet bekend. De proloog geeft daarover geen 

informatie, en de epiloog is niet volledig overgeleverd: het enige handschrift breekt kort voor 

het einde van de tekst midden in een rijmpaar af. De destinaris lijkt te moeten worden gezocht 

in de hoogste kringen van Holland en Zeeland, voor welke Maerlant ook zijn andere werken 

in deze periode maakte. Wellicht schreef hij zijn Troje-geschiedenis, evenals andere van zijn 

vroege werken, met het oog op de opvoeding van de jonge Floris V. Het initiatief kan dan zijn 

uitgegaan van Floris’ voogd Aleide van Avesnes, zuster en vurig bewonderaarster van Willem 

II, of van edelen uit de nabije omgeving van het hof. De voor het zelfbeeld van deze kring 

uiterst verheffende maar daardoor ook verschuldigende herinnering aan het Roomsko-

ningschap van Floris’ vader moet de belangstelling voor de Troje-stof sterk hebben 

                                                
     163 Romein 1948, 209-210, 218-220; Tilmans 1988, 122-127; Peeters 1990, 14. 

   164 Burgers vraagt zich af of de “geworteldheid in de Egmondse traditie een mogelijke verklaring [vormt] voor 

het ontbreken in de Hollandse historiografie van verhalen over legendarische voorouders van de graven, zoals 

die opduiken in de geschiedschrijving van andere territoria”, onder verwijzing naar de Brabantse Genealogia 

ducum Brabantiae, met herleiding van de hertogen uit de Trojaanse Priamus, via Karolingen en Merovingen 

(Burgers 2000, 125). Ook in Brabant, Vlaanderen en Henegouwen zagen we echter dat de legendarische 

geschiedschrijving ontstond in kloosters die een sterke band hadden met de dynastie (vgl. hiervóór, V.3.1., 

VI.2.2. en VI.3.3.3., en zie ook hierna VI.4.3. over de Brederodes). Bovendien wordt hierna betoogd dat de 

Hollandse geschiedschrijving meer bij de algemene trend aansloot dan tot nu toe gedacht. 
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gestimuleerd.
165

 

Intrigerend is, in dit verband, de naam van het stamslot van de heren van Borssele, het 

huys van Troyen, vermeld bij Melis Stoke.
166

 Is er mogelijk een relatie met het ontstaan van de 

Historie van Troyen? Denkbaar is dat zeker. De Borsseles behoorden tot de kring van edelen 

rond het hof waaruit de opdracht waarschijnlijk voortkwam. Wolfert I († 1299) had nauwe fami-

liebetrekkingen met Albrecht van Voorne,
167

 voor wie Maerlant rond 1261 zijn Graalhistorie 

dichtte, uit wiens omgeving ook de opdracht voor Alexanders geesten kwam, en die tevens als 

mogelijk opdrachtgever voor de Historie van Troyen is genoemd.
168

 Maar verder dan speculeren 

komen we niet. Pas enkele decennia later is betrokkenheid van een Borssele bij de 

totstandkoming van een literaire tekst aanwijsbaar.
169

 De naam van het kasteel lijkt in elk geval 

een aanwijzing voor grote belangstelling voor de stof bij dit Zeeuwse geslacht, waarin rond deze 

tijd ook een Hector werd geboren.
170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belangstelling voor de 

Troje-stof in de adellijke 

kring rond het Hollandse 

hof: het dertiende-eeuwse 

‘Huys van Troyen’, 

stamslot van de heren van 

Borssele (reconstructie, uit: 

Braat 1961, 141). 

                                                
     165 NaSo J003. Over de grote lijn in het Hollandse literaire leven: Van Anrooij 1999. Over datering, localisering en 

(vermoedelijke) opdrachtgevers van Maerlants werken, en over het psychologische belang van Willems 

Roomskoningschap: Van Oostrom 1996. Over het ontstaan van de Historie van Troyen aldaar 132-134, en eerder 

Jongen 1988, 14 (met de suggestie van opdracht door Albrecht van Voorne). (Opvoedende?) aandacht voor 

hoofsheid in Maerlants Troyen: hiervóór, IV.6.4. Vgl. verder voor Troje als identificatiemodel voor de dertiende-

eeuwse Hollandse adel ook Hage 1986.  
     166 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, r. 9585 (eerste continuatie door Stoke, 1301-1302). Eerder was Dr. P.J.A. 

Franssen zo vriendelijk mij te attenderen op deze Berg van Troje, nu nog slechts een ‘terp’ bij het Zeeuwse Borssele, 

en onderzoeksobject voor archeologen: vgl. Braat 1957 en Braat 1961. De naam van het kasteel riep daarbij vooral 

vraagtekens op (Braat 1957, 80-81).  
   167 Dek 1979, 14-16. 

   168 Jongen 1988, 14; Postma 1991, 54-55. 

   169 Van Anrooij 1999, 241. 

   170 Vermoedelijk een kleinzoon van Wolfert I, en genoemd als leenman in 1345; Dek 1979, 16. 

Misschien had de naam van de burcht (in tweede instantie?) ook politieke lading, en hield hij legitimerend of kri-

tiserend verband met de ambities van Wolfert I. Aanvankelijk had de familie een goede verstandhouding met het 

grafelijke hof. Maar in de jaren tachtig en negentig leidde Wolfert I enkele opstanden van de Zeeuwse adel. Na de 

dood van Floris V was hij de voornaamste machthebber in het graafschap, tot zijn gewelddadige dood in 1299 

(Coenen 1986, 109-127 passim). 



 

 421 

  

    Dat Maerlants adellijke publiek de geschiedenis van Troje al langer kende en 

waardeerde blijkt uit verwijzingen in zijn eerdere, vermoedelijk voor diezelfde kring ge-

schreven Alexanders geesten (kort voor 1260). Wellicht was die voorkennis (mede) te danken 

aan de oudere Troje-geschiedenis van Segher Diengotgaf. Maerlant lijkt deze tekst al tijdens 

het schrijven van zijn Alexanderroman te hebben gekend, en nam hem later op in zijn Historie 

van Troyen.
171

 Verschillende betrekkingen tussen de twee hoven kunnen deze Brabantse 

invloed in Holland helpen verklaren.
172

 De kennis en heilshistorische opvatting van de stof 

was echter wijdverspreid en hoeft niet noodzakelijk uit deze invloed te worden verklaard, 

zeker niet waar het litterati als Maerlant zelf betreft. Hij had deze al uit ‘buecken die men 

leest in scolen’ leren kennen.
173

 

 Het verband tussen Troje en het Rijk is bij Maerlant in ieder geval nadrukkelijk 

aanwezig. Dat hij Troje vooral als geboortegrond van het laatste wereldrijk zag, blijkt al in 

zijn behandeling van de val van de stad. Benoît vertelde, in navolging van Dares, dat Aeneas 

de stad had verraden. Maar dat wilde Maerlant niet geloven van de uitverkoren stichter van 

Rome. Hij corrigeert zijn Franse bron, en maakt de Trojaanse priester Calchas tot de boosdoe-

ner.
174

 Wanneer hij aan het eind van Benoîts relaas is gekomen laat hij dit bovendien volgen 

door een bewerking van Vergilius’ Aeneis, om te laten zien ‘hoe Rome van Troje kwam’. En 

aan het slot van dat verhaal concludeert hij: 
 

  Aldus dan syn die Latyn 

  Comen van den Troyenen, 

  Ende alle die keiseren, die croen spienen [droegen] 

  In Romen, synt daeraf ghebaren.175 

 

Daarmee lijkt de dynastieke lijn vanuit Troje met een wel zeer royale pennestreek
176

 te 

worden doorgetrokken tot de Hollandse Roomskoning Willem II. Maar misschien is het hand-

schrift hier corrupt. Maerlants Aeneis-bewerking is ons ook overgeleverd in Gheraert Leeu’s 

Historien van Troyen (1479), als aanvulling op het relaas van Guido de Columnis. Deze - 

vaak betere - prozaredactie luidt hier correcter: “Ende alle die eerste keyseren van Romen die 

waren van Eneas gheboren ende van sinen naecomelingen.”
177

 

 Wellicht dacht Maerlant aan een andere band tussen Holland en Troje. Zijn Troje-

geschiedenis eindigt niet met Aeneas en de Latijnen, maar met Francion. Na de bovengeci-

teerde regels over de Romeinse keizers wordt verteld hoe het bericht van Aeneas’ 

overwinning de andere over het Middellandse-Zeegebied verstrooide Trojanen bereikte. Zij 

kwamen ook naar Latium en trokken vandaaruit verder over de bergen. 
 

  Daer was Vranc af hoeftman: 

  In Vrancryc was hy, die yerst die wan 

  Yerstwerve coren ende wyn 

                                                
     171 Troje-referenties in Alexanders geesten besproken in Verdam 1873, 4 e.v., met terugvoering op Segher. 
     172 Janssens noemt Mathilde, dochter van Hendrik I van Brabant en grootmoeder van Floris V van Holland als 

mogelijke intermediair (Janssens 1985 B, 356-7). Van Anrooij wijst verder op het mogelijke belang van Hendrik III 

van Brabant, die Mathildes dochter Aleid van Avesnes aanvankelijk bijstond als medevoogd voor de kleine Floris V 

(Van Anrooij 1998, 72-73).   
     173 “Buecken die men leest [...]”: Historie van Troyen v. 23561 (Maerlant ed. 1889-1892); vgl. over Maerlants 

scholing Van Oostrom 1996, 19 e.v. Ook het Brabantse hof bracht de Troje-stof in verband met het keizerschap: vgl. 

hiervóór,  hoofdstuk V.3.1. 
     174 Over deze ingreep: Verdam 1873, 24-7; Gerritsen 1975, 126-127; Jongen 1988, 101-108; De Ceukelaire 1991 

en 1996; Gerritsen 1996. 
     175 Citaat begin Aeneis-bewerking: Maerlant ed. 1889-1892 III, v. 35613-35618; slot idem v. 40860-40863. 
     176 Van Oostrom noemt dit ‘in breed historisch perspectief’ (Van Oostrom 1996, 133). 
     177 Historien1479, 164 r; cursivering van mij. Over de tekstkritische waarde van de prozaredactie: Gerritsen 1987, 

170. Vgl. eerder over deze uitgave hiervóór, II.4.2.  
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  Op die edel ryvier den Ryn; 

  Noch hetet tlant na synen naem. 

  [...]178 

 

Daarmee breekt het enige complete handschrift af.
179

 Maar hoe compleet is dat Wissense 

handschrift eigenlijk? Wat is er verloren gegaan? Was Maerlants beoogde eindpunt Rome? Of 

wou hij de Rijksgeschiedenis verder doortrekken, naar Karel de Grote en diens opvolgers - 

waaronder de Hollandse graaf Willem II?   

 Leeu’s bovengenoemde prozaversie maakt ons nauwelijks wijzer over het 

oorspronkelijke einde van Maerlants tekst.
180

 We lezen er nog dat Francion Parijs (genoemd 

naar Paris) stichtte en daar heerste, maar dan wordt er een snel einde aan de uitgave gedraaid: 

“Ende aldus isset Eneas vergaen doe mit sinen Troyanen. Ende dieghene die van hen luyden 

ghecomen sijn die wonnen daer namaels vele grote landen en steden.”
181

 De grootse greep van 

deze afsluiting lijkt op inkorting te duiden. Leeu had daar in elk geval alle reden toe. De 

laatste kolom van de laatste katern was bereikt en het colofon moest er nog in. Als hij al een 

compleet voorbeeld had dan waren eventuele gegevens over een vroegere opdrachtgever niet 

meer interessant voor zijn publiek. Hij was vermoedelijk toch al huiverig voor verwijzingen 

naar deze (dichterlijke) bron, om geen twijfel aan de wetenschappelijkheid van zijn uitgave op 

te roepen.
182

 Ook eventuele gegevens over een relatie tussen Troje en Holland waren in deze 

produktie, hoewel van Hollandse bodem, niet gewenst. Dergelijke informatie maakte het boek 

minder goed te verkopen buiten het eigen gewest, en was dus meer geschikt voor een 

regionale kroniek. Zo waren de eigen banden met Troje wèl besproken in de Hollandse 

kroniek die Leeu nog geen jaar tevoren had uitgegeven.
183

 Maar in zijn Historien van Troyen 

vinden we slechts het overzicht van de voornaamste Europese Troje-sagen van Guido de 

Columnis, mee-vertaald met diens Troje-geschiedenis.
184

 De geciteerde, afsluitende verwij-

zing naar de vele Trojaanse stichtingen zou ook daarop kunnen terugslaan. Over Maerlant 

weten we dus nog niets. 

 De epiloog is echter niet de enige plaats in de Historie van Troyen (nu weer de 

dertiende-eeuwse) waar Maerlant over Francion schrijft. Eerder vinden we een geografische 

beschrijving van de wereld, overgenomen uit zijn eigen geschiedenis van Alexander. In het 

deel over Europa lezen we dat al het land tussen de Rijn en de oceaan
185

 vroeger Gallië heette. 
 

  Doe quam Vrancke, die coninc, 

  Die mit Eneas van Troyen ontginc 

  Ende maecten Troyen opten Ryn, 

  Dat heit nu Xancten; doe wert al syn 

  Dat daer lach in alle wyke: 

  Doe heit hyt tlant van Vrancrycke, 

  Nu soe heitet som Larene, 

  Som Elsaten, som Ardene, 

                                                
     178 Maerlant ed. 1889-1892 III, v. 40877-40881. 
     179 Verdam was de eerste die het handschrift uitvoerig bestudeerde. Hij dacht, dat slechts een formele afronding 

van de tekst ontbrak: Maerlants inhoudelijke doel, het Romeinse Rijk, was immers bereikt (Verdam 1873, 37-38). 

Sindsdien geldt het handschrift als ‘min of meer’ compleet: Van Elslander en Deschamps 1985, 416-417, 418, 420; 
Jongen 1988, 21-22, 205-206; Kienhorst 1988 I, 196; Klein 1995 B, 18. 
     180 Jongens conclusie dat vergelijking met de prozabewerking “doet vermoeden dat slechts een klein deel van 

Maerlants Troyen-tekst (en wellicht de epiloog) ontbreekt” (Jongen 1988, 22) is te haastig. 
     181 Historien 1479, fol. 164 r. 
     182 Gerritsen 1987. 
     183 Zie over dit ‘Gouds kroniekje’ (30 september 1478) hierna. 
     184 Historien 1479, a 5 r en v, naar Guido. 
     185 Het Wissense handschrift heeft ‘Bracten zee’ (Maerlant ed. 1889-1892 III, r. 29113), een verlezing van 

‘Bertanienlantsee’ (vgl. Alexanders Geesten VII, 1545). 
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  Tierache ende Henegouwe, 

  Brabant ende Haspegouwe, 

  Vlaendren ende Vermendoes, 

  Rechte Vrancrycke ende Artoes, 

  Normandien ende Compaengen.186 

 

Juist deze specificerende regels werden door Maerlant toegevoegd aan zijn bron voor deze 

wereldkaart, Honorius van Autun.
187

 Zij geven een geografische uitwerking van de Frankische 

Troje-sage, met vermelding van onder meer Haspengouw, het stamland van de latere dragers 

van het Rijk, de Karolingers. 

 Combineren we Maerlants gegevens over Francion
188

 dan zien we een waarschijnlijk 

aan Duitse bron ontleende, Rijksgerichte versie van de Frankische sage.
189

 Opmerkelijk is 

vooral de Frankische immigratie via Italië in plaats van Sicambria. Daarmee wordt parallellie 

tussen Romeinen en Franken, en voortzetting van het Romeinse keizerschap in het Frankische 

geïmpliceerd. Ook vanuit deze optiek lijkt het waarschijnlijk, dat Maerlants epiloog via 

Francion bij Merovingers en Karolingers zou komen.
190

 Dat er vervolgens nog enig 

genealogisch verband tussen de Frankische vorsten en het Hollandse huis werd gelegd of 

gesuggereerd is mogelijk, misschien zelfs aannemelijk.
191

 Maar of, en zo ja: hoe dat gebeurde 

blijft onzeker.   

 

Misschien ligt een sleutel voor dit probleem in een later werk voor het Hollandse hof dat zich 

over deze kwestie uitliet, de anonieme Rijmkroniek van Holland. Deze Rijmkroniek I is ons 

alleen overgeleverd in wat jongere, door Melis Stoke gecontinueerde vorm, maar werd ge-

schreven tussen 1280 en 1282, voor de inmiddels volwassen Floris V.
192

 De auteur kondigt 

aan dat hij Floris onder meer zal vertellen “Waen dat ghi sijt gheboren”.
193

 In de bewaarde 

versie van Stoke is zijn betoog echter nogal onduidelijk, in elk geval voor latere onderzoekers. 

Hij behandelt het ontstaan van het graafschap door twee schenkingen aan Dirk I, eerst van de 

‘Franse’ koning Karel de Kale en vervolgens van de ‘Duitse’ koning Lodewijk en zijn vrouw 

                                                
     186 Maerlant ed. 1889-1892 III, v. 29115-29127. 
     187 Van Oostrom 1996, 155-156; Berendrecht 1996, 37-47, 235. 
     188 Vgl. behalve de twee bovengenoemde passages ook nog v. 32380 e.v. van de Historie van Troyen, met 

verwijzing naar ‘die boeken’ voor de gegevens over Francion. 
     189 Vgl. hiervóór, IV.4.4.1. Twintig jaar later volgde Maerlant een bron uit het Franse kamp: het Speculum Histori-
ale van Vincent van Beauvais. Hij zag zich daardoor gedwongen vroegere opvattingen over Troje te wijzigen, 

waardoor de verbinding tussen Troje en het Rijk wat complexer werd. Zo moest hij toegeven dat Benoît de rol van 

Aeneas in de val van de stad toch juist had beschreven (vgl. Van Oostrom 1996, 343-344). Ook de vroegste geschie-

denis van de Franken bleek anders dan hij haar eerder had geschetst. Hun reis uit Troje stond los van die van Aeneas, 

de weg naar hun Rijk liep niet mooi rechtlijnig via Italië maar via een langdurig bewoond Sicambria (Maerlant ed. 

1863-1879, I, 2, 19; III, 1, 4 e.v.). 
     190 Daarmee lijkt tevens een ander probleem opgelost. Ook Van Oostrom wijst op de Rijksgerichtheid van 

Maerlants Trojeroman, maar: “Wel is het vreemd dat hij pas werkendeweg besloten lijkt te hebben om zijn Historie 

van Troyen met de stof van de Aeneis te verrijken. Men zou zich juist goed kunnen indenken dat hij van meet af aan 

op dit stralende slotakkoord - de overdracht van Troje naar Rome - had aangestuurd, en dat de keuze der materie 

zelfs op voorhand door deze dimensie was ingegeven” (Van Oostrom 1996, 134; vgl. ook 444). De veronderstelde 
uiteindelijke gerichtheid op het christelijke Rijk dat met Karel de Grote begon zou dit kunnen verklaren. 
     191 Een uitvoerige behandeling van de kwestie is, gezien de beknoptheid van latere Hollandse bronnen, niet waar-

schijnlijk. Bovendien is van iemand die zo afgeeft op andermans legenden als Maerlant eerder een korte, zakelijke 

aanknoping te verwachten. 
     192 NaSo NL0580, NL0581 en NL0582. Over de wordingsgeschiedenis van de Rijmkroniek Burgers 1999 

(samenvattend: 314 e.v.); de tekst van Rijmkroniek I is weliswaar niet zelfstandig overgeleverd, maar waarschijnlijk 

vrijwel ongewijzigd en zo goed als compleet bewaard gebleven als eerste deel van Stokes Rijmkroniek, uit het begin 

van de veertiende eeuw. 
     193 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, r. 30. Citaten naar hs. A (door Stoke herziene versie).  
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Emma. Dan stelt hij, onder beroep op “de letteren” (Maerlants Troje-roman?)
194

, dat deze 

Dirk 
 

  [...] gheboren was sonder waen 

  In manieren ende bi ghelike 

  Vanden gheslachte van Vrancrike 

  Of lichte Emme de coninghinne 

  Doer wies bede ende doer wies minne 

  Hi [Lodewijk] den grave dit goet gaf. 

  Lodewich daer wi seiden af 

  Was hem lichte na belanc [wellicht na verwant] 

  Want dit es de omme ganc [de gewone gang van zaken] 

  Sulc lant ende sulke hantveste 

  Ne souden de moghenste ente beste 

  Enen ongheboerne [niet hoog geboren] joncgelinc 

  Niet gheven omme ghene dinc195 

 

 Een helemaal bevredigende uitleg van deze regels is tot nu toe niet gevonden. Editeur 

Brill parafraseerde: “waarschijnlijk (lichte) was hij vermaagschapt door Koningin Emma met 

het koninklijk geslacht van Frankrijk, ofwel met Lodewijk den Duitscher”.
196

 Het of lichte in 

v. 453 biedt echter een keus tussen het “gheslachte van Frankrijk” en Emma. Brill legt ook 

niet uit wat er bedoeld wordt met dat ‘koninklijk geslacht van Frankrijk’. Vast niet dat van 

Karel de Kale, want dan konden we kiezen tussen Karolingers (via Karel de Kale) of Karolin-

gers (via diens broer Lodewijk de Duitser).  

 Verdam las de passage zó: waarschijnlijk (bi ghelike) stamt de graaf af van de Karolin-

gers, misschien echter van Emma, maar er is ook een mogelijkheid dat hij van Lodewijk 

afstamt. Een bezwaar tegen deze uitleg is weer, dat we de keus krijgen uit Karolingers of 

Karolingers (of, als derde mogelijkheid, Emma). Hugenholtz heeft bovendien bedenkingen bij 

Verdams vertaling van bi ghelike, waarvoor hij onvoldoende bewijs in andere plaatsen ziet.
197

 

 Hugenholtz denkt dat ghelike hier wordt gebruikt in de wel gangbare en aantoonbare 

betekenis van gelijkheid, overeenkomst. De combinatie met in manieren (wijze van doen, 

wijze van zijn, wijze, manier, soort, aard, geaardheid, gedaante, uiterlijk wezen) vertaalt hij 

als ‘op de manier van’, ‘in de trant van’, ‘in dezelfde soort als’. Zijn uitleg van de regels in 

kwestie is dan, dat de graaf is geboren ‘op een vergelijkbaar niveau als het geslacht van 

Frankrijk’. Dus geen Karolingers, maar wel net zo hoog als de Karolingers - een interpretatie 

                                                
     194 Deze mogelijkheid is niet eerder naar voren gebracht, maar is gezien het mogelijke belang van deze Troje-tekst 

voor de grafelijke genealogie (zie boven) het overwegen waard. 

 Burgers traceerde voor de Rijmkroniek I vrijwel uitsluitend historiografische bronnen, met als enige literaire 

uitzondering Hadewijch. Bij continuator Stoke zijn wel mogelijke ontleningen aan Maerlants Historie van Troyen te 

vinden. Burgers acht het hoogstwaarschijnlijk dat deze Troje-geschiedenis in bezit was van Floris V (Burgers 1999, 

211-214, 283; vgl. ook Burgers 2000, 123 over Maerlants belang voor Stoke). 

 Hugenholtz stelt dat vóór de auteur van de Rijmkroniek niemand de afstamming van de graven had 

behandeld (Hugenholtz 1988, 14) - maar dat is dus de vraag, gezien de onvolledige overlevering van Maerlants 

Troje-roman. Wel is het waar dat de auteur zich beklaagt over het gebrek aan voorstudies (Rijmkroniek van Holland 

ed. 2004, r. 647). Toch beroept hij zich in de geciteerde passage op ‘de letteren’ (idem, r. 449). Die tegenspraak 
wordt door Hugenholtz gesignaleerd maar niet verklaard. Breuker en Janse (1997, 62 n. 75) denken dat de auteur 

verwijst naar de schenkingsoorkonden. Burgers oppert de mogelijkheid dat Stoke hier aan het woord is, en verwijst 

naar zijn voorganger, de anonieme auteur van Rijmkroniek I (Burgers 1999, 252 n. 84). Misschien kan de contradictie 

ook worden begrepen door aan te nemen dat de anonymus zich hier baseerde op een literaire bron in de volkstaal - 

Maerlants Troje-roman - terwijl zijn klacht over zwijgende schrijvers doelt op de (Latijnse) historiografische bronnen 

die hij bij voorkeur raadpleegde. 
     195 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, v. 450-462. 
     196 Rijmkroniek van Holland ed. 1885, commentaar bij v. 448 en vlg. 
     197 Hugenholtz 1988, 18 over Verdam in MNW II, 1257. 
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die zijns inziens aan waarschijnlijkheid wint door het feit dat er ook later geen Karolingische 

stamboom voor de Hollandse graven werd gecreëerd. Op welk geslacht de auteur dan doelde 

en waarom hij die suggestie niet expliciteerde is een tweede. Hugenholtz vermoedt dat het 

ging om het geslacht van de Friese koning Radboud. Maar een afstamming van de Friezen, 

aartsvijanden van het Hollandse huis en moordenaars van Floris’ vader kon maar beter 

worden verzwegen.
198

 In reactie wees Burgers erop dat een Friese afstamming Floris juist 

uitermate welkom zou zijn geweest, als fundering voor de Hollandse aanspraken op Friesland. 

Maar verder is de visie van Hugenholtz niet aangevochten, al blijft de passage nog steeds 

verdacht van inconsistentie en corruptie.
199

 

 Er is echter nog een interpretatie mogelijk, waarin de tekst wel zinnige en 

samenhangende uitspraken over de afstamming van de Hollandse graven doet. Wanneer we 

de door bi ghelike verwoorde overeenkomst terug laten slaan op Lodewijk de Duitser (waar 

de direct voorafgaande regels over gaan) en het “gheslachte van Frankrijk” lezen als verwij-

zing naar de Merovingers,
 200

 ontstaat een zinvol geheel. Er wordt dan geopperd dat Dirk I 

eveneens - dus: net als de Karolingische Lodewijk (en zijn broer Karel) -  van de Merovingers 

stamde. De auteur wil aannemelijk maken dat Dirk van hoge afkomst moet zijn geweest, 

anders zou hij niet zo genereus zijn begiftigd. Hij noemt drie mogelijkheden, die alle drie een 

genealogisch verband met de genoemde schenkers en daarmee een verklaring voor hun schen-

kingen inhouden: het geslacht van de voorafgaande, oudste Frankische koningen (de Mer-

ovingers, waarmee ook de Karolingers verwant waren), of dat van koningin Emma, of dat van 

Lodewijk (de Karolingers). De Merovingische afkomst uit Troje was al ter sprake gebracht: 

eerder was verteld dat Pippijn de Korte de Frankische kroon ontnam aan “hem [hen] de van 

Troyen waren comen”.
201

   

 De voorgestelde uitleg heeft verschillende voordelen. Zij geeft een zinvolle betekenis 

aan de betreffende passage, zonder beroep op corrupties of lexicografische rariteiten. Zij geeft 

ook zinvolle betekenis aan de uitlatingen van de auteur, die niets verzwijgt maar, zoals 

beloofd, expliciete uitspraken over Floris’ afstamming doet. Zij is in lijn met de aan het 

Hollandse hof getoonde belangstelling voor Troje als land van herkomst - van de stichters van 

het Rijk, en dus ook van de eigen dynastie. We zullen bovendien zien dat een claim op 

Merovingische afkomst op dat moment politiek zinvol was. En tenslotte, in het verlengde van 

Hugenholtz’ argumentatie: deze interpretatie wint aan waarschijnlijkheid wanneer we zien dat 

in de latere Hollandse historiografie geen Karolingische, maar wel een Merovingische 

stamboom voor de graven werd opgesteld. Gezien het verdere belang van deze vroege auteurs 

voor die latere geschiedschrijving ligt aansluiting op hun voorbeeld voor de hand. 

 

Maerlants belangrijkste geschiedwerk moet overigens ook nog in het vraagstuk worden 

betrokken. In 1283 begon hij voor Floris V aan zijn omvangrijke Spiegel Historiael. Deze 

wereldkroniek werd dus, aansluitend, voor dezelfde opdrachtgever vervaardigd als de 

Rijmkroniek van Holland. De twee werken vormen elkaars pendant en complement. Mis-

schien is dat de reden dat Maerlant zich in dit werk beperkt tot de summiere vaststelling dat 

de Hollandse graven ‘van hoog geslacht’ zijn.
202

 Deze materie lag op het terrein van zijn 

collega, naar wiens Rijmkroniek hij op deze manier kan hebben verwezen. 

                                                
     198 Hugenholtz 1988, 18-19. 
     199 Hugenholtz 1988, 19 n. 27; Peeters 1990, 12; Van Anrooij 1991 B, 6; Burgers 1999, 252-253. 
     200 De naam Vrankrike werd ook gebruikt voor het oudste, Merovingische rijk. Verschillende voorbeelden in 

Maerlant, Spiegel Historiael (ed. 1863-1879) III, 1, cap. 4, 5 en 6; zie ook het eerder gegeven citaat uit Maerlants 

Historie van Troyen. 
     201 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, v. 221-2. Burgers stelt ten onrechte dat volgens deze verzen de Karolingers 

uit Troje stammen (Burgers 1999, 252 n. 83). In de voorgestelde interpretatie worden de Karolingers in Rijmkroniek 

v. 451 wel impliciet op Troje teruggevoerd, conform de traditionele Frankische Troje-sage. 
     202 NaSo J007; Hollandse afkomst: Maerlant ed. 1863-1879, IV, 1, 45, v. 21. 
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 Karel de Grote behoorde echter wél tot Maerlants taakgebied, en hij behandelt deze 

uitvoerig en met grote verering. Van Oostrom legt verband tussen deze benaderingswijze en 

de Karolingische afkomst die de auteur van de Rijmkroniek aan Floris zou toedichten.
203

 Bij 

die visie zijn echter vraagtekens te plaatsen. De inhoud van de Rijmkroniek was op dit punt 

niet eenduidig, zoals we zagen. Wat Maerlant zelf betreft: in zijn behandeling van de 

Karolingische stamboom noemt hij, aangekomen bij Karel de Kale, diens installatie van de 

eerste Hollandse graaf. Dat hij daarbij zwijgt over Hollandse verwantschap met de 

Karolingers lijkt veelzeggend, ook omdat hij de Brabantse hertogen hier wel nadrukkelijk als 

hun nakomelingen noemt.
204

 Maerlants eerbied gold Karel als ideale vorst, als eerste keizer 

van het Frankische Rijk, als heilige. Of hij hem ook wilde verheerlijken als voorvader van het 

gravenhuis is de vraag. 

 Er is nog een opvallende stilte in zijn behandeling van de Karolingers: hun band met 

Troje wordt niet geëxpliciteerd. Maerlant geeft hun genealogie vanaf ‘een Karloman in 

Haspengouw’ en Arnulf van Metz. Arnulfs grootmoeder Blithildis, cruciaal voor het 

Trojaanse bloed, ontbreekt daardoor.
205

 En dat terwijl hij zijn bron juist op dit punt aanvulde, 

en daartoe vermoedelijk gebruik maakte van één van de rond 1270 geschreven Brabantse 

genealogieën, waaruit haar belang duidelijk naar voren kwam.
206

 Net als de auteur van de 

Rijmkroniek schetst Maerlant de machtsovername door Pippijn bovendien als onttroning van 

‘de Trojanen’ (de Merovingers, van wie hij die antieke afkomst wél uitwerkt). Hij typeert het 

gebeuren als ‘onscone’, dezelfde term die hij nog geen honderd regels verder kiest voor de 

usurpatie van Hugo Capet.
207

 We zagen eerder dat de zweem van onrechtmatigheid die 

Maerlant zo aan Pippijns troonsbestijging gaf ook door zijn middeleeuwse lezers werd 

opgemerkt. De veertiende-eeuwse Brabantse geschiedschrijvers zouden Maerlants suggestie 

van Karolingische usurpatie oppikken en een oplossing voor het probleem bedenken. En ook 

in latere Hollandse historiografie werd deze voorstelling van zaken verder uitgewerkt.
208

 

 De Spiegel Historiael biedt dus indirect steun aan de veronderstelling dat men de 

Hollandse band met Troje eerder bij de Merovingers dan bij de Karolingers zocht. Maerlant 

lijkt hierin verder te gaan dan de auteur van de Rijmkroniek, die de Karolingers nog onder de 

mogelijke voorvaderen noemde en hen - in de hier voorgestelde interpretatie - impliciet nog 

verwantschap met hun Trojaanse voorgangers toeschreef. 

 

Het is niet vreemd dat men in Holland aan het eind van de dertiende eeuw aan een andere weg 

naar Troje zou hebben gedacht dan de in Noord-West Europa gebruikelijke Frankisch-

Karolingische. Juist in deze tijd leek dat de Habsburgers eveneens het beste, zagen we 

eerder.
209

 Bovendien kan concurrentie met de Brabantse hertogen een rol hebben gespeeld, 

zowel in een voorkeur voor een alternatieve, Merovingische bloedlijn als in het wegmoffelen 

                                                
     203 Van Oostrom 1996, 335. 
     204 Maerlant ed. 1863-1879, III, 1, 7 v. 60-61: “noch hebbens die Brabantren roem, dat si sijn van desen comen.” 

Vgl. ook III, 7, 56, ‘Wanen die Brabantse princen quamen’, met tweede overzicht van de Karolingische genealogie. 
     205 Karolingische genealogie: Maerlant, ed. 1863-1879, III, 1, 7; III, 7, 56. Ook in relevante kapittels in III, 8 (zoals 

10 over Lotharius, 23 over Arnulf van Metz, 58 e.v. over Pippijn de Korte) ontbreekt Blithildis / de Trojaanse 

herkomst van de Karolingers. 
     206 Aanvulling Vincent van Beauvais: Stein 1995, 349; Berendrecht 1996, 201,246. Belang Blithildis in 

Karolingische en Brabantse genealogieën: vgl. IV.4.2. en V.3.1. Ook in de daar niet uitvoerig behandelde derde 

Brabantse genealogie, de Genealogia ducum brabantiae metrica, blijkt haar importantie: MGH SS XXV, 400. 
     207 Maerlant ed. 1863-1879, III, 1, 4-6 (‘onscone’: 6, v. 57-58, vgl. voor Capet 7, 85-86; het eerste ‘onscone’ is 

dubbelzinnig: het kan zowel de machtsovername van Pippijn als de verloedering van de Merovingers betreffen; in 

het geval van Capet gaat het duidelijk om de machtsovername); III, 7, 56.  
     208 Holland: zie hierna; Brabant: zie hoofdstuk V.4. over de Brabo-sage. Het probleem van de rechtmatigheid van 

de Karolingische opvolging was natuurlijk al ouder. 
     209 Vgl. hiervóór, IV.4.4.2. 
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van de Karolingische band met Troje.
210

 Kort tevoren had Jan I van Brabant in de eerder 

besproken reeks genealogieën van rond 1270 nadrukkelijk een afstamming uit de Karolingers 

en Troje geclaimd. Op grond van die afkomst meende hij de oppermacht over - ten minste - 

de Nederlanden te kunnen opeisen. Maerlant kende de hertogelijke afstammingssagen, en laat 

zich er kritisch over uit. Er klinkt ergernis in zijn verwijzing naar het Brabantse “roemen” op 

hun afkomst van de Karolingers, en hij spot met hun trots op de zwaanridder.
211

 De 

bijbehorende politieke pretenties zullen het bijna-keizerlijke bloed van de Hollandse graaf 

hebben doen koken. Met een Merovingische afstamming kon Floris V zich minstens gelijk-

waardig voelen aan de Brabantse Jan I. En niet alleen de hertog van Brabant, maar ook alle 

andere grote machthebbers rondom het graafschap Holland - de Vlaamse en Henegouwse 

graven, de Capetingers, Habsburgers en Plantagenets - werden zo in prestige geëvenaard of 

overtroffen.
212

 

 

 

4.3. De vijftiende eeuw: Troje, Holland en Brederode 

 

De Merovingische Troje-sage had, zoals gezegd, de toekomst. De veertiende- en begin 

vijftiende-eeuwse auteurs geven nog geen nieuwe informatie over de herkomst van het 

Hollandse huis. Zij stellen, kortweg en ambigu, dat de graven ‘uit koninklijk Frans (Fran-

kisch) bloed’ stammen. Daarmee kunnen ze in beginsel zowel op Merovingers als Karolingers 

doelen.
213

 Het is echter de vraag of zij in dat laatste geval niet voor een andere formulering 

                                                
     210 Vgl. ook Maerlants vermelding van Brabant en het Karolingische stamland Haspengouw als bezit van Francion, 

van het oude Trojaans-Merovingische huis dus (zie hiervóór, 423). 
     211 Vgl. voor Maerlant over Brabant en de Karolingers hierboven, n. 204, over de zwaanridder hiervóór, V.4.2.3. 
Roem en roemen in ongunstige betekenis: MNW VI, 1519, 1522. Over Maerlants meesterschap in het selectief 

weglaten Van Oostrom 1996, 345-6. 
     212 Over de Brabantse genealogieën van rond 1270 en de achterliggende intenties hiervóór, V.3.1. Mogelijke 

eerdere blijken van de Brabantse claim op Trojaans bloed, waaronder het door Maerlant gebruikte werk van Segher 

Diengotgaf: V.3.2. Over de Vlaamse en Henegouwse afstamming uit de Karolingers hiervóór, VI.2.2. en VI.3.2., en 

voor de Trojaanse wortels van Capetingers, Habsburgers, en Plantagenets hoofdstuk IV. 
     213 Zie voor een overzicht van de passages bij Beke, de Nederlandse Beke, de Clerc uten Laghen Landen en Heraut 

Beieren: Peeters 1990, 13; Van Anrooij 1991 B, 134-135. 

 Nader over de Hollandse afstamming bij Heraut Beieren Verbij-Schillings 1995 (125, 144), die denkt dat op 

Karolingisch bloed wordt gedoeld. De gesignaleerde uitwerking daarvan heeft echter betrekking op Karolingische 

banden van latere graven dan Dirk I. De Heraut heeft grote verering voor de Karolingers (ook door hem 
geïdentificeerd met Brabanders: 140). Ik heb echter mijn twijfels bij Verbij-Schillings conclusie dat de Heraut “de 

bijbelse oorsprong van het vorstelijk geslacht boven de Trojaanse oorsprong [heeft] gesteld, zoals hij ook het christe-

lijk geslacht van de Karolingers superieur acht aan het Merovingische geslacht, dat uit Troje voortgekomen is” (279). 

Ten onrechte creëert zij een tegenstelling tussen bijbels of christelijk enerzijds en Trojaans anderzijds (vgl. ook 

Verbij-Schillings 1998, 177). Bijbelse én antieke geschiedenis behoorden tot het universele wereldbeeld, en de 

geschiedenis van elk oud geslacht of volk begon met een voorchristelijke, heidense fase - bij de Franken beëindigd 

door de Merovingische (!) Clovis. Vgl. hierboven over de eveneens tweeslachtige houding van Maerlant ten opzichte 

van Merovingers en Karolingers. 

 Alleen het vijftiende-eeuwse Gouds kroniekje (hierin soms nagevolgd) geeft een expliciet Karolingische 

afkomst aan Dirk I: hij zou “een susters sone” van Karel de Kale zijn geweest. Dit kan een zelfstandige, op zich voor 

de hand liggende en zelfs topische (Peeters 1990, 13) precisering van de vaagheid van de voorgangers zijn (bronnen 
waren onder meer de Nederlandse Beke en Heraut Beieren: Janse 2001 B, 149-150). Dergelijke zelfstandigheid ten 

opzichte van de traditie blijkt ook wanneer het Gouds kroniekje Hagen als adviseur tot de eerste schenking vervangt 

door paus Johannes VIII (Peeters 1990, 13). Er kan echter ook sprake zijn van verwarring in de overlevering van de 

ingewikkelde familieverhoudingen. Men vergelijke de in principe correcte maar tot precies deze misinterpretatie 

uitnodigende formulering in Veldeners Hollandse kroniek, waarmee het Gouds kroniekje volgens Janse (Janse 2001 

B, 150) sterke verwantschap vertoont. Daar staat dat koning Karel graaf Hagen bij zich had, die vergezeld werd door 

Dirk en Walger; “Dese greve Haghe was oem over dese twee want het waren sijnre suster kinder ende coninck 

Lodewijcks wijff van Aelmaengen greve Haghens suster was daer moey off” (Fasciculus Temporum 1480, fol. 283 

r.). Het sijnre kan hier zowel op Karel als op Hagen slaan; er wordt niet duidelijk dat er twee zusters van Hagen in 
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hadden gekozen. Waarom die nadruk op koninklijk bloed, waar Karel de Grote en zijn 

opvolgers met de nog hogere keizerlijke waardigheid waren bekleed? 

 Maar in de tweede helft van de vijftiende eeuw geven verschillende bronnen
214

 een 

uitvoeriger oorsprongsgeschiedenis, waarin zij de Hollandse graven expliciet voorstellen als 

de erfgenamen van de Trojaanse Merovingers.
215

 De genealogische uitwerking van deze 

afstammingssage sluit direct aan op de suggesties in de dertiende-eeuwse Rijmkroniek zoals 

hierboven geïnterpreteerd: Dirk I is zowel verwant met de oude Frankische koningen als met 

Emma.
216

 Hij is een nakomeling van de Merovingische Chilperik, hertog van Aquitanië en 

broer van koning Dagobert II. Na Dagoberts dood regeerde Chilperik een aantal jaren namens 

diens twee zoontjes. Één daarvan was de Hilderik die later door Pippijn werd afgezet en in 

een klooster gestopt, de ander stierf kinderloos. Chilperiks nakomelingen, de laatsten uit het 

Trojaanse koningshuis en de eigenlijke rechthebbers op de troon, bleven na Pippijns 

opvolging heersen in Aquitanië. Het koninklijke lelie-wapen mochten ze niet meer dragen. In 

plaats daarvan namen ze het oude, Trojaanse wapen weer aan: “enen schilt van goude ende 

eenen leuw van keel getonget ende geclaeuweert van lazuer” - we herkennen de Hollandse 

kleuren.
217

 

 Er passeren verschillende generaties van dit voortreffelijke geslacht, waaruit onder 

meer een aantal helden uit de slag bij Roncesvalles voortkwam. Één van hen, Engelrinus, was 

om zijn martelaarsdood daar zelfs heilig verklaard.
218

 Dan bereiken we de tijd van Hollands 

wording door de schenkingen van Karel de Kale en Lodewijk de Duitser aan Dirk I. Dirk 

wordt voorgesteld als de jongste zoon van Sigisbert van Aquitanië, rechtstreekse 

afstammeling van Chilperik in mannelijke lijn.
219

 De edele graaf Hagen die, volgens de oor-

                                                                                                                                                   
het spel zijn.   
     214 In enigszins chronologische volgorde (de dateringen zijn echter vaak erg onzeker: zie de literatuurverwijzingen 
in NaSo): 

1. Dirk Pauw, Hollandse kroniek naar Beke, in het Latijn (ca. 1471; vóór 1475; NaSo NL0278). 

2. Willem van Berchen, Hollandse kroniek met Trojaanse stamboom naar Pauw, in het Latijn (1471/1475-

1473/1478; vóór 1480; NaSo NL0293; Tilmans 1984). 

3. Jan Gerbrandsz van Leiden, Brederode-kroniek. De overlevering van deze kroniek is gecompliceerd: er bestaat 

zowel een Nederlands versie (NaSo NL0289) als een Latijnse (NaSo NL0288). Niet alleen deze versies verschillen 

van elkaar, maar ook de handschriften onderling. Over de verhouding tussen Nederlands en Latijn is verschillend 

geoordeeld, maar Porck heeft laten zien dat het Nederlands primair is. Hij dateert de oorspronkelijke kroniek op 

1475-1476, later werden continuaties toegevoegd. Zie Porck 2009, en vgl. eerder Lulofs 1987, 86-89. Het Latijn 

wordt op ca. 1483-1486 gedateerd. 

4. Dirk Pauw, Hollandse kroniek naar Jan van Leiden, in het Latijn (1477-1480; NaSo NL0279). 
5. Hollandse kroniek in Jan Veldeners Fasciculus temporum (Utrecht, 1480 (n.s. 1481)), fol. 283 v e.v., in het Neder-

lands (NL 0463). In de Franse kroniek op fol. 194 v e.v. wordt overigens al naar deze Hollandse sage verwezen (fol. 

199 v, 204 v, 207 v).  

6. Jan Gerbrandsz van Leiden, tweede redactie van zijn Hollandse kroniek, in het Latijn (1485/86-1494, misschien al 

1475/1480-1485/1490; NaSo NL0285).  

7. De tekst bij de Haarlemse gravenportretten, in het Nederlands, waarschijnlijk eveneens van Jan van Leiden (1486-

1491; Van Anrooij e.a. 1997, 17-19). 

8. De (Haarlemse?) Kattendijke-kroniek, in het Nederlands: anonieme Hollandse kroniek (1491 of kort daarna; 

Tilmans 1994 A en B; Kattendijke-kroniek ed. 2005; Ebels-Hoving 2007).   

 Deze bronnen zijn niet allemaal geëditeerd. Hun onderlinge verhouding is gecompliceerd, en nog maar zeer 

ten dele onderzocht. De precieze invulling van de sage kan verschillen, ook omdat elke tekst z’n eigen context en 
intenties heeft. Ik baseer me voor onderstaand inhoudsoverzicht om praktische redenen allereerst op de Brederode-

kroniek van Jan van Leiden (ik zag Van Leiden ed. 1698 en Van Leiden ed. 1954; zie ook Peeters 1990, 15-19). 

   215 Zie bijlage, stamboom 11. 
     216 Voor een band met de Karolingers wordt overigens ook gezorgd, door Dirk met een Karolingische vrouw te 

laten trouwen. 
     217 Citaat: Van Leiden ed. 1698, 285. Vgl. voor de opeenvolging van wapens hiervóór, IV.6.4., bij de bespreking 

van Trojaanse heraldiek. 
     218 Peeters 1990, 17-18. 
     219 Peeters wijst erop dat de naam Dirk of Diederik (Theodericus) veel voorkwam bij de Merovingers, wat de 
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spronkelijke oorkonde, tot de eerste schenking had geadviseerd heet een oom van Dirk, een 

broer van zijn moeder.
220

 Emma, de goede geest achter de tweede schenking, is hier een tante 

van Dirk, een zus van zijn moeder. 

 Tot nu toe is deze Hollandse Troje-sage beschouwd als een vijftiende-eeuwse noviteit, 

een plotselinge breuk met een naar verondersteld Karolingisch ingevulde genealogische 

traditie. Als prikkel tot de creatie van het verhaal is gewezen op de Hollandse inlijving bij 

Bourgondië, in 1433, en de daaruit ontstane behoefte om de eigen identiteit te benadrukken.
221

 

Een uitvinder kon nog niet met zekerheid worden aangewezen: zowel Jan Gerbrandszoon van 

Leiden als Dirk Frankenzoon Pauw zijn als mogelijke kandidaten naar voren geschoven.
222

 

 Maar misschien, zo bleek hierboven, was het vijftiende-eeuwse verhaal een voort-

zetting en nadere invulling van opvattingen uit de tijd van Floris V. Het toen bedachte 

antwoord op de pretenties van de Brabantse hertogen zou dan nu opnieuw zijn gebruikt tegen 

de Bourgondiërs, die zich - onder meer - presenteerden als nieuwe tak van de Brabantse en 

dus Karolingische stam.
223

 Hoeveel edeler was het bloed van de oude Hollandse graven, langs 

zuiver mannelijke lijn gestamd van de Trojanen, tegenover dat van de nu soms expliciet niet-

Trojaans genoemde
224

 troonrover Pippijn! Ook in de Trojaanse herkomst van hun 

wapenteken, de leeuw, en in de kwaliteit van hun verdere voorouders konden de Hollanders 

zich met de Brabanders meten. Zo konden de Hollandse Roncesvalles-helden het opnemen 

                                                                                                                                                   
aansluiting geloofwaardiger maakte. Dat dit mede aanleiding zou zijn geweest tot de verbinding met de Merovingers 

(Peeters 1990, 15) geloof ik niet. Hun belang lag in het feit dat hun agnatische afkomst uit Troje en hun 

machtsverwerving onomstreden waren, wat concurrentie met de Karolingers (en dus Brabanders, Bourgondiërs) 

mogelijk maakte. 
     220 In de tweede versie van de Hollandse kroniek van Van Leiden wordt Hagen zelf ook Trojaan, naar voorbeeld 

van geschiedschrijving uit Gelre en, uiteindelijk, Xanten (Peeters 1990, 19 e.v.).  
     221 Tilmans 1988, 123, 125; Peeters 1990, 14-15. 
 Ook Van Anrooij ziet de Aquitaanse sage als breuk met eerdere, Karolingische herleidingen. Wel laat hij 

zien dat er al in de veertiende eeuw associaties tussen de Hollandse graven en Aquitanië, en dan speciaal met de 

Karolingische held Willem van Aquitanië, bestonden (Van Anrooij 1991 B). 

 Wellicht hebben die associaties bijgedragen aan de nadere invulling van Hollands verre verleden met een 

Aquitaanse episode. Vraag is wel, waarom Willem van Aquitanië dan niet in de Trojaans-Hollandse stamboom werd 

opgenomen, waar andere (Roncesvalles-)helden uit de tijd van Karel de Grote dat wel werden. En belangrijker: deze 

oudste geschiedenis van het graafschap is primair Trojaans-Merovingisch, en dat essentiële aspect blijft bij Van 

Anrooij buiten beschouwing. 

 Mijns inziens valt de keuze voor Aquitanië dan ook anders te verklaren: 1. als Frankisch deelrijk bood het 

de mogelijkheid tot doorgave van het Trojaans-Merovingische bloed naar Holland langs een genealogische omweg 

met vorstelijke status. 2. het stelde de auteur bovendien in staat om betrokkenheid van voorvaderen bij de beroemde 
slag bij Roncesvalles te poneren. Onder Karels medestanders noemden bekende bronnen voor deze slag onder meer 

een Engelrinus van Aquitanië, met wie de auteur bovendien een heilige in de familie meende te halen (over deze 

helden Peeters 1990, 17-18). 
     222 Kampinga dacht aan Jan van Leiden, om zijn voorliefde voor fantasierijke genealogie (Kampinga 1917, 137). 

Pauws Hollandse kroniek is de oudst bekende bron voor de Hollandse Troje-sage. Deze had invloed op Van Leiden 

(Tilmans noemt hier de tweede redactie van de Hollandse kroniek). Daarom wijst Tilmans op Pauw als mogelijk 

uitdenker ervan (Tilmans 1988, 125 n. 13). Die voorzichtigheid wordt ten onrechte losgelaten in Van Anrooij e.a. 

1997, 121. 

 Hierna wordt de mogelijkheid geopperd van uitwerking van bestaande opvattingen door een auteur uit het 

kamp van de Brederodes: Van Leiden of diens bron. 
     223 Zo voltooide Emond de Dynter in 1445-1446 een kroniek waarin hij zijn opdrachtgever Filips de Goede in het 
schema van de oude Brabantse genealogieën plaatste. Vgl. hiervóór, V.3.3.1. 
     224 Zo zegt de tekst bij de Haarlemse panelen over Pippijn: “Hij en was die conijncklijcke stamme niet”. Maar 

omdat hij Gallië tegen de Saracenen beschermde werd hij zo hoog verheven (Van Anrooij e.a. 1997, 119 v. 9 e.v.). 

 In Veldeners Franse kroniek stammen de Karolingers (gelijkgesteld met de Brabanders) wel van de 

Merovingers, langs de vrouwelijke lijn (Blithildis). Maar hun overname van de troon wordt op één lijn gezet met die 

van Hugo Capet, waarbij wordt gezegd: “Also is ‘t nu die anderde reyse [tweede maal] dat die edel croen van Vran-

crijck ofgheset is dat rechte bloet ende erfnaem van den croen”. Al was de Karolingische machtsovername dan 

onrechtmatig, toch benadrukt de auteur dat de Hollandse graaf door familiebanden met dat geslacht meer aanspraak 

op de troon had dan Capet ((Fasciculus Temporum 1480 (n.s. 1481), 197 r, 200 r, 207 r (citaat)). 
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tegen de Vier Heemskinderen in het Brabantse voorgeslacht.
225

  

 Een opmerkelijk aantal van de bronnen voor de nieuwe Hollandse Troje-sage draagt 

het stempel van de Brederodes, naar inhoud en herkomst. Het bloed van dit belangrijke adel-

lijke geslacht krijgt speciale aandacht, en wordt meestal rechtstreeks uit Troje en het 

Hollandse huis herleid. De Brederodes zouden afstammen van de tweede zoon van graaf 

Arnulf, Syfridus of (in Friese vorm) Sicco. Jan van Leiden suggereert zelfs dat hij Arnulfs 

oudste zoon was, en maakt het geslacht daarmee nog voornamer. In zijn Brederode-kroniek 

vertelt Van Leiden dat Syfridus na een uit de hand gelopen ruzie met een van zijn grootvaders 

edelen naar Friesland vluchtte en daar trouwde met de dochter van de potestaat, een 

nakomeling van de heilige, eveneens bij Roncesvalles gesneuvelde Friese koning Gonde-

bald.
226

 Pas toen zijn vader als graaf was opgevolgd kwam hij weer terug. Hij werd toen zó 

rijk begiftigd, dat het geslacht bleef heten naar de toen verkregen “brede rueden” lands. 
 

Hierom so meenden oock sommige, dat Syfridus d’outste was van syns vaders kinderen, ende 

omdat hi of soude staen, daerom so wert hy so ryckelick versien by menigerhande renten ende 

gueden. Ende wat men daer af geloven sal, dat mach een ygelick, die dit leest, by hem selven 

oordelen 227 

 

Let wel: het gaat hier om meer dan een voorzichtige suggestie terzijde. Het hele verhaal van 

de vlucht - een in Troje-sagen bekend motief - dient immers om te verklaren waarom 

Syfridus, hoewel oudste zoon, geen graaf was geworden. Zijn fraaie huwelijk impliceerde 

bovendien recht op Friesland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding van Troje in een handschrift van Van Leidens Brederode-kroniek.  

Het wapen op de muur heeft de Hollandse kleuren: “enen schilt van goude ende eenen leuw van keel 

getonget ende geclaeuweert van lazuer. Welck wapen noch hebben de Heeren van Brederode […].”228 

Uit: Porck 2009, 42.   

 

                                                
     225 Misschien is het verhaal in directe navolging van de Brabantse Troje-mythe uitgewerkt. Maar indirecte invloed 

via de Arkelse Troje-sage is eveneens mogelijk. Vgl. eerder V.4.3.2. en hierna, VI.4.4. 
     226 Ook hij was, net als de eerder genoemde Hollandse voorvaderen die bij Roncesvalles vochten, bekend uit de 

overlevering rond die slag. Ze worden bijvoorbeeld genoemd in Maerlants Spiegel historiael (Maerlant ed. 1863-

1879 IV, 19, v. 101-102). Vgl. hierna, VI.6.2. 
     227 Van Leiden ed. 1698, 299 e.v; citaat: 302; hetzelfde verhaal ook in de tweede redactie van Van Leidens 

Hollandse kroniek (Van Leiden ed. 1620, 113-114) en in de nauw met Van Leiden samenhangende Brederode-

kroniek in een anonieme reeks adelskronieken uit de vijftiende en zestiende eeuw (NaSo NL0263 (Lat.) en NL0264 

(Nl.); zie Andriessen 1933, IX-XIV, 92-95). De geschiedenis van Syfridus werd geconstrueerd rond enkele schaarse 

gegevens in de oudere Hollandse historiografie (Porck 2009, 59). 

   228 Van Leiden ed. 1698, 285. 
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 Verschillende van de genoemde teksten zijn van de hand van deze Jan van Leiden. 

Mogelijk was hij kapelaan van de Brederodes; hij was in elk geval verbonden aan het ‘huis-

klooster’ van de familie, het Karmelietenklooster in Haarlem. Zijn Brederode-kroniek werd 

geschreven in opdracht van de weduwe van Reinout II van Brederode, Jolande van Lalaing, 

die vanaf 1478 tot haar dood in 1497 op het stamslot van de familie nabij Haarlem 

resideerde.
229

 Bij enkele van de andere bronnen is wellicht eveneens direct of indirect verband 

met deze Hollandse familie aanwijsbaar.
230

 

 Bestond de uitgewerkte Hollandse Troje-sage al, en hebben de Brederodes haar dank-

baar geannexeerd door zich op passende wijze in de stamboom te laten plaatsen? Of is het 

hele verhaal, inclusief Trojaans-Aquitaanse voorgeschiedenis, misschien zelfs op hun instiga-

tie ontstaan? Voor dat laatste pleit wellicht de gedachte, dat alleen de lezing met Syfridus als 

oudste zoon en eigenlijke rechthebber op de titel (en we zagen dat het Syfridusverhaal werd 

bepaald door die gewenste implicatie) werkelijk anti-Bourgondisch was.
 231

 Filips de Goede 

                                                
     229 Zie voor het aandeel van Van Leiden n. 214, nrs. 5, 6 en 7; vgl. ook 8. Brederodekroniek: Porck 2009. Kape-

laan: vgl. Bruch en Stuip 1984, 35; ‘huisklooster’: Van Anrooij e.a. 1997, 69. Woonplaats Jolande: Van Gent 1995, 

46 n. 144.  
     230 In Veldeners Hollandse kroniek wordt de uiteenzetting van de afstamming van de Brederodes gevolgd door de 

woorden: “ende men sel weten waerom dat ic dit scrive dat is want [omdat] ic hier voermaels tot som tijden den 

sommighen heb horen spreken uut hatt ende nijt ende uut parthyen opten heer van Brederode als dat si ghecomen 

souden wesen van bastardyen van Hollant van den eersten greef Willem dat alte qualick ghesproken is wantet 

versierde [verzonnen] loghentael is als men in der waerheyt vijnden sel want ic dat ondersocht hebbe mit ganser 

herten [...]”. Dan volgt een beschrijving van zegels met wapens “in ouden scriften ende in veel ouder bezeghelder 

brieven die ouder sijn veel jaren dan die eerste greef Willem die ic selve gelesen ghesien ende in mijn hant ghehat 

hebbe [...]” (Fasciculus temporum 1480 (n.s. 1481), fol. 285 r). Bruch en Porck achten deze passage overgenomen uit 

de Nederlandse Brederode-kroniek van Jan van Leiden. Daar staat echter niet dat deze de stukken zelf gezien heeft, 
maar dat hij zijn informatie van Jan van Drongelen heeft. Porck denkt dat de Veldener-compilator de tekst van Van 

Leiden hier bewerkt heeft om de passage wat in te korten of  te benadrukken (Bruch 1956, 31, 42-43; vgl. ook Bruch 

en Stuip 1984, 37-38; Porck 2009, 53-54). Of volgt Veldener hier misschien de bron van Van Leiden? Verschillende 

onderzoekers noemen verwijzing bij Jan van Leiden naar een door hem geraadpleegde Brederode-kroniek tot 1465 

(vgl. ook NaSo NL0289); deze is volgens Lulofs echter niet in de handschriften terug te vinden (Lulofs 1987, 95). 

Ook bij die zo’n eventuele oudere bron lijkt betrokkenheid van de Brederodes waarschijnlijk. 

 De Haarlemse panelenreeks werd vervaardigd voor het genoemde ‘huisklooster’ van de Brederodes, de 

tekst waarschijnlijk door Van Leiden. Over de Hoekse tendensen in de reeks Van Anrooij e.a. 1997, 69-72, waar 

wordt geconcludeerd dat de reeks zowel een eerbetoon en teken van gehoorzaamheid aan Maximiliaan van 

Oostenrijk was, als een gedenkteken voor de hoge afstamming van de Brederodes (hier overigens afgeleid van 

Arnulfs jongste zoon). Janse leest in de tekst een verhulde anti-Habsburgse boodschap (Janse 1998, 86).  
 Voor de uit dezelfde omgeving afkomstige Kattendijke-kroniek tenslotte is ook een connectie met de 

Brederodes gesuggereerd. Het handschrift zou als kopij zijn begonnen en in tweede instantie, toen uitgave in druk 

niet haalbaar bleek, zijn bestemd voor een particuliere koper. Tilmans dacht daarbij aan Jolande van Lalaing, gezien 

de daarbij aangebrachte heraldische aankleding (Tilmans 1994 A, 197; vgl. ook Tilmans 1998, 201-2). Hoewel de 

veronderstelling van een totstandkoming in twee fasen inmiddels is achterhaald, blijft de Hoekse tendens in de 

kroniek opmerkelijk (Kattendijke-kroniek ed. 2005, CXLV-CXLVIII, CLII). 
     231 Over mogelijk bestaan van oudere dan de overgeleverde bronnen: vgl. n. 230 hiervóór. 

Nog een inhoudelijk argument daarvoor: de implicatie van eigenlijk recht op de troon past beter bij de periode vóór 

de dood van Reinout II dan bij de situatie kort daarna, toen Jolande vanuit een veel kwetsbaarder positie de 

Brederode-kroniek liet schrijven; Porck laat zien dat die kroniek een apologetisch karakter heeft, en wellicht mede 

bedoeld was om de voogdij over haar kinderen te behouden; “Door een kroniek te laten schrijven waarin de 
Brederodes van alle anti-landsheerlijke gevoelens gezuiverd worden, heeft Yolande mogelijk de toekomst van haar 

kinderen veilig willen stellen” (Porck 2009, 58). 

 Wanneer de hele Hollandse Troje-sage op een eerder moment voor de Brederodes werd bedacht zou dit 

betekenen dat de oudst bekende bron voor deze sage, Pauws Hollandse kroniek, alleen de Aquitanië-herleiding van 

de Hollandse graven heeft overgenomen maar het Brederode-deel eruit heeft weggelaten. Dat zou geen verbazing 

wekken: Pauw stond juist in deze kwestie tegenover Van Leiden. Hij was sterk kabeljauws, en laat ‘zijn’ Arkels uit 

Troje stammen (langs heel andere weg: zie hierna). Maar over de Syfridus-afstamming van de Brederodes, een these 

die hij alleen kort-refererend noemt zodat we niet weten in welke vorm hij haar kende, is hij kritisch (vgl. voor zijn 

visie Bruch en Stuip 1984, 37; zie ook Porck 2009, 43, 54-55, en 67 n. 76, met suggestie van latere interpolatie). 
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kon zich immers, net als zijn door hem verdreven nicht Jacoba van Beieren, tot het nageslacht 

van Syfridus’ broer Dirk III rekenen. In de lezing met Dirk als oudste zoon kon de Aquitaans-

Hollandse genealogie zelfs worden aangewend voor Bourgondisch-Habsburgse propaganda, 

zoals in een prentserie verschenen bij Doen Pietersz in Amsterdam (1518).
232

 Voor meer 

inzicht in het ontstaan van deze Troje-sage is echter nader onderzoek nodig naar datering en 

onderlinge verhouding van de bronnen. 

 Uit verdere gegevens over hun literaire bemoeienissen en bezit lijkt wel duidelijk dat 

de Brederodes rond deze tijd belangstelling hadden voor de Troje-stof.
233

 Speciale aandacht 

verdient het mecenaat van de al genoemde Jolande van Lalaing, opgevoed aan het Bour-

gondische hof en waarschijnlijk sterk beïnvloed door de daar heersende cultuur, waarin Troje 

speciale voorkeur genoot. Zij was de zuster van Jacques van Lalaing, aan het hof vereerd als 

ideale ridder en als zodanig zelfs onderwerp van een biografie. Haar opdracht aan Jan van 

Leiden om een Brederode-kroniek te schrijven kan door dit voorbeeld zijn geïnspireerd. We 

kennen haar tevens als bestemmelinge van een zeer ridderlijk verlucht getijdenboek (1450-

1460).
234

 Er is gedacht aan betrokkenheid van Jolande bij twee andere handschriften, beide 

verband houdend met Troje. Zij is genoemd als mogelijk opdrachtgeefster van een geïllus-

treerd handschrift van omstreeks 1480 met een Nederlandse vertaling van Raoul Lefèvres 

Histoire de Jason.
235

 De geschiedenis van Jason maakt deel uit van de voorgeschiedenis tot de 

Trojaanse Oorlog. De verspreiding van deze Bourgondische tekst in de Nederlanden liep 

daardoor grotendeels parallel met die van Lefèvres latere Recoeil des Histoires de Troie. Er 

zijn tekstuele aanwijzingen dat er een Nederlandstalige pendant van het Jason-handschrift 

heeft bestaan.
236

 Misschien behoorde dat Troje-deel eveneens tot de veronderstelde opdracht 

door Jolande. Verder is gesuggereerd dat zij de uiteindelijke koopster was van de Kattendijke-

kroniek, volgens de titel een kroniek van Holland maar inhoudelijk een mengsel van een 

historie van Troje, een wereldkroniek en een Hollandse kroniek. Het werk kon zo als 

complement voor de Brederode-kroniek van Van Leiden dienen.
237

  

 In elk geval hadden de Brederodes, en dan speciaal Reinout II en zijn vrouw Jolande, 

meer dan wie ook in Bourgondisch Holland belang bij deze politiek zwaar geladen sage. Daar 

was allereerst de kwestie van de afstamming van het geslacht, waarover discussie was 

ontstaan. In 1445 was Reinout, de invloedrijke leider van de Hoekse partij, als eerste en 

voorlopig enige Hollandse edele opgenomen in de Bourgondische Orde van het Gulden Vlies. 

Die uitverkiezing was niet naar de zin van zijn Kabeljauwse tegenstanders. Zij reageerden 

door Filips de Goede te vertellen dat de Brederodes van een bastaard uit het Hollandse huis 

                                                
     232 Zie de bijgevoegde afbeelding (hierna, 439) en vgl. Van Anrooij e.a. 1997, 35 e.v. 
     233 Een (partiële) inventaris van hun bibliotheek is pas overgeleverd uit 1556 en 1567. Deze twee lijsten vermelden 

verschillende op dit punt interessante titels (een Trojaanse geschiedenis, Homerus, Vergilius, bepaalde kronieken en 

genealogieën), waarvan een deel al in de vijftiende eeuw kan zijn verworven. Zo wijst de toevoeging “in papier 

gescreuen” bij een Latijnse Historia Troiana op een handschrift. Zie de uitgaven (Laboranter 1872, Laboranter 1873, 

Salverda de Grave 1918) en Schoenaers en Wijsman 2009. 
     234 Den Hartog 2009, 99-168. Waarschijnlijk bezat ze ook het getijdenboek van haar moeder, en andere 

(Franstalige) werken uit ouderlijke erfenis (Schoenaers en Wijman 2009, 79, 86-87).    
     235 Handschrift: London B.L. Add. ms. 10.290. Relatie met Jolande: Nieuwstraten 1994, 142-144. Vgl. voor 

Lefèvre II.4.2. 
     236 Keesman 1986, 144-153, 154-159 en hiervóór II.4.2. Interessant is de samenkomst van verschillende lijnen in 
het bedrijf van de Haarlemse drukker Jacob Bellaert. Deze gaf beide Lefèvre-teksten uit, eerst in het Nederlands, 

daarna in het Frans (zie het fonds-overzicht in Keesman 1993, 48). Voor het Frans gebruikte hij de voorafgaande 

uitgaven bij Caxton als voorbeeld. Kopij voor zijn Nederlandse Jason was het genoemde Jason-handschrift, dat 

wellicht voor Jolande was gemaakt; voor de Troje-pendant is zo’n handschrift niet overgeleverd, maar parallellie is 

dus mogelijk (vgl. II.4.2). 

 Voor het Kattendijke-handschrift suggereerde Karin Tilmans een omgekeerde lijn: van (kopij voor) Bellaert 

naar (mooi afgewerkt handschrift voor) Jolande. Deze laatste veronderstelling is inmiddels achterhaald, maar de 

kopij-hypothese blijft interessant (vgl. n. 214 en n. 230, en eerder V.4.5.4 over dit handschrift).  
     237 Vgl. hiervóór, n. 214, n. 230. Over de grote aandacht voor Troje in het handschrift: Tilmans 1994 A, 186 e.v.  
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stamden. De herleiding van het geslacht uit graaf Arnulf en, daarmee, uit het edele Troje 

vormde het antwoord op deze aantijgingen.  

 De Trojaans-Hollandse stamboom van de Brederodes kon echter ook verstrekkender 

doelen dienen. Reinouts opname in het Gulden Vlies had het oogmerk deze potentieel 

gevaarlijke familie aan het hof te binden. Dat lukte niet voor lang. Zij vormden in de 

vijftiende en zestiende eeuw regelmatig een reële bedreiging voor de Bourgondische en later 

Habsburgse macht in het gewest. Ze waren geliefd bij het gewone volk, en het verzet tegen de 

nieuwe landsheer uitte zich in kreten als “Brederode! Brederode! Vray hoir de Hollande!” 

Zijzelf onderstreepten hun status en aanspraken onder meer door het volle wapen van Holland 

- en, volgens de mythe, van Troje - te voeren. Verschillende leden van het geslacht hebben 

ook daadwerkelijk strijd om de macht in Holland en Utrecht gevoerd. In 1455 kwamen 

Reinout II en zijn broer Gijsbrecht in ernstig en langdurig conflict met het Bourgondische 

gezag, om de bezetting van de Utrechtse bisschopszetel. Zij werden lange tijd gevangen gezet, 

Reinout zelfs gemarteld. Hij werd vrijgelaten maar niet vrijgesproken, en stierf snel daarna, in 

1473. Ook Gijsbrecht overleefde zijn vrijlating in 1475 maar kort. De Bourgondische 

machtscrisis door de plotselinge dood van Karel de Stoute in 1477 bleef zo onbeantwoord: de 

Brederodes waren zonder leiding, verdeeld. Maar een van de zonen van Reinout en Jolande, 

Frans van Brederode, zou eind jaren tachtig het verzet tegen Maximiliaan aanvoeren. En ook 

in het zestiende-eeuwse Holland bleven de Brederodes rivaliseren met de Habsburgse 

machthebbers.
238

 

 De overgeleverde bronnen passen tegen deze achtergrond van voortdurende politieke 

spanning en rivaliteit. Veel van deze teksten dateren uit de jaren na het ineenstorten van de 

Bourgondische macht, en vormden daar direct of indirect toch een antwoord op. En Porck 

verklaart de vooral zestiende-eeuwse populariteit van Van Leidens Brederodekroniek uit het 

uitdagende optreden van Reinout III (1493-1556), die hiervoor zelfs ter dood werd veroordeeld 

en alleen gratie kreeg op voorwaarde dat hij publiekelijk afstand deed van zijn grafelijke 

pretenties.
239

 De Trojaanse genealogie van de Brederodes verwoordde hetzelfde, wat het volle 

wapen van Holland in hun handen toonde, en wat het volk op straat schreeuwde: de Brede-

rodes waren de eigenlijke rechthebbers op het graafschap. 

 

 

4.4. Troje en Arkel 

 

De Brederodes waren niet de enige adellijke familie in (of: nabij) Holland voor wie een 

Trojaanse afkomst was bedacht. Ook ten aanzien van de heren van Arkel, leiders van de 

Kabeljauwen, deden zulke berichten de ronde. Het is heel goed mogelijk dat de Brederodes 

zich door het voorbeeld van deze politieke tegenstanders hebben laten inspireren.
240

 

 De inhoud van de overlevering rond de Arkels varieert: er waren meer en minder 

uitgebreide versies in omloop, in het Latijn en in het Middelnederlands. We volgen het 

verhaal in de Kronijcke des Lants van Arckel ende der stede van Gorcum, omstreeks 1483 

geschreven. Dit is de oudste en meest toegankelijke bron voor de uitgebreide lezing van het 

verhaal,
 241

 en een goed uitgangspunt voor bespreking van de Arkelse sage. 

                                                
     238 Over de politieke achtergronden: Vaughan 1973, 161, 227 e.v.; Lulofs 1987, 95-99; Van Gent 1995, 2, 13 e.v.; 

Cools 2002, 168-172. 

   239 Porck 2009, 60-61. 
     240 De precieze verhouding tussen de Arkelse en de Hollandse Troje-sage waarop de Brederodes zich beriepen is 

niet duidelijk, door de onzekerheden rond hun ontstaan. De Arkelse Troje-sage werd aantoonbaar geïnspireerd door 

de Brabo-sage. De Hollandse sage vormt een antwoord op beiden (Trojaans bloed, eervolle herleiding van wapen, 

invoeging van helden en heilige uit de Karel-epiek) en kan mede naar de Arkelse zijn gemodelleerd, maar het directe 

voorbeeld is niet aan te wijzen.  
     241 NaSo NL0281; Pauw ed. 1931, naar een handschrift uit het eind van de zestiende eeuw (datering tekst: XIV-
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 Volgens deze tekst bevonden zich onder de edelen die Troje na de val van de stad 

verlieten ook Heyman van Dardanië en Joincus (Johan) van Arkel.
242

 Met Francion en 

Antenor trokken ze naar Pannonië, waar de Trojanen zich een nieuwe stad Sicambria 

bouwden. In de vierde eeuw na Christus zagen de Sicambriërs zich gedwongen opnieuw te 

vertrekken, naar het Rijngebied en vervolgens naar Gallië. Bij de verovering van Frankrijk 

gedroegen de heren van Arkel zich zó dapper dat hun vorst, Priamus, hun toestond om als 

eervol aandenken twee bloedrode ladders in hun wapen te voeren. Daarna gaf Priamus land 

aan zijn edelen. Heyman van Dardanië kreeg een deel van het huidige Lotharingen, Joincus 

van Arkel een stuk van het land van Bar, waar hij een burcht Pierpont bouwde en zich 

vestigde. Het verhaal vertelt vervolgens over bekering door de heilige Urbicius, bisschop van 

Metz, en over het huwelijk van Joincus’ zoon Jan met Heymans dochter, die de zeer 

Trojaanse naam Cassandra draagt. Hun zoon Heyman trouwt met Verana, dochter van Karel 

van Agrippinen. Zij krijgen vier zonen: Ritzaert, Olivier, Alaert en Sint Reynalt “welke vier 

sonen geheyten sijn die Heemskinderen”.  

 Onder Ritzaerts zoon Jan, legeraanvoerder van de Frankische koning Dagobert, komt 

het geslacht in bezit van het nog onbewoonde land van Arkel. Het wordt hem door Dagobert 

gegeven als dank voor bewezen dienst bij de verovering van Wiltenburch (Utrecht). Hij sticht 

er enige kerken, maar keert dan terug naar Pierpont omdat de Friezen het hem moeilijk 

maken. Wanneer zijn kleinzoon, Jan, Frankrijk om een conflict moet ontvluchten herinnert 

deze zich dit noordelijke goed. Een zwaan leidt hem erheen. In een nog weer latere generatie 

krijgt een Heyman het bezit ervan geconfirmeerd door de Hollandse graaf Dirk II. Daarbij 

wordt gerefereerd aan gemeenschappelijke afstamming uit Troje.
243

 En van zijn zoon Foppo 

wordt ook nogeens gezegd dat hij erg content was over zijn afstamming van het edele Tro-

jaanse bloed.
244

 

 Hoewel deze oorsprongssage ons in tamelijk beknopte vorm is overgeleverd, bevat zij 

veel van de onderdelen die we in andere Troje-sagen zagen en nog zullen zien. In het ver-

trouwde kader van de Frankische oergeschiedenis krijgen de Arkels een eigen bloedlijn naar 

Troje. Hun stamboom wordt daarbij opgesierd met enkele beroemde helden, waaronder zelfs 

een heilige - de familie werd zeer vroeg bekeerd. Het wapen van de Arkels krijgt een eervolle 

uitleg uit hun steeds weer blijkende dapperheid. De band met hun territorium wordt gelegd, 

eerst met Pierrepont, daarna met Arkel zelf. Beide gebieden blijken Merovingische schenkin-

gen. De nieuwe heren brengen er beschaving door in het nog lege en wilde land burchten, 

kerken en dorpen te stichten. 

 De boodschap is duidelijk: de Arkels zijn soeverein, geen Hollandse vazallen. Zij 

danken hun positie aan hun edele Trojaanse bloed en de daarmee verbonden kwaliteiten, aan 

de uitverkoren Trojaans-Frankische vorsten, aan de goddelijke voorzienigheid in de gestalte 

van een zwaan
245

 - maar in elk geval niet of pas in de laatste plaats aan de Hollandse graven. 

Daarom ook wordt hun oudste machtsbasis buiten de Hollandse invloedssfeer geplaatst: in het 

Franse Pierrepont, dat de Arkels in werkelijkheid pas in tweede instantie door huwelijk 

                                                                                                                                                   
XV). Volgens Waale is het enige andere toegankelijke afschrift van deze tekst (KBH 134 C 39, Chronica des landts 

van Arkel ende der stede van Gorcüm, anno 1635) weliswaar uitgebreider en nauwkeuriger, maar in het hier 
behandelde eerste legendarische deel van de kroniek lopen de twee parallel (Waale 1992, 173-179, 180). 

 Vgl. voor overzicht en onderlinge verhouding van bronnen Blöte 1906; Pauw ed. 1931; Bruch 1941-1942; 

CK 1981, 183 e.v.; Waale 1992. Zie ook hierna.  

   242 Vgl. bijlage, stamboom 12. 
     243 Pauw ed. 1931, 9: “Des nam hij oorlof aen den edelen grave van Hollant, sijnen heeren, ende aen de graeffinne, 

die hem seer lief hadde, want sij beyde van haren ouderen uuyt Troyen gesproten waren.” De referentie is te kort en 

ambigu om te kunnen helpen bij de reconstructie van de ontwikkeling van de Hollandse Troje-sage. 
     244 Pauw ed. 1931, 1-9 (citaat Heemskinderen: 3). 
     245 Op deze functie van de zwaan werd al gewezen door Blöte (Blöte 1906, 391). 
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verkregen.
246

 Het opvoeren van Dirk II als niet meer dan de bekrachtiger van slechts een deel 

van hun macht, met herinnering aan gemeenschappelijke en dus gelijkwaardige Trojaanse 

afstamming, is het sluitstuk van dat betoog. 

 Door deze strekking lijkt het verhaal te zijn ontstaan in de tijd dat de heren van Arkel 

op het hoogtepunt van hun macht waren, of deze misschien nog hoopten te herwinnen. 

Preciezer: na de verwerving van Pierrepont in 1360, en vóór 1428, het jaar waarin het geslacht 

met de dood van Jan V uitstierf. Als politieke factor waren de Arkels toen al uitgeschakeld: in 

1412 had de graaf van Holland deze veel te machtige vazal in een oorlog overwonnen
247

. 

 Een mogelijke bedenking tegen deze datering ligt in de overlevering van de Arkelse 

kronieken, waarvan de vroegste pas uit de tweede helft van de vijftiende eeuw dateren. Uit de 

verschillen in hun genealogische opening werd bovendien geconcludeerd dat het hierboven 

behandelde verhaal toen pas ontstond. Volgens deze visie, voor het eerst geformuleerd door 

Blöte en sindsdien in wezen alleen nog maar herhaald,
 248

 ontwikkelde het zich in drie fasen. 

De oudste fase ging niet verder terug dan de Trojaansbloedige eerste heer van Arkel, Heyman 

of Heyneman († 996). In een tweede stadium werd een Trojaans-Frankische voorgeschiedenis 

toegevoegd. En tenslotte werd deze voorgeschiedenis uitgebreid met verdere elementen, 

waaronder de vier Heemskinderen. Blöte dateert de eerste fase ná 1428,
 249

 de laatste rond 

1500. Wel is de mogelijkheid van een oudere kern, of van late schriftelijke fixatie van oudere 

legenden geopperd. Zo zou de zwaan misschien na een huwelijk zijn overgenomen van Kleef 

(1324) of Horne (1356). De Heemskinderen zouden bij de verbintenis met de erfdochter van 

Pierrepont (1360) in de familie-traditie kunnen zijn gekomen: Pier(le)pont was immers de 

naam van hun stamslot.
250

 Naar gangbare opvatting is de behandelde oorsprongssage dus een 

product van de late vijftiende eeuw, ontstaan door steeds verdere uitbreiding van een ge-

schiedenis die begon met de tiende-eeuwse Heyman, mogelijk onder gebruikmaking van 

oudere legenden. 

 Maar het omgekeerde kan ook. De overgeleverde bronnen zouden dan geen proces van 

uitbreiding laten zien, maar verschillende maten van inkorting.
251

 Dat zou een ouder, niet 

bewaard voorbeeld met uitgebreide sage impliceren, dat tussen 1360 en 1428 kan zijn ont-

staan. Een aanwijzing voor deze uitleg is het feit dat alle bronnen een Heyman of Heyneman 

als stamvader en eerste heer van Arkel noemen. Voor opname van een voorvader met deze 

naam is geen aanleiding in de feitelijke geschiedenis aanwijsbaar.
252

 Er moet in hem geen 

Arkelse naam worden herkend zoals in eponieme Trojanen als Francus, Bavo of Brabo. Maar 

de legendarische geschiedschrijving biedt wel een verklaring voor zijn optreden. Hij werd 

(met andere elementen)
253

 ontleend aan de vóór 1355 ontstane, derde versie van de Brabantse 

                                                
     246 Otto IV van Arkel trouwde in 1360 met Elisabeth van Bar, erfdochter van Pierrepont (Waale 1990, 44). 
     247 Over de oorzaken van de Arkelse oorlog (1401-1412): Waale 1990, 80-94. 
     248 Blöte 1906, 375-379; CK 183 e.v.; Hage 1998, 80; Janse 2001 A, 282-3; NaSo NL 0261, NL 0262. Ook Waale - 

die maar een deel van de bronnen bespreekt - veronderstelt een proces van uitbreiding (Waale 1992, 179-180). 
     249 Want: alle overgeleverde bronnen bevatten het deel van Heyneman († 996) tot en met Jan V († 1428) (Blöte 

1906, 375). 
     250 Kleef: Blöte 1906, 397-399; Hage 1998, 80-81 (Hage ziet een directe aanleiding in Otto IV van Arkels 

aanspraken op Kleef, rond 1368); Janse 2001 A, 289. Horne: bespreking van deze opvatting in Waale 1992, 180 n. 

60. Heemskinderen: Hage 1998, 81. Vgl. ook Janse 2001 A, 263-5 (wapenuitleg). 
     251 Alleen Hercules Alemannus, in de literatuur over de Arkel-sage steeds genoemd als stamvader waaraan de 

naam Arkel zou zijn ontleend, moet een latere toevoeging zijn. Hij gaat terug op Annius van Viterbo, en werd 

vermoedelijk ontleend aan Jean Lemaires Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-1513). Zie Jung 

1966, 50, 53, en hierna V.4.5.2. (inhoud en interpretatie Lemaire). NB: deze figuur niet komt voor in Bruchs editie 

van de Kronijcke (Pauw ed. 1931), anders dan je op grond van Blöte en zijn navolgers zou denken (Blöte 1906, 378; 

CK p. 183 e.v., nr. 221; Waale 1992, 175; Noordzij 2009, 74 n. 126; NaSo NL 0281). 
     252 Vgl. de historische ‘excurs’ in Pauw ed. 1931, 105-109. 
     253 Zoals de leidende zwaan, de liefdesgeschiedenis van Heyman en Gilla (die herinnert aan die van Karel en 

Swane), en de lettersgewijze etymologie van Arkel. Vgl. Pauw ed. 1931, 5, 8, 9-10 en zie hiervóór V.4.3.2. voor 
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Brabo-sage. Daarin is de hertogelijke genealogie eveneens opgesierd met beroemde histori-

sche en epische figuren. ‘Ver’ Aye, gepresenteerd als dochter van de Brabantse voorvader 

Karel van Agrippina, huwt er Aymon (meestal ‘Heymen’) van Dordonne en wordt moeder 

van de vier Heemskinderen.
254

 Door overname van dit element kreeg het Arkelse bezit van 

Pierrepont een vroege en mooie basis, die het geslacht verbond met de bijbehorende helden en 

het een etymologisch gezekerde lijn naar Troje gaf. Want Dordonne werd hier Dardanië, de 

landstreek waarin Troje lag, en waar een van de poorten van de stad naar was vernoemd. 

Heyman of Heyneman was dan van aanvang aan verbonden met Troje,
255

 Pierrepont en de 

Heemskinderen, en moet tegelijk met deze elementen in de Arkelse historiografie zijn 

opgenomen.  

 Blijft de vraag waarom er ruim een halve eeuw later, toen de politieke rol van de 

Arkels al lang was uitgespeeld, nog zoveel belangstelling voor hun herkomst en geschiedenis 

bestond. Daarvoor zijn twee verklaringen te geven. De eerste is politiek van aard. Het geslacht 

was weliswaar in rechte lijn uitgestorven, maar toch was er nog een familie die van hun mooie 

afstamming profiteerde: de Egmonds, nakomelingen van de Arkels en dus van Troje. Zij 

konden dat genealogische steuntje in de rug best gebruiken: bij de legitimering van  

hun recente en vaak wankele gezag over Gelre, ter ondersteuning van hun aanspraken op het 

Arkelse erfgoed en van hun Egmondse belangen, en in hun verlangen naar aanzien temidden 

van de verdere machthebbers in de Nederlanden (Bourgondiërs en Habsburgers, Brederodes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willem van Egmond (1412-1483), heer van 

Egmond en IJsselstein, stadhouder van Gelre, 

ridder in de orde van het Gulden Vlies. In zijn 

gevierendeelde wapen de Arkelse ‘ladders’, 

volgens de legende wegens dapperheid verleend 

door de Trojaans-Frankische Priamus. 

Den Haag KB hs. 76 E 10 fol. 80 v. 
 

                                                                                                                                                   
parallellen in de Brabo-sage. 
     254 Vgl. hiervóór, V.4.3.2. (nageschiedenis). De spellingswijze van de namen verschilt: zie bijvoorbeeld 

‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v b: ver aeye, heymen van dordoene; Van Berchen ed. 1855, 30: Veraye, Heymo sive 

Heyms de Dordone; Alderexcellenste Cronyke van Brabant 1498 D 1 v - D 2 r: Voraya, Heymen van Dordane. 
     255 Ook de kortste versie, die begint met de tiende-eeuwse Heyman, refereert aan diens afstamming van een 

eerdere, ‘grote’ Heyman die Trojaans bloed had en zich in Hongarije (lees: Pannonië) had gevestigd (Andriessen 

1933, 23-24). 
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Willem van Berchens Arkelse kroniek (1475) bijvoorbeeld werd opgedragen aan Willem van 

Egmond, broer van Arnold van Gelre, heer in verschillende Arkelse gebieden, en in 1478 

benoemd tot Ridder in de Orde van het Gulden Vlies.
256

 

 Een tweede reden ligt in de ontwikkeling en dynamiek van de Nederlandse geschied-

schrijving in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Een belangrijk deel van de 

historiografische produktie uit die tijd staat op naam van drie auteurs: Dirk Frankenzoon 

Pauw, Jan van Leiden en Willem van Berchen. Hun werken staan in kennelijke maar  

complexe onderlinge samenhang, die beter moet worden onderzocht. Dat ook zij weleens in 

opdracht van machthebbers schreven werd duidelijk uit het bovenstaande voorbeeld van de 

Arkelse kroniek van Van Berchen, en uit de eerder genoemde connecties van Jan van Leiden 

met de Brederodes. Zulke politieke binding - en wedijver - blijkt ook wel in hun behandeling 

van de verschillende afstammingssagen.
257

 Maar deze auteurs werden tevens geïnspireerd 

door historische belangstelling en regionale of lokale trots.
258

 Wat betreft de bewaarde vroege 

geschiedschrijving over Arkel: de meeste teksten werden geschreven door of gaan terug op 

Pauw, kanunnik in de Arkelse hoofdstad Gorcum. De hier als uitgangspunt gebruikte, hem 

toegeschreven Kronijcke des Lants van Arckel ende der stede van Gorcum wilde eigen land 

én stad verheerlijken.
259

 De Trojaanse oorsprong van de Arkelse heren droeg daaraan bij. 

   

 

4.5. Troje en de Hollandse steden 

 

De tot nu toe behandelde Hollandse Troje-sagen waren adellijk, naar oorsprong en inhoud. 

Het ging om de herleiding van bloed: van de graven, van belangrijke edelen. Voor de oudste 

geschiedenis van land en volk was weinig aandacht - alleen de Arkelse sage ging daar kort op 

in. Toch kon zo’n voornamelijk genealogische sage interessant zijn voor steden. Dat bleek al 

uit de aan Pauw toegeschreven Kronijcke, die een ruime en langdurige verspreiding had.
260

  

Een tweede aanwijzing voor bruikbaarheid voor de stad is een gedicht (of eerder: spel) over 

de zeventien heren van Arkel. Het is overgeleverd in twee latere handschriften, maar werd 

vermoedelijk tussen 1474 en 1477 voor de Gorcumse broederschap van St. Catharina geschre-

ven, om op te voeren tijdens ommegangen of bij gelegenheid van een Blijde Inkomst. Zulke 

teksten waren zeer geschikt om de band tussen stad en vorst te verstevigen. Daarvoor was ook 

wel aanleiding: de voorheen goede relatie tussen Gorcum en Karel de Stoute dreigde in deze 

jaren te verslappen. Het stuk begint weliswaar pas met Foppo van Arkel, gestorven in het jaar 

1000, maar refereert aan de herkomst uit Troje en aan de kernpunten van de Arkelse sage.
261

 

 Ook de Trojaans-Aquitaanse stamreeks van de Hollandse graven werd in en door de 

stad gebruikt. Een vroege bron voor deze herleiding van hun bloed is de al genoemde 

Haarlemse panelenreeks, tussen 1486 en 1491 geschilderd ten behoeve van het plaatselijke 

Karmelietenklooster. Speciaal in het openingspaneel, waarop een heraut de Trojaanse 

                                                
     256 Hage 1998, 77; vgl. Janse 2001 A, 287. Ook andere bronnen bevatten referenties aan de Egmonds (Blöte 1906, 

376, 377 n. 2; Pauw ed. 1931, bijlage A). Vgl. voor de Egmonds ook hierna, VI.5.2. 
     257 Op deels politiek bepaalde concurrentie tussen de Hoekse Jan van Leiden en de Kabeljauwse Dirk Pauw werd al 

eerder gewezen (Romein 1932, 121 n. 3, 217, 224; Bruch 1956, 70, 72). Zie ook hiervóór n. 231 over mogelijk ver-
zwijgen van de Syfridus-afstamming van de Brederodes door Pauw. 
     258 Janse 2001 A, 287-289. 
     259 Dat Pauws Kronijcke trekjes van een stadskroniek heeft werd al betoogd door Waale (Waale 1992, 169). Daar 

ook meer over Pauw en zijn aandeel in de Arkelse traditie (passim). 
     260 Begin zeventiende eeuw noemt navolger Aert Kemp de Kronijcke algemeen bekend en ‘in veler handen’ (Pauw 

ed. 1931, XVI). Smalend is de vaststelling van de bekendheid van het verhaal in Abraham Kemps geschiedenis van 

de heren van Arkel “die men seyd (volgens den gemeenen sleur) van de Troianen her-komstigh te zijn: want Troia 

als een Seuge heeft veel Biggen geworpen” (Kemp 1656, 1-2; ook aangehaald door Romein 1932, 217). 
     261 Brinkman 1993 (met editie); Brinkman 1997, 97; NaSo NL 0283. 
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Openingspaneel van de Haarlemse reeks gravenportretten, waarop een heraut hun Trojaanse afstamming 

verkondigt. Achter de heraut een Haarlems doorkijkje, met links de duinen en rechts het Spaarne. Onderaan 

staan, naast de wapens van Rijk, Frankrijk, Troje en Holland, de wapens van de belangrijkste Hollandse steden 

Dordrecht, Haarlem, Delft en Leiden. Afb.: Gemeentearchief Haarlem, stedelijke atlas nr. 57-1142.
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herkomst van de graven verkondigt, blijkt de stedelijke omgeving waarin de reeks ontstond. 

De geschilderde ruimte heeft een Haarlems uitzicht, op het Spaarne en de duinen. En 

onderaan het paneel staan niet alleen de wapens van het Duitse Rijk, Frankrijk, Troje en 

Holland, maar ook die van de vier belangrijkste Hollandse steden Dordrecht, Haarlem, Delft 

en Leiden. Op die manier werd de verbondenheid tussen de steden en de graaf onderstreept. In 

1578 werd de reeks verplaatst naar het Haarlemse stadhuis, waar de graven overigens ook 

(waarschijnlijk sinds 1460) de gevel sierden. In de roerige jaren van de Opstand was de 

belangstelling voor de vroegere landsheren groot: ze herinnerden aan een betere tijd, waarin 

rechtvaardige vorsten de stedelijke privileges nog respecteerden.
262

  

 Haarlem was niet de enige stad die haar band met de graven wilde benadrukken, en 

hun herinnering in ere hield. Ook in andere vijftiende- en zestiende-eeuwse Hollandse steden 

kregen openbare gebouwen hun beeltenis, en werden zij tijdens optochten opgevoerd. We 

weten niet of daarbij, zoals in de Haarlemse portretten, aan hun Trojaanse herkomst werd  

gerefereerd: van de meeste verbeeldingen en vertoningen rest niet meer dan een vermel-

ding.
263

 Mogelijk is het wel, want die herkomst raakte inmiddels steeds breder bekend. Door 

opname in Veldeners Nederlandse Fasciculus temporum (n.s. 1481) kreeg het tot dan toe 

slechts in handschrift en in het Latijn circulerende Aquitanië-verhaal voor het eerst ruimere 

bekendheid in de volkstaal.
264

 De Trojaanse afkomst van de graven werd tevens vermeld in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verklaring van de Trojaanse afkomst van de 

Hollandse graven (tot en met de jonge Karel 

V) voor een Franstalig publiek. Opening van 

een prentserie bij Doen Pietersz, Amsterdam 

1518. Uit: Van Anrooij e.a. 1997, pl. 4. 

 

                                                
     262 Van Anrooij e.a. 1997, 64-66, 73-77. Stadhuisgevel: Van Lutterveld 1957, 86-87.  
     263 Verdere Hollandse voorbeelden: Van Lutterveld 1957; Van Anrooij e.a. 1997, 59, 66-68. Brinkman meldt nog 

een in 1506 door de stad Leiden georganiseerde wedstrijd tussen de verschillende buurten in het uitbeelden van de 

graven (Brinkman 1997, 75-77). 
     264 Mogelijk bestond er al wel een voorstadium van Jan van Leidens Nederlandstalige Brederode-kroniek. Zie het 

bronnenoverzicht hiervóór, n. 214. Over de taaie traditie daarna: Kampinga 1917, 137-144; Van Anrooij 1991 B, 

125-127. 
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verschillende van de prentseries die in de zestiende eeuw aan hen werden gewijd.
265

 

 

Maar in het laat-middeleeuwse Holland circuleerde nóg een sage die de eigen geschiedenis 

met Troje verbond. Daarin stond niet het gravenbloed centraal, maar het vroege verleden van 

land en volk. Ook werd de oorsprong van enkele plaatsen verklaard. Om die reden is deze 

overlevering wel aangeduid als ‘de stedenstichtingen’.
266

 Dat is echter een te beperkte 

karakterisering. ‘Slaven-sage’ zal een betere noemer blijken. Deze Slaven-sage werd al snel 

gecombineerd met de Trojaanse herleiding van de Hollandse graven, maar zij ontstond los 

daarvan. 

 De oudste bron voor dit verhaal is de kroniek van Holland die bekend staat als het 

Gouds kroniekje.
 267

 Die naam zegt niets over de herkomst van de tekst, maar werd ontleend 

aan de plaats van eerste verschijning in druk, bij Gheraert Leeu, in 1478. De oorspronkelijke 

kern van het werk moet echter al omstreeks 1440 (in Delft?) zijn geschreven, waarna het  

verschillende keren werd aangevuld voor het op de drukpers belandde. Een van die 

uitbreidingen, toegevoegd tussen circa 1440 en 1450, betrof de geschiedenis van het land vóór 

de komst van Dirk I.
268

 

  Die voorgeschiedenis begint met de verwoesting van Troje, en een korte 

herinnering aan de wederwaardigheden van de beroemde Trojaanse vluchtelingen Francio, 

Aeneas, Antenor en Brutus. De geschiedenis van Brutus krijgt de meeste ruimte, want die 

blijkt van belang voor het eigen verleden. Toen Brutus bij het hem beloofde eiland Albion 

aankwam vond hij daar reuzen en reuzinnen, die hij verjoeg.
269

 Deze giganten, hier Slaven 

genoemd, blijken de voorouders van de Hollanders. Ze vluchtten over zee naar het ‘Wilde 

Sassenland’ (Friesland), maar werden door de Sassen (de Friezen dus, gelijkgesteld met de 

Saksen) verslagen. Ze voeren verder en vestigden zich zuidelijker aan de kust, op de plaats 

van het latere Vlaardingen, aan het water (de monding van de Rijn) en aan de rand van een 

woud vol gevaarlijke wilde beesten, later het Wilde Woud zonder Genade genoemd. Daar 

bouwden ze een groot kasteel, de Slavenburg. “Ende dit was dat eerste begrijp van Hol-

lant”.
270

 

 Dan volgt een overzicht van de verdere historie van dit reuzenvolk, dat zich wat later 

splitste in Slaven en Wilten.
271

 Dat overzicht is ‘opgehangen’ aan de voornaamste feiten uit de 

                                                
     265 Zie de (hier afgebeelde) opening van de reeks bij Doen Pietersz (Amsterdam, 1518; NK 3124; vgl. Van Anrooij 

e.a. 1997, 35 e.v.), en van de serie door Goltzius (Haarlem, 1584/85; vgl. Van Anrooij e.a. 1997, afb. 8). Een 

overzicht van prentseries in Van Anrooij e.a. 1997, 78 e.v. De vermelding van de Trojaanse afkomst komt voor bij 
die series waarvan de bijgevoegde tekst teruggaat op de Haarlemse panelenreeks (id. 27 e.v.). 
     266 De aanduiding is van Tilmans (zie bijvoorbeeld Tilmans 1988, 123); vgl. hierna en n. 322.  

   267 Zie eerder Keesman 2007, met nieuwe interpretatie van de toegevoegde oudheid. Op het belang van het 

Gouds kroniekje als begin van een nieuw type geschiedschrijving, vooral in de voorgeschiedenis, wezen ook 

Burgers 2008 (naar een lezing in 2005) en Janse 2007; hun interpretatie van deze voorgeschiedenis is echter nog 

traditioneel (bij Janse met enige twijfel: idem, 32; onze publicaties over de tekst, beide uit 2007, hebben elkaar 

gemist).  
     268 NaSo NL0177; editio princeps: CA 505 (herdrukken Delft 1480-1484 en Leiden 1483: CA 506, CA 507; zie 

voor een fragment van een herdruk uit Delft, 1483-1486: CK nr. 152, n.1). Over de wordingsgeschiedenis van de 

kroniek, met suggestie van herkomst uit Delft: Janse 2001 B; vgl. echter NaSo, met vraagtekens bij die localisering 

en slechts globale vermelding van het diocees Utrecht als herkomst. Over de uitgave door Leeu: Keesman 2007. 
 Voor mijn bespreking van de tekst ga ik uit van de druk uit 1478 (Ex. UB Amsterdam Ned. Inc. 441), de 

versie die in de late middeleeuwen de ruimste verspreiding kreeg. Dr. A. Janse (Leiden) bereidt een editie van de 

kroniek voor. Hij was zo vriendelijk mij het vrijwel volledige handschriftelijke bronnenmateriaal voor de hier 

besproken opening ervan ter beschikking te stellen (hss. A, C, E, K, F, I, L –  hss. D, G, en H hebben geen 

(volledige) voorgeschiedenis, hss. M, N, O en P werden naar de druk gekopieerd).  
     269 Vgl. hiervóór, IV.5.2.2. 
     270 Gouds kroniekje 1478, a3 r - a4 v. 
     271 De Wilten worden geïdentificeerd met de Zuidhollanders (a4 r) en de bewoners van het Sticht Utrecht ([a7] r). 

Ook de Zeelanders worden als afsplitsing van de Slaven genoemd (a4 r) maar treden verder niet meer op. 
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wereldgeschiedenis: op Troje volgen de wereldveroveraars Alexander en Caesar, dan verdere 

belangrijke Romeinse keizers, de volksverhuizingen, de Franken. Het is een lange opsomming 

van strijd. Ver vóór Christus sloegen de Slaven een aanval van toevallig passerende Sicam-

brische Trojanen af. Alexander de Grote veroverde de wereld, maar wist niet van het bestaan 

van de Slaven, en de Slaven zelf kenden niets anders dan hun eigen gebied. Julius Caesar 

slaagde er na heftige strijd in om ze te onderwerpen, maar zodra hij naar Vlaanderen vertrok 

(waar zijn neef Gayus Gent zou stichten) speelden ze weer op. Daarna lezen we over een 

weerstane aanval van de Sassen tijdens Augustus, en over hernieuwde maar blijkens het 

vervolg toch weer tijdelijke onderwerping door Claudius. Een voor Nero gevluchte senator, 

Antonius, bouwde bij de Rijn een versterking, Antonia, die de Slaven en Wilten veroverden 

en Wiltenburg noemden. Keizer Valentinianus verwoestte Wiltenburg toen hij Slaven, Wilten 

en - voor het eerst - Sassen bedwong. Hierna traden deze volkeren vaker gezamenlijk op. Zo 

namen de Slaven deel aan de verovering (voor hen: herovering) van Brittannia onder de 

Sassen Hengest en Horsa. 

 De teruggekeerde Slaven en Sassen wisten niet goed wat te doen, en richtten hun 

dadendrang daarom maar op het Wilde Woud zonder Genade. Ze verdreven de wilde beesten, 

en stichtten een burcht waar nu Leiden staat. Met de kastelein van deze burcht start een korte 

reeks vorsten van afwisselend Wilten, Sassen en Slaven, die nog enkele fundaties op hun 

naam krijgen. Zijn zoon Lem was heer van de Wilten en vader van Dibbout, koning van 

Friesland (de nieuwe, Romeinse naam voor het koude Sassenland). Dibbout, getrouwd met 

een reuzin, kreeg een zoon Lem. Deze Heer Lem werd de stichter van Haarlem. Diens zoon 

Ezeloor, met oren zo lang als die van een ezel, was koning van de Slaven. Hij bouwde een 

groot kasteel bij Voorburg. Ook zijn vrouw was een reuzin. Hun dochter werd koningin van 

Friesland. Zijn bastaardzoon Valk, zo genoemd om zijn ronde, heldere ogen, stichtte Valken-

burg. 

 Uiteindelijk werden de wilde Slaven getemd. De Britse koning Arthur slaagde daar 

nog niet in, de Merovingische koning Lotharius slechts tijdelijk, maar diens zoon Dagobert 

bracht hen voorgoed onder Frankisch, christelijk gezag. Hij veroverde hun vesting 

Wiltenburg, noemde die Trajectum of Utrecht, vestigde er een tol en een eerste kerk. Alleen 

wie zich tot het christendom bekeerde mocht er blijven. Toen kwam Sint Willibrord met 

twaalf discipelen uit Engeland en nam de verdere kerstening van de Noordelijke Nederlanden 

in handen. Hij werd daarin gesteund door de Frankische heersers, én door de Allerhoogste. 

Want terwijl hij in Rome was om tot aartsbisschop te worden gewijd, waaiden alle bomen van 

het Wilde Woud in één keer om. Toen Willibrord dit wonder aanschouwde, concludeerde hij 

dat God dit land zeer graag wilde bekeren. Hij vestigde er de eerste bisschopszetel, in Utrecht. 

De voorgeschiedenis volgt dan de latere Frankische koningen en hun relatie met het 

nieuwe bisdom. Het ging fout toen bisschop Frederik koning Lodewijk berispte om zijn 

onkuisheid, en daarom uiteindelijk werd vermoord. Als straf van God kwamen de 

Noormannen. Dat leidde tot aanstelling van de eerste graaf Dirk I door Karel de Kale, op 

verzoek van de paus. De bevolking kwam in opstand, maar Dirk werd met hulp van de paus in 

zijn macht hersteld. Karel gaf het land toen zijn uiteindelijke naam Holland, “omdattet soe 

wreeden volc was”.
272

 De naam lijkt dus afgeleid uit holt (hout, bos), als verwijzing naar het 

Wilde Woud met zijn even wilde bewoners.
273

 

                                                
     272 Gouds kroniekje 1478, c2 v.  

   273 De etymologie werd later niet meer begrepen. Scriverius legde verband met het werkwoord hollen, nl. tegen de 

keizer (Gouds kroniekje ed. 1663, 215; vgl. Kampinga 1917, 102). Janse suggereert een verband met ‘hel’ (!) en stelt 

dat de auteur afwijkt van Beke (Janse 2007, 32). Maar de auteur sloot m.i. wel degelijk aan bij Beke, die de naam 

verklaarde uit holt = hout (waarbij volgens de Nederlandse Beke een letter was weggevallen), en werkte deze uitleg 

uit door middel van het Wilde Woud en zijn bewoners. Vgl. Beke ed. 1973, 9; Beke ed. 1982, 8-9: “Na der 

Duutscher tale ist ghehieten Holtlant, wanter vele boschs ende houts in plach te wassen, mer nu hietet Hollant, want 

daer een lettere is uutghesneden”.  
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Dit verhaal was een aanvulling op oudere geschiedschrijving over Holland (en Utrecht) in de 

tijd vóór Dirk I. De Rijmkroniek van Holland (1280-1282) vertelde al over de wilde Neder-

sassen of Friezen die deze streken bewoonden. Hun hoofdstad was Wiltenburg, het latere 

Utrecht. Ze werden onderworpen door Romeinen en Franken, en bekeerd door Willibrord. 

Holland was oorspronkelijk een deel van hun gebied.
274

 In zijn invloedrijke Chronographia 

(kort na 1346) voegde Johannes de Beke een prestigieuze voorgeschiedenis voor Utrecht toe. 

Dat was oorspronkelijk een Romeinse stichting, Antonina. De latere naam Wiltenburg 

verklaarde hij uit gebeurtenissen in de tijd van de volksverhuizingen. Omdat God de mensen 

voor hun zonden wilde straffen, kwamen toen allerlei barbaarse volkeren “a paludibus 

Meotidis ex Scandinavia”
275

 die Europa onder de voet liepen. Een van die volkeren, de Slaven 

of Wilten (in de Nederlandse vertaling ook wel: Slaven en Wilten),
 276

 belandde in het latere 

Holland. Ze verwoestten Antonina en bouwden er een vesting die ze, naar zichzelf, Wilten-

burg noemden. Ze heulden samen met de Friezen, maar werden samen met hen door de 

Romeinen verslagen.
277

 De voorgeschiedenis in het Gouds kroniekje gaf Beke’s Slaven en / of 

Wilten een antiek verleden, dat zoals gebruikelijk bij Troje begint. 

 Volgens de gangbare interpretatie ontstond deze oorsprongssage uit het verlangen naar 

een eigen, Hollandse voorgeschiedenis, tegen de achtergrond van de opname van het 

graafschap in het grote geheel van de Bourgondische erflanden. Juist toen de eigen identiteit 

daardoor in het gedrang dreigde te komen “voorzag het werkje in de behoefte om Hollands 

roem en oudheid ver en hoog op te voeren”, veronderstelde Romein.
278

 Een bloemlezing met 

recente uitspraken van gelijke strekking is gemakkelijk samen te stellen. De Hollanders 

kregen hier een verleden voorgespiegeld om trots op te zijn, is de algemene gedachte. Hun 

historie werd ingepast in de vroege wereldgeschiedenis, en zij bleken daarbij niet alleen in 

verband te brengen met het grote Troje, maar ook dapper en bijna onverslaanbaar.
279

  

 De opening van het Gouds kroniekje moet echter anders worden begrepen. Dit verhaal 

wil Hollands vroegste geschiedenis verklaren, maar niet verheerlijken. De auteur van deze 

voorgeschiedenis sloot bewust aan bij de Troje-traditie, maar zijn antieke geschiedenis van 

Holland is geen Troje-sage. Integendeel. Hij volgde de regels van die traditie om de wilde, 

                                                
     274 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, I, 41 e.v.; vgl. over deze tekst hiervóór, 423. De bouwstenen voor de 

traditie zijn nog veel ouder. ‘Viltaburg’ als oude naam voor Utrecht is al te vinden bij Beda (achtste eeuw). En 

Einhard noemt in zijn beroemde levensbeschrijving van Karel de Grote ‘de Slaven, bij ons bekend als de Wilten, 

maar in hun eigen taal Welatabi genoemd’ als volk waartegen Karel de Grote streed: “[…] Sclavis, qui nostra 

consuetudine Wilzi [variant: Wilti], proprie vero, id est sua locutione, Welatabi dicuntur […]” (Vita Karoli 
Magni, c.12: ed. MGH SS 2, 449); over Wiltenburg-Utrecht, de verbinding met de Slaven, met wildheid en met 

Friezen en Saksen: Schönfeld 1935; Broer en De Bruijn 1997, 103-104; Hrabová 2004. 
     275 Beke ed. 1973, caput 3; vermoedelijk is hier een et weggevallen. Deze vermelding van de Meotische moerassen 

is het enige dat aan de Trojaanse sagen herinnert - daarover verder bij Beke geen woord. 
     276 Beke ed. 1982, II, 36.  
     277 NaSo J189; Beke ed. 1973, caput 2 en 3; datering: VIII. Middelnederlands: NaSo NL0551, Beke ed. 1982, VII. 

De urbs Antonina en de fera Slavica gens werden al vermeld op de Overoude tafelen, twee verloren gegane 

tekstborden in de Utrechtse Dom met verzen over de stichting en vroegste geschiedenis van Utrecht. Bruch achtte het 

mogelijk dat Beke primair was. De Groot en Van Vliet hebben echter laten zien dat de tekst van de Domtafelen ouder 

is, vermoedelijk nog uit de dertiende eeuw (NaSo NL0539; Beke ed. 1973, XLIV, 4, 6; De Groot en Van Vliet 2004, 

met editie). Vgl. over de Utrechtse sage ook hierna, 493. 
     278 Romein 1932, 107-109. 
     279 Van der Marel 1987, 179-180, 183; Tilmans 1988, 123-125; Tilmans 1989, 75-76; Verbij-Schillings 1997, 114; 

Janse 2001 B, 135, 147; Kattendijke-kroniek ed. 2005, CLII; Burgers 2008; Levelt 2011, 51-56. Deze m.i. onjuiste 

interpretatie ook door beschouwing van afzonderlijke verhaalelementen buiten de context van het geheel (de strijd 

met Arthur, de stedenstichtingen), door uitleg op basis van latere bronnen zoals Jan van Leiden (met positieve 

herinterpretatie) of van vroegere zoals Beke (met ándere herkomst van de Slaven, uit de Meotische moerassen), of 

door geen rekening te houden met het wereldbeeld (‘vrijheid, in plaats van de door Beke voorgestane onderdanigheid 

aan het Romeinse Rijk’ - maar die past alleen degene die aan Rome gelijk is); zie bijvoorbeeld Van der Marel 1987, 

Tilmans 1988, Tilmans 1989, Levelt 2011.  
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wrede Slaven, door Beke opgevoerd als straf van God, een verleden te geven dat hen paste. 

 De Hollanders worden niet afgeleid van de Trojanen, maar van de woeste reuzen die 

door de Trojanen waren verdreven.
280

 Over hun duivelse afstamming vertellen andere vroege 

bronnen voor de Slaven-sage, die duidelijk aan het Gouds kroniekje verwant zijn. Deze reuzen 

waren de nakomelingen van Albiona, de slechte vrouw van de Assyrische koning Diodicias of 

Astachadis. Albiona en haar tweeëndertig zusters hadden hun machtige mannen willen doden 

om zelf te regeren - de omgekeerde wereld! - en daarom waren ze verbannen. Ze vestigden 

zich op een onbewoond eiland, dat ze Albion noemden, en werden de stammoeders van een 

groot wild volk. “Ende men seyt dat die bose gheest mit dese wive te doen hadde [seks had] 

en daer quamen roesen ende gyganten off die daer waren eer Brutus dat lant begreep ende 

noemden ‘t Britaengen.” Deze variant op de Danaïden-sage ontstond rond 1300, als aanvul-

ling op het werk van Geoffrey van Monmouth.
281

 Albiona moest de oudste naam van het 

eiland verklaren. Zij is bovendien een anti-Brutus: samen met haar zusters en haar duivelse 

nageslacht symboliseert ze de chaos en wildernis vóór de komst van de Trojanen. 

In het Gouds kroniekje vervullen de reuzen eenzelfde functie. Ook het land waarheen 

ze na hun verdrijving door Brutus vluchtten was een land in oerstaat, overdekt met onherberg-

zaam bos, en aanvankelijk nog onbekend aan de beschaafde en geordende wereld - Alexander

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De slechte Albiona en haar zusters, toekomstige 

stammoeders van de Hollandse reuzen, landen in het 

naar haar te noemen Albion.  

Uit: Kattendijke-kroniek ed. 2005, 91. 

 

                                                
   280 Soms wordt (op basis van Beke: vgl. n. 279) ten onrechte gesteld dat de Slaven in het Gouds kroniekje van 

de Trojanen afstammen: Tilmans 1993, 124; Breuker en Janse 1997, 22. 
     281 Fasciculus temporum 1480 (n.s. 1481), fol. 218r. Naar dat voorbeeld ook in de Kattendijke-kroniek (ed. 

2005, 92). De verhouding tussen Gouds kroniekje en Veldeners Fasciculus dient nader onderzocht (vgl. Janse 

2001, 149-152). Behoorde de Albiona-passage tot een oorspronkelijke, meer uitgebreide lezing van de Slaven-

sage? Veldeners (Utrechtse!) uitgave geeft ook de verdere stof van de voorgeschiedenis, maar (tactisch?) 

verspreid over verschillende van de in zijn produktie opgenomen kronieken. Albiona, Brutus en de reuzen in de 

kroniek van Engeland (fol. 218 r e.v., met vooruitwijzing naar hun Hollandse toekomst op fol. 219 v), de 

geschiedenis van de Slaven na hun verdrijving door Brutus in de kroniek van Utrecht (fol. 244 r e.v.). De 

Hollandse kroniek begint met Dirk I, onder terugverwijzing naar deze passages (fol. 283 r). 

Vgl. over deze teksten hiervóór, n. 213 en n. 214, en over Albiona Matter 1922, 304-326. 
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liet hen daarom ongemoeid. Ze leefden er van wat de natuur hen bood, van veeteelt, en van 

roof. Steeds wordt herhaald hoe wild en wreed en ‘onvroet’ ze waren, “seer ruuch ghelike 

wilde luden, [...] seer starc van live, ende si en ontsaghen oec nyemant”. Ze richtten veel 

schade aan, en “waren niet tevreden als si mit vreden mochten leven”.
282

 Hun historie verhaalt 

dan ook vooral van strijd: tegen of met de al even ruige Sassen, en tegen ieder die hen 

probeerde te onderwerpen aan het door God gewilde gezag van de Trojanen en hun Romeinse, 

Britse en Frankische nageslacht. Er is sprake van een dynastie van vorsten, maar die zijn even 

wild als hun onderdanen. Ze paren met reuzinnen, en een aantal van hen draagt dierennamen, 

net zoals de aan de Britse traditie ontleende Saksische leiders Hengest en Horsa.
283

 

 Toch lijken de Slaven zich als beschavers te ontpoppen, wanneer ze het Wilde Woud 

intrekken, de wilde beesten verdrijven en er hier en daar iets bouwen. Maar zij lijken niet op 

de gebruikelijke cultuurdragers. Het zijn verveling, ongerichte dadendrang en vechtlust die 

hen drijven: bij gebrek aan andere vijanden richten ze zich op dieren. Verdere opbouwende en 

regulerende acties, zoals wetgeving, ontbreken. Wat betreft de stedenstichtingen: incipit en 

proloog kondigen aan dat we zullen lezen “wie si waren die die steden eerst begrepen ende 

betymmerden”,
284

 maar uit de selectie van plaatsen blijkt dat het er bij de constructie van deze 

oudheid niet om ging de oorsprong van de belangrijkste Hollandse steden te verklaren. 

Daarvoor ontbreken er teveel namen (allereerst die van Dordrecht en Delft), terwijl andere 

vermeldingen (Voorburg, Valkenburg) in die context juist verbazing wekken.
285

 Dit ver-

haalelement had andere bedoelingen. Zoals in Engeland de ‘Ring der Reuzen’ (Stonehenge) 

nog van hun vroegere aanwezigheid getuigde, zo waren er ook in Holland archeologische 

overblijfselen die dat deden. Bij de genoemde plaatsen waren antieke of als antiek 

beschouwde bouwwerken, ruïnes en munten te vinden.
286

 Soms werden ze daarom genoemd 

in oudere geschiedschrijving van het gewest. Al die sporen uit het verleden werden nu in 

samenhang gebracht, verklaard en benut, en golden tevens als bewijs voor het verhaalde. 

 Veelzeggend is de opname van de Zuid-Hollandse dorpen Voorburg en Valkenburg, 

waar in de Romeinse tijd de handelsplaats Forum Hadriani en het fort Praetorium Agrippinae 

lagen, maar die hun betekenis allang hadden verloren. Johannes de Beke vertelt in zijn kroniek 

hoe de Noormannen bij Voorburg een groot kasteel verwoestten, van een vroegere koning 

Aurindulius. De Clerc uten laghen landen voegde daar nog aan toe dat men deze koning in de 

volkstaal Ezeloer noemde.
287

 Behalve de zichtbare ruïnes lijken muntvondsten aanleiding voor 

deze overlevering te zijn geweest. Interessant is het commentaar van Scriverius, die het 

kroniekje in 1663 uitgaf: 
 

Te Voorburgh, daer de fondamenten genoegh betuygen dat een machtigh swaer gebouw 

gestaen heeft, sijn verscheyde penningen van keyser Aurelianus gevonden, ’tgeen de ruuwer 

eeuw voor Eseloor kan uytgelecht hebben: misschien dat oock aldaer penningen gevonden sijn 

met helmen op daer vleugeltges aen sijn [...], die sy dan voor ooren ghenomen hebben: ick 

selve hebber penninghskens gekoft, die my de boeren met kracht wilden opstrijen, dat van 

koningh Eseloor waeren, ende twee opperste blaetges van de laurierkrans, die de keysers 

ghemeenlijck om ’t hooft hebben, naemen sy voor ooren. Wat dunckt u Leeser, sou men soo 

                                                
   282 Gouds kroniekje 1478, fol. [a6]r, [a7]r en v. 
     283 Vgl. over Hengest en Horsa (hengst en paard): Gerritsen en Van Melle 1993, 176-178. Ezeloor en Valc 

volgen dit voorbeeld.   
     284 Gouds kroniekje 1478, a2 r. 
     285 Vgl. voor de rangorde van de Hollandse steden in de middeleeuwen Smit 1995, 490-493. 
     286 Vgl. over Stonehenge hiervóór, IV.5.2.2.; vgl. ook Matter 1922, 304-326. Romeinse resten bij Voorburg, 

Valkenburg, Vlaardingen: Van Es 1981, 60 e.v., 79 e.v., 136-137, 159. Leidse Burcht: Van der Vlist 2001, 9-16. Vgl. 

over Vlaardingen en Leiden ook Janse 2007, 30. De aanleiding voor opname van Haarlem kan liggen in een Romeins 

fort bij het nabijgelegen Velsen (Van Es 1981, 93 e.v.); vgl. ook hierna, n. 297. Maar het kan ook een Haarlemse 

interpolatie zijn (zo is in een van de handschriten een verwijzing naar ’tWoudt, een dorpje bij Delft verwerkt: Janse 

2007, 31 n. 48). 

   287 Muller 1911, 61-65.  
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niet wel yemandt ooren aen-naejen?288 

 

De toevoeging van een zoon Valk verklaarde de naam van het plaatsje Valkenburg, waarvan 

men de Romeinse resten eveneens als een vroegere burcht met burchtheer uitlegde. 

 Gezien de verdere lading van de tekst - waarover dadelijk meer - is het mogelijk dat het 

opvoeren van Ezeloor (niet Aurindulius) en Valk ook een symbolische verwijzing naar de 

goddeloosheid van deze heersers inhield: de ezel - een bekend symbool voor heidendom  - 

ondanks zijn grote oren doof en de valk ondanks zijn scherpe ogen blind, want onkundig van de 

goddelijke waarheid.
 
‘Ziende blind en horende doof’, in de woorden van Christus zelf.

 289
 

 Deze Slaven-sage volgt dus het gebruikelijke patroon van Trojaanse oorsprongssagen, 

tot op zekere hoogte. Veel min of meer vaste onderdelen van zo’n sage zijn herkenbaar: de 

band met Troje, de vlucht naar een nieuw territorium, de vestiging van een vorstenhuis met 

betekenisvolle namen en passende echtgenotes, strijd tegen wilde wezens, etymologiserende 

stichtingsverhalen, groei van het territorium, positiebepaling ten opzichte van hogere of 

universele machthebbers... Maar alles is verkeerd in het negatieve. En juist die elementen die 

elders op goddelijke zending wijzen ontbreken: hier geen voorspellende dromen of orakels, 

geen witte zeug, wolf of zwaan als wegwijzer, geen zegenrijke gevolgen voor het nieuwe 

woongebied. Deze Hollandse oorsprongssage is een Trojaanse anti-sage. Dit verhaal be-

schrijft de antieke geschiedenis van een volk van wildemannen, de geëigende bewoners voor 

het Wilde Woud zonder Genade. 

 

Zou een dergelijke sage werkelijk tot meerdere eer en glorie van Holland zijn verzonnen? 

Waarschijnlijker is, dat zij werd bedacht om het bisdom Utrecht en zijn eerste bisschop Willi-

brord te verheerlijken.
290

 Misschien lag het startpunt voor deze pro-Utrechtse uitbreiding in de 

oorspronkelijke opening van de kroniek, die juist kritisch tegenover de bisschop stond. Deze was 

een van de vijandige buren waarover al in de proloog werd gesproken: “Ende daerom wil ic voir 

mi nemen die woerden die Onsen Lieve Here sprac tot sinen discipulen ende apostelen ende 

seide: ‘Siet, ic sende u als lammeren onder die wolven’”.
 291

 De voorstelling van de Utrechtse 

bisschop als wolf onder de Hollandse lammeren wordt door de toegevoegde voorgeschiedenis 

omgedraaid: de wilde Slaven waren de wolven, de bisschop was het hen door Christus 

gezonden lam. Een mogelijk verband met de politieke actualiteit ligt in de strijd om de 

Utrechtse bisschopszetel, halverwege de vijftiende eeuw. 

 Niet alleen de bij de Britse Troje-sage aansluitende Slaven-historie was nieuw. Uit 

eerder onderzoek bleek dat ook andere legendes hier voor het eerst te vinden waren: de 

overname van het van oorsprong Vlaamse Woud zonder Genade in de geschiedenis van 

Holland, en het verhaal van Willibrord en de grote boomstorting.
292

 Die elementen zijn te 

verbinden met bovenstaande uitleg van de Slaven-sage.
293

 Willibrords komst betekende een 

kentering in hun geschiedenis, gesymboliseerd door de val van het Wilde Woud. Hij bracht de 

                                                
   288 Gouds Kroniekje ed. 1663, 205-206. 

   289 Ezel: Timmers 1981, nr. 164. Jezus over ongelovigen: Matt. 13.13-14. 
     290 Die pro-Utrechtse tendens kan ook verklaren waarom het bovenstaande verhaal, hoewel vermoedelijk aan het 

Gouds kroniekje ontleend (Janse 2001 B, 150-152) in Veldeners Nederlandse Fasciculus temporum (1480, n.s. 1481) 

niet bij de geschiedenis van Holland, maar als opening van de Utrechtse kroniek is te vinden (fol. 244 r e.v.; vgl. fol. 
283 r e.v.). 

   291 Over deze politieke stellingname Janse 2001 B, 152-153. Mijn interpretatie ondersteunt Janses vermoeden 

(idem, 147) dat hier een tweede auteur aan het werk was. Ook verder bouwt de voorgeschiedenis voort op de 

oorspronkelijke proloog. 
     292 Woud: Carasso-Kok 1992, 258; boomstorting: Bejczy 1992, 66.  

   293 Ik veronderstel dus gelijktijdige combinatie van deze verhaalelementen tot een nieuw, zinvol geheel. De 

door Van Dort vastgestelde gelijkenis tussen de stichtingsverhalen van Leiden en de Slavenburg zie ik dan ook 

eerder als mogelijke aanwijzing voor creatie door één auteur dan voor ontstaan naar analogie (Van Dort 2004, 

55-56, 60). Wel kunnen oudere tradities hebben bestaan; vgl. voor Leiden Brinkman 1997, 35 n. 50. 
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ware beschaving, het christendom. En de extreme barbaarsheid van land en bewoners - een 

wilde enclave temidden van landen die al wel door beschavers en bekeerders waren bezocht - 

gaf extra reliëf aan Willibrords kracht en betekenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Het Wilde Woud zonder Genade: Holland in goddeloze 

oerstaat. Uit: Kattendijke-kroniek ed. 2005, 124. 

 

 Het bisschoppelijke perspectief van het verhaal blijkt ook in de houding tegenover 

wereldlijke macht. Het gezag van paus en bisschop staat boven dat van de Frankische 

koningen en hun zetbaas Dirk I, die vooral belangrijk zijn om hun steun tegen het heidendom. 

In de beschrijving van Hollanders en Friezen is de tekst, anders dan andere Hollandse 

kronieken, opmerkelijk onpartijdig.
294

 Veelzeggend is de vorstenreeks met de willekeurige 

afwisseling van machtsgebieden. De bewoners van Holland, Utrecht en Friesland worden 

door dezelfde bril bekeken: als heidenen. Hun geschiedenis wordt beschreven vanuit de 

tradities van de omgekeerde wereld, geregeerd door kou en wildernis - in theologische zin 

beladen begrippen.
295

 Ook de herleiding van de reuzen uit Albiona (stammoeder, vrouwen-

macht), in verwante bronnen, past in deze uitleg vanuit de verkeerde wereld. Maar wanneer de 

wilde Wilten, Slaven en Sassen eenmaal zijn bekeerd, kunnen ze zich tot voorbeeldige 

mensen ontwikkelen. De uit Engeland afkomstige Willibrord was immers zelf van Saksisch, 

Fries bloed: hij was een nakomeling van Hengest, net als de in Holland vereerde heiligen 

Adalbert en Jeroen.
296

 

 Deze interpretatie geeft de stedenstichtingen verdere, spirituele betekenis. Veel van de 

oude Romeinse forten kregen tijdens de bekering van de Nederlanden een nieuwe functie als 

missiepost. Enkele van de genoemde fundaties zijn plaatsen waar Willibrord een kerk stichtte, 

of die behoorden tot het vroegste bezit van het bisdom Utrecht. Die herinnering leefde voort 

                                                
   294 Die neutraliteit werd al opgemerkt door Verbij-Schillings, die het verhaal als pro-Hollands beschouwt en 

deze optiek dus niet kon verklaren (Verbij-Schillings 1997, 114-115). In de voorgeschiedenis is het negatieve 

Hollandse beeld van de Friezen (ook ‘Woudfriezen’ - vgl. dezelfde, 110-114) ook op de Hollanders zelf van 

toepassing gemaakt, voortbouwend op bestaande etymologieën van Vrieslant (vgl. Rijmkroniek van Holland ed. 

2004, v. 76-78) en Wilten, en aansluitend bij de Wiltenburg-traditie. 

   295 Vgl. Pleij 1988, 63 e.v., 135 e.v.  

   296 Gouds kroniekje 1478, fol. [a7]v. 
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in historiografie en, soms, lokale traditie.
297

 Dat ook aan dit verleden is gedacht, blijkt uit de 

keuze van Vlaardingen als locatie voor de Slavenburg. Daar bouwden de uit Engeland 

gekomen reuzen de eerste Hollandse burcht, en daar bouwde de uit Engeland gekomen 

Willibrord de eerste Hollandse kerk, als typologische vervulling van die oudste, heidense 

stichting.
298

 En zo blijkt de geschiedenis van de Hollanders symbolisch voor de geschiedenis 

van de mens, die twee keer moet worden geboren: in het vlees en in Christus. 

 De kwaliteit van het Gouds kroniekje is nooit erg hoog aangeslagen. Volgens de eerste 

editeur Scriverius (1663) stond het vol “groove, lange, vette, dicke fabelen en beuselingen”, 

en die woorden werden met instemming herhaald. Vooral de legendarische opening gold als 

blijk van de povere capaciteiten van de schrijver. Tegenwoordig ziet men deze tekst, minder 

normatief, als bron voor het vijftiende-eeuwse historische besef.
299

 Maar de prestatie van de 

auteur van de toegevoegde oorsprongssage is daarmee niet op waarde geschat. Hij creëerde 

een nieuwe voorgeschiedenis van Holland die getuigt van grote kennis en inventiviteit, door 

weloverwogen en betekenisvol gebruik van universele geschiedschrijving, regionale overleve-

ring en lokale omstandigheden en oudheden. Met zijn religieus geïnspireerde Trojaanse anti-

sage volgde hij de conventies van de middeleeuwse Troje-traditie, maar leverde hij daar 

tegelijk een bijzondere en originele bijdrage aan door haar in het kader van de omgekeerde 

wereld te plaatsen en zo voor eigen doeleinden te gebruiken. 

 

Voor het Hollandse nageslacht was de Slaven-sage in het Gouds kroniekje een problematische 

erfenis. Er was behoefte aan een mooi, liefst Trojaans verleden, maar deze inpassing in de 

wereldgeschiedenis was weinig vleiend. Toch kon men aan bepaalde elementen ervan prestige 

ontlenen. Zo bleek er duidelijk uit hoe dapper en sterk de eigen voorouders waren, en hoe oud 

sommige van de Hollandse steden. Misschien kan het succes van het Gouds kroniekje, in 

handschrift en ook nog wel in druk,
300

 voor een deel door zo’n positief-interpreterende uitleg 

worden verklaard. Anderzijds: wie in Holland over de oorsprong van land en volk wilde lezen 

had geen andere keuze dan deze tekst.  

 Bij Leeu zelf is van ongemak niets te merken. Hij geeft de voorgeschiedenis zoals hij 

die in handschrift vond, en richt zijn aandacht op het zo goed mogelijk doorgeven daarvan 

door toevoegen van interpunctie en duidelijke tekstindeling. Inhoudelijk grijpt hij niet in: er is 

nog geen wilt of wreet verdwenen. Een andere aanpak viel ook niet te verwachten: Leeu had 

de tekst gekozen omdat hij in deze vorm succes had. De hierboven getoonde religieuze lading 

van de opening van de kroniek paste bovendien goed in zijn fonds. 

 Maar veelzeggend is de wijze waarop de Slaven-sage in andere kronieken uit de vijf-

tiende en het begin van de zestiende eeuw werd behandeld. De stedenstichtingen nam men 

graag en vaak over,
301

 maar tegenover de verdere voorgeschiedenis uit het Gouds kroniekje 

                                                
   297 Van Berkum 1993, 36-38, 40-45; Rijntjes 1995, 160-163; het betreft naast Utrecht Vlaardingen, Velsen 

(later moederkerk van Haarlem) en Valkenburg. 

   298 Gouds kroniekje 1478, fol. b2r, met herinnering aan de Slavenburg. 
     299 Vgl. Romein 1932, 107-109; Janse 2001 B, 134-135. 
     300 Vgl. hiervóór, n. 268. Het succes van de druk was beperkt. Van zijn successen gaf Leeu zelf zoveel mogelijk 

herdrukken uit (Goudriaan 1993, 7) - maar niet van deze tekst. Het aantal herdrukken door anderen is bescheiden 

(vgl. Vermeulen 1986, 96). In Delft herdrukte men Leeus teksten systematisch (Hellinga 1965, 57), wat de keus voor 
deze relativeert. Wat betreft de handschriften: een aantal dateert uit de latere zestiende eeuw, en getuigt vermoedelijk 

van antiquarische belangstelling zoals bij Scriverius. 
     301 Tilmans 1989, 76. In haar verklaring voor dit succes laat Tilmans soms een steek vallen, wat vooral lijkt voort te 

komen uit het feit dat ze de stichtingsverhalen in het Gouds Kroniekje niet als onderdelen van een volledige, negatief-

geladen voorgeschiedenis herkent, en doordat ze latere bronnen voor de stedenstichtingen ten onrechte als repre-

sentanten van een homogene, positieve traditie beschouwt. Zo is haar uitleg dat de verhalen zo aantrekkelijk waren 

omdat er een rechtstreeks verband werd gesuggereerd tussen de ondergang van Troje en het ontstaan van de eerste 

Hollandse vesting een beetje misleidend (want het gaat alleen om causaal verband), en haar elders gevonden 

opmerking dat deze gebouwd werd door afstammelingen van de Trojanen onjuist. Ook is het niet waar dat de steden-
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bestond meer distantie. Zo wil de auteur van de Kattendijke-kroniek (1491 of kort daarna) alle 

Hollanders rechtstreeks met Troje verbinden. De daarmee strijdige boodschap van de reuzen-

sage lijkt hij simpelweg te negeren. Hij neemt zowel de Slaven-voorgeschiedenis van het volk 

als de Trojaans-Aquitaanse oorsprong van de graven ongewijzigd over, maar voorziet het 

geheel van de aankondiging dat “Romen, Vrancrijck, Enghelant, Hollant ende Uutrecht ende 

Vrieslant ende alle dese Nederlanden uut den bloede van Troyen ghesproten is”. En bij 

Aeneas - de grootvader van Brutus - stelt hij, eveneens in strijd met de inhoud van zijn 

kroniek: “van sijn saet wor Hollant eerst begrepen”.
302

 

 Een sprekend voorbeeld van herinterpreterende overname geeft de tweede redactie van 

Jan van Leidens Hollandse kroniek (1485/86-1494?). Van Leiden schrapt de herleiding van de 

Slaven uit de door Brutus verjaagde reuzen. De Slaven en Wilten behoren weer, zoals bij 

Beke, tot de volkeren die tijdens de volksverhuizingen uit de Meotische moerassen en 

Scandinavië kwamen.
303

 Wel voegt hij vervolgens de stichtingen in, met speciale aandacht 

voor zijn eigen geboorteplaats Leiden en zijn woonplaats Haarlem. Beide steden krijgen een 

lofdicht toegevoegd. De naam Leiden verklaart hij, vleiend, uit het feit dat de daar opgerichte 

burcht kooplieden veilig door het woud hielp leiden. Eerder had de auteur vraagtekens ge-

plaatst bij de historische status van Utrecht als hoofdstad, en op het belang van Dordrecht, 

Haarlem, Delft en Leiden gewezen. Het wekt dan ook geen verbazing dat hij Dordrecht een 

eigen stichter geeft: de Wiltische aanvoerder Dorethus.
304

 Selectie en uitbreiding tonen dus 

een specifiek Hollandse invalshoek, met toegenomen aandacht voor de geschiedenis van de 

steden, en met een duidelijk verlangen om de verhalen uit het Gouds kroniekje in een gunsti-

ger licht te plaatsen. 

 

 

4.6. Oud en nieuw: Troje en de Bataven 

 

Niet veel later kreeg de behoefte aan een eerbiedwaardig verleden een nieuwe invulling in de 

befaamde Batavenmythe, die in de zestiende en zeventiende eeuw bepalend werd voor het 

Hollandse zelfbeeld. De grondlegger van deze nieuwe mythe was de Hollandse 

geschiedschrijver Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531). Hij was een van de humanisten die, 

begin zestiende eeuw, middels brieven en traktaten in het Latijn discussieerden over de 

identificatie van het ‘eiland der Bataven’ uit de geschriften van Caesar, Plinius en Tacitus. De 

beschikbare gegevens leidden zijn inziens onvermijdelijk tot de conclusie dat de Bataven de 

directe voorouders van de Hollanders waren geweest. Enige tijd later publiceerde hij een 

uiteenzetting over de geschiedenis van het Bataafse volk, in de Divisiekroniek (Leiden, Jan 

Seversz, 1517). Was de Bataafse kwestie tot dan toe een zaak voor een beperkte kring van 

geleerden, met deze gedrukte Hollandse kroniek in de volkstaal bereikte Aurelius een veel 

ruimer publiek. De Divisiekroniek had groot en langdurig succes, vooral ook door een 

verkortende bewerking tot schoolboek. Het werk had daardoor zeer veel invloed op de 

                                                                                                                                                   
stichters “autochtone Friese heren zijn en geen vage Wilten, Slaven of overheersende Romeinen, die later weer 

verdwijnen.” (Tilmans 1989, 76; Tilmans 1993, 124).     
     302 Kattendijke-kroniek ed. 2005, fol. 2 r, 64 r (vgl. over deze tekst hiervóór, n. 214). Terecht stelt Tilmans dat deze 
claim op algemene Hollandse herkomst uit Troje nieuw is (Tilmans 1994 A, 190). Over de sterke nadruk op de band 

tussen Holland en Troje, in inhoud en illustraties: Kattendijke-kroniek ed. 2005, C-CII, CXX e.v.; de inhoudelijke 

tegenspraak is daarbij al ten dele opgemerkt (CXXXVIII), maar niet verklaard.  
     303 De Meotische moerassen waren bekend als belangrijk punt op de weg van Troje naar Europa. Van Leiden gaf - 

anders dan Beke - een korte samenvatting van de Trojaans-Sicambrische oorsprongssage van de Franken (Van 

Leiden ed. 1620, 5; vgl. ook 93). Meer dan deze hooguit impliciete verbinding tussen de Hollandse voorvaderen en 

Troje is er echter niet. 
     304 Van Leiden ed. 1620, I, 2, 7-9. De toegevoegde stichting van Dordrecht is alleen te vinden in handschrift: 

Tilmans 1988, 123. Vgl. over Van Leidens kroniek hiervóór, n. 214. 
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beeldvorming van het vaderlandse verleden.
305

 Het hiernavolgende concentreert zich op deze 

eerste en voornaamste behandeling van de Bataafse geschiedenis, en speciaal op haar verhou-

ding tot de voorafgaande Troje-sage. Aurelius was de eerste die zich met dit probleem moest 

bezighouden. 

 

De Divisiekroniek opent traditioneel. De verdeling van de aarde onder Noachs’ zonen, de val 

van Troje en de vlucht van Aeneas, Antenor, Francus en Brutus vormen er de opmaat tot de 

geschiedenis van Europa. Daarna geeft de auteur een beschrijving van Germania en van 

Batavia als deel daarvan. 

 Volgens Aurelius waren de Bataven afkomstig uit de omgeving van Pannonië, uit 

Scythië. Daar hadden ze voortdurend onenigheid met naburige volkeren over de zoutwinning 

in een bepaalde rivier. Daarom trokken ze weg, onder leiding van Battus en zijn broer 

Salandus. Ze vestigden zich op een vrijwel onbewoond eiland in de Rijn dat Battus naar 

zichzelf Batavia noemde. Hij stichtte er Battavoduren: Wijk bij Duurstede. Salandus belandde 

in het naar hem genoemde Zeeland, waar hij de Mitelburch - naar z’n vader Mitellus - stichtte 

en waar zijn volk zich opnieuw met zoutwinning kon bezighouden. 

 Er volgt een uitvoerige en uitermate lovende beschrijving van aard en zeden van de 

Bataven, waarin deugdzaamheid, dapperheid en vrijheid de voornaamste trefwoorden zijn. 

Die kenmerken bepaalden ook de verhouding tot Rome. Altijd hebben de Bataven het Rijk 

gesteund. Sterker nog: de Romeinse keizers waren volkomen afhankelijk van de Bataafse krij-

gers. Daarbij behielden deze hun vrijheid. Nooit hoefden de Bataven tribuut te betalen. Zij 

dienden in persoon, tegen beloning, en wat ze aan betaling vroegen kregen ze. Wanneer de 

Romeinen echter te veeleisend of te lastig werden schudden ze hen af, zoals Claudius Civilis 

dat had gedaan. 

 In een schijnbaar intermezzo ‘over een opinie over de oorsprong van Holland en 

Zeeland’ (kap. 20) verdedigt Aurelius de stelling, dat er hier te lande vóór Julius Caesar geen 

kastelen of steden bestonden. Deze meer beschouwelijke passage komt hierna nog ter sprake. 

 Dan geeft hij het gangbare verhaal over de oorsprong van de Hollanders: hoe Brutus 

de reuzen uit Brittannia verdreef en hoe zij zich vestigden bij het latere Vlaardingen, met de 

bouw van de Slavenburg. Ook de verdere geschiedenis van de Slaven wordt verteld, waarbij 

we Jan van Leidens opwaarderende lezing van het Gouds kroniekje herkennen. Die latere 

historie is opgedeeld in verschillende episodes, verspreid ingevoegd in de grote lijn van de 

wereldgeschiedenis. Tenslotte worden de Slaven onderworpen door de Franken. Daarna 

begint de Hollandse graventijd, met de aanstelling van de Trojaans-Aquitaanse Dirk I door de 

Frankische koning Karel de Kale. 

 

Aurelius’ beschrijving van het Hollandse verleden volgt de internationale humanistische 

mode van zijn tijd. De door nationalisme aangewakkerde aandacht voor de eigen antieke 

geschiedenis en cultuur, de heroriëntatie op klassieke bronnen, nieuwe opvattingen over 

wildernis en beschaving: het speelde ook elders in Europa. Holland verheerlijkte de primi-

tieve, maar nog zuivere Bataven zoals andere naties de nobele Galliërs, Germanen en Belgae 

vereerden.
306

 De invloed van Tacitus, speciaal van diens herontdekte Germania, is evident. 

Aurelius’ uitvoerige behandeling van de nog landelijke Bataafse samenleving is daarop 

gebaseerd.
307

 

                                                
     305 Divisiekroniek: NaSo NL0585. Over Aurelius als grondlegger van de Bataafse mythe, en over het succes van de 

Divisiekroniek: Tilmans 1988. Een andere opvatting over de datering en het belang van zijn Latijnse bijdragen aan de 

Bataven-discussie in Bejczy 1996. Een kort overzicht van de verdere verspreiding en betekenis van deze mythe in 

Teitler 1998. 
     306 Vgl. hiervóór, IV.4.6.2., IV.6.6. en voor de Belgae V.4.4. en VI.3.3. 
     307 Tilmans 1988, 145-146, met vraagtekens (146) bij het niet-stedelijke karakter van Aurelius’ Bataafse 
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 Net zoals elders heeft de nieuwe mythe nog veel gemeen met de traditionele 

middeleeuwse Troje-sagen, naar inhoud en functie.
308

 Weer lezen we over een uit het grens-

gebied tussen Azië en Europa afkomstige eponieme held, vestiging in een nog onbeheerd 

land, etymologiserende stedenstichtingen, autonomie en gelijkwaardigheid of zelfs 

superioriteit ten opzichte van Rome. Weer gaat het om zelfverheerlijking en legitimering. En 

ook deze oorsprongsmythe leende zich voor actuele politieke boodschappen en voor vleierij-

tjes in de vorm van beweerde bloedverwantschap met Bataafse helden.
309

 

 Maar hoe verhouden oud en nieuw zich verder? Wat is Aurelius’ visie op de Troje-

traditie? We zagen dat de humanistische houding tegenover de Trojaanse afstammingssagen 

kon verschillen. Vooral het laatmiddeleeuwse aandeel in het complex van overleveringen 

werd met argwaan bekeken. Tot volledige verwerping van de Troje-sagen kwam het echter 

maar zelden. De meeste auteurs kozen voor een combinatie van bestaande opvattingen en 

nieuwe ideeën over het eigen verleden.
310

 

 Uit bovenstaande samenvatting bleek al, dat ook de Divisiekroniek zo’n combinatie 

gaf. Regelmatig is vastgesteld, dat de auteur daarbij niet erg zorgvuldig of consistent te werk 

ging: hij uitte wel twijfels, maar vervolgens gaf hij de traditionele verhalen toch door. 

Aurelius was te beschouwen als een overgangsfiguur, en daarin zag men de verklaring voor 

dit warrige samenvoegen van oud en nieuw. Hij gaf een eerste aanzet tot historische kritiek, 

maar was nog niet in staat om deze werkelijk door te voeren.
311

  

 Volgens Tilmans was het behoud van de oude verhalen echter niet zijn eigen keuze, 

maar kwam hij ermee tegemoet aan de wens van drukker en beoogd publiek. In haar studie 

over de Divisiekroniek typeert zij Aurelius als kritische vernieuwer die eigenlijk, als eerste, 

afstand nam van de middeleeuwse traditie. Wel refereerde hij in zijn proloog nog aan Troje 

als oorsprong van de meeste Europese landen en steden, “onder die welcken Duytslant een of 

is van den meesten ende grootsten, daer dese onse landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslant 

inne ghelegen sijn.”
312

 Daaruit leidt ze af dat hij niet openlijk met de middeleeuwse autori-

teiten wilde breken. Maar in de tekst zelf zou hij zijn persoonlijke visie duidelijker laten 

blijken. Met zijn Bataafse mythe zou hij de bestaande geschiedverhalen over de Trojaanse 

afstamming van de graven en die over de stedenstichtingen uit het Gouds kroniekje impliciet 

bekritiseren. Want niet alleen was deze nieuwe herleiding gebaseerd op betere, klassieke 

bronnen.
313

 Zij gaf ook een historische identiteit aan de hele Hollandse natie, anders dan de 

elitaire, slechts op de graaf gerichte Troje-mythe of de stichtingsverhalen die alleen aan 

afzonderlijke steden luister gaven.
314

 In het beschouwelijke intermezzo na de Bataafse hoofd-

stukken zou hij zijn twijfels over de Trojaanse afstammingssagen en de legendarische 

stedenstichtingen nogeens expliciet formuleren.
315

 

                                                                                                                                                   
beschaving; dit kan worden verklaard door Tacitus’ expliciete mededelingen over het ontbreken van steden bij de 

Germanen in het algemeen (vgl. hiervóór, IV.6.6.). 
     308 Vgl. hiervóór, IV.4.6.3. 
     309 Politieke implicaties Divisiekroniek: Tilmans 1988, 155 e.v.; zoals bekend werd de Bataafse mythe later van 

belang als legitimering van de Opstand. 

 Bloedverwantschap: in een van Aurelius’ andere geschriften blijken de Wassenaars afgestamd van de 

Bataafse leider Julius Civilis (Tilmans 1988, 42; vgl. 153 voor een Bataafse afstamming van Karel van Gelre bij de 

Gelderse humanist Noviomagus). 
     310 Zie hiervóór, IV.4.6.3. Ook persoonlijke contacten van Aurelius (Jan van Leiden, Johannes Trithemius - vgl. 

Tilmans 1988, 23, 25 e.v., 33) kozen voor deze weg, zoals we eerder zagen. 
     311 Kampinga 1917, 8-9; Romein 1932, 211; Ebels-Hoving 1982, 256; Levelt 2011, 174. 
     312 Divisiekroniek 1517, proloog ([a ij] v). 
     313 Alleen Tacitus was overigens werkelijk nieuw als bron voor oorsprongsmythen; Caesar en Plinius werden, 

direct of indirect, ook al wel bij de constructie van Troje-sagen gebruikt (vgl. bijvoorbeeld de vierde Brabo-sage). 

Dat we hier met volksverhalen te maken zouden hebben (Tilmans 1988, 126) lijkt mij niet juist. 
     314 Tilmans 1988, 126, 144-145, 155, 214, 217. 
     315 Tilmans 1988, 126, 141. 
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 Bejczy verklaart Aurelius’ combinatie van oud en nieuw weer anders: uit het 

tijdgebrek van de achterblijver. Hij tempert het door Tilmans gecreëerde beeld van de auteur 

als groot vernieuwer. Volgens hem had Aurelius de Hollandse historie al op de traditionele 

wijze van het Gouds Kroniekje beschreven toen hij hoorde over het Bataafse verleden van 

Holland. Geschrokken voegde hij, op het laatste moment, een geschiedenis van de Bataven in 

zijn werk in. Die haast zou verklaren waarom de Divisiekroniek hier zo onsamenhangend en 

zelfs tegenstrijdig lijkt, met Bataven naast Slaven en Wilten, en herkomst van de Bataven uit 

Midden-Europa naast een Trojaanse afstamming voor de Hollanders. “Wellicht was het in 

1515 te laat voor Aurelius om zijn oorspronkelijke relaas over de Hollandse oertijd terug te 

nemen. Alles wat hij deed was het inlassen van enkele hoofdstukken waarin hij de traditionele 

verhalen over de oertijd - die hij tevoren kritiekloos in zijn kroniek had verwerkt - opeens 

veroordeelde”.
316

  

 Aurelius’ benadering is dus altijd negatief uitgelegd: als onvermogen van een over-

gangsfiguur, als commerciële knieval van een wetenschappelijke voorloper, of juist als haast 

van een achterloper. Hij heeft oude en nieuwe opvattingen echter bewuster en met meer 

aandacht en overtuiging samengevoegd dan tot nu toe is verondersteld. Zeker: zijn historio-

grafische belangstelling lag vooral bij de Bataven, en niet zozeer bij Troje. Over de Bataafse 

geschiedenis geeft hij een uitvoerige en samenhangende verhandeling, terwijl de gegevens 

over de relatie tussen Holland en Troje verspreid en niet altijd consistent zijn.
317

 Het lijkt ook 

duidelijk dat de drukker die Hollandse connectie met Troje wèl heel interessant vond, in elk 

geval in commercieel opzicht. We komen daar nog op terug. Maar in hoeverre Aurelius 

afstand nam van de oude oorsprongs- en stichtingsverhalen is de vraag. In bepaalde passages - 

met name het genoemde intermezzo - echoot hij de lichte spot en de kritische toon waarmee 

collega-humanisten over de afstammingsrage in het algemeen en bepaalde sagen in het 

bijzonder spraken. Hoe die kritiek moet worden geduid staat echter nog te bezien.
318

 De 

veronderstelling dat het omarmen van de nieuwe, humanistische inzichten automatische en 

volledige afwijzing van de voorafgaande traditie impliceerde of zou moeten impliceren is een 

misvatting, die voortkomt uit onbegrip van die traditie. De Divisiekroniek verwerpt slechts 

                                                
     316 Bejczy 1996, 472-473. 
     317 Hoe de combinatie van Bataven en Slaven, herkomst uit Midden-Europa en herkomst uit Troje toch een eenheid 

kan vormen wordt hierna uitgelegd. Daarmee zijn echter niet alle onduidelijkheden verklaard.   

 De verdere verwarring wordt deels veroorzaakt door Aurelius’ eclectische benadering van de Troje-stof: een 

deel ervan accepteert hij, een deel niet. Wat hij afwijst (de herleiding van de Hollanders uit de reuzen) neemt hij 

echter nog wel op, in vooruitwijzingen (fol. 10 r, 8 v) en in het lopende verhaal (fol. 17 r en v). Mogelijk kwam hij 
hiermee tegemoet aan de wensen van de drukker, die ook in zijn illustratiepolitiek de traditie hoog hield. 

 Verwarrend is ook een latere passage in de tekst, in de voorrede tot de behandeling van het graafschap 

Holland. Daar wordt opnieuw op ligging, oudheid en bevolking ingegaan, waarbij we een heel ander overzicht van 

Hollands oergeschiedenis krijgen dan in de eerste hoofdstukken: “Wanttet al bi IJsaacs des patriarchs tijt bewoent is 

gheweest. Onder Moyses tijden bi coningen regeert. Onder Sampsons tijden bi den Troijanen weder begrepen ende 

daernae bewoent van den Chatten” (fol. 91 v). Wordt hier een andere Hollandse kroniekschrijver gevolgd, en dan een 

auteur die Annius van Viterbo gebruikte, gezien de gemelde vóór-Trojaanse bewoning? Aurelius’ stadgenoot, vriend 

en collega-geschiedschrijver Reinier Snoy voltooide in 1519 een geschiedenis van Holland met gebruik van Annius,  

maar werkte daar al vanaf ca. 1509 aan; hij kan invloed hebben gehad (De Hemptinne 1989, datering: 114 n. 13; vgl. 

Snoy ed. 1620, 16-21; relatie Snoy-Aurelius: Tilmans 1988, passim). Onduidelijk blijft in elk geval welke Trojanen 

hier waren ten tijde van Sampson, die (als opvolger van Abdon: vgl. hiervóór, II.3.2.) kort na die oorlog leefde. 
     318 Over het intermezzo (kapittel 20) hierna. Een tweede afstandelijke opmerking betreft de naamsverklaring van de 

Franken (vgl. hiervóór, IV.4.1). Aurelius noemt de bekende herleidingen uit feroces (“wreet”) en franci (vrij); 

“Andere die seggen ende dat confirmeert Robertus Gaguinus in sijne cronijcke als dat dese Sicambrinen gheheten 

worden Franci van horen oversten hooftman, Hectoors soen [...], dye ghenoemt was Francion [...]. Wat nu hier of is 

laet ick bliven, want dye authoren seere discorderen van den oerspronghe ende beghinsele der Francken” (Divisiekro-

niek 1517, fol. 44 v). Dat Aurelius zich hier zou aansluiten bij Gaguins twijfel over de Trojaanse afstamming van de 

Fransen (Tilmans 1988, 101) zie ik niet. Vgl. over Gaguin ook hiervóór, IV.4.6.3. 

 Een kritische notitie over afstammingssagen op fol. 4 r betreft de modieuze verhalen rond Noachs post-

diluviale zonen, zoals bij Annius van Viterbo (en naar zijn voorbeeld Reinier Snoy: vgl. De Hemptinne 1989). 
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een deel daarvan, en probeert met het overige een nieuwe eenheid te creëren. En bij die uitleg 

blijkt het met de geconstateerde innerlijke tegenspraak en verwarring mee te vallen.  

 Aurelius neemt de oudste en belangrijkste Troje-sagen van Romeinen, Franken en 

Britten wel degelijk serieus als historisch kader. De aandacht voor de Europese oorsprong uit 

Troje gaat, zoals we al zagen, verder dan een verwijzing in de proloog. Verschillende kapittels 

worden besteed aan de Trojaanse oorlog en de voornaamste afstammingssagen. Bovendien 

geeft Aurelius - en dat is uitzonderlijk - een omstandige verklaring van de plaats van dat alles 

in het goddelijke heilsplan. Deze voor het middeleeuwse denken over Troje zeer 

verhelderende passage werd eerder in deze studie aangehaald. Europa is er het nieuwe 

beloofde land, de afstammelingen uit Troje het nieuwe uitverkoren volk.
319

 

 De Hollandse historie past eveneens in dat raamwerk. Dat blijkt niet alleen uit de 

proloog, maar ook uit het hoofdstuk over de Frankische oergeschiedenis. Aurelius beschrijft 

hoe de Franken na hun verdrijving uit Sicambria naar het Westen trokken en daarbij ook 

Holland, Zeeland en het Sticht veroverden. Hij trekt veel ruimte uit om misverstanden over 

deze latere scheppers van het graafschap te voorkomen: 
 

Enige luden die der dinghen onderscheyt niet en verstaen [begrijpen] menen dat het coninghen 

van Vrancrijck waren die Hollant eerst uutgaven [in leen gaven], dat si met reden wel proeven 

[inzien] souden dat si onrecht segghen, want Hollandt nye Walsche tonghe en was, noch onder 

der Walen onderdanicheit en stonde. Mer het waren coninghen der Francken, ende waren van 

‘t eerste ende rechte Vrancrijck dat nu Franckenlant hiet, daer Wirtzburch die hoofstat of is als 

voerseit staet, want also als die edel Francken van Troyen dat lant bi den Rijn eerst begrepen 

als si uut horen landen ende stat van Sicambrien verdreven waren ende noemden dat lant na 

hem Franckenlant daer die coninghen van Franckenlant of ghecomen sijn ende doe ter tijt die 

meeste coninghen van der werelt naest den keyser waren.  

 

De huidige Fransen waren slechts Francigene: latere afstammelingen van de Franken, uit de 

tijd dat deze verder westwaarts waren getrokken. De eigenlijke Franken moest men echter 

eerst en vooral in Duitsland localiseren. Zij waren het die het Rijk hadden overgenomen. De 

paus had daarna bepaald dat het Rijk voor altijd in Duitse handen moest blijven. Holland 

maakt dus deel uit van dat nadrukkelijk Trojaans-Frankische, Duitse Rijk.
320

 En de eveneens 

Trojaanse afstamming van de graaf die de Franken over Holland aanstelden wordt niet in 

twijfel getrokken.
321

 

 De Bataafse mythe beschrijft de geschiedenis van het eigen voorgeslacht vóór de 

komst van de Franken. Die beschrijving gaf inderdaad impliciet kritiek op de bestaande 

verhalen over Hollands oorsprong en oertijd, maar anders dan Tilmans stelt. Kern van het 

verschil tussen oud en nieuw is niet collectief tegenover selectief of exclusief, maar positief 

tegenover negatief. Er bestond immers al een collectief portret van de Hollandse voorvaderen, 

in de weinig vleiende Slavengeschiedenis uit het Gouds Kroniekje. Het is deze, door Tilmans 

niet als zodanig herkende
322

 voorgeschiedenis van het Hollandse volk waarop de Bataven-

                                                
     319 Voornaamste hoofdstukken met Troje-stof: div. 1 kap. 6: val van Troje; kap. 7: Trojaanse stichtingen Aeneas, 

Antenor, Francus, met heilshistorische uitleg; kap. 8: Brutus; div. 2 kap. 10: verwijzing naar Romeinse en Brabantse 

Troje-sage; kap. 22: Franken; div. 3 kap. 11: Trojaans-Aquitaanse sage Hollandse graven. Heilshistorische uitleg: zie 

hiervóór, IV.4.3.2. Ten onrechte belandt dit aspect van Aurelius’ geschiedvisie bij Tilmans in een korte voetnoot 
(Tilmans 1988, 126 n. 18). 
     320 Divisiekroniek 1517, 44 v - 46 r (citaat: 45 r). Vgl. over deze in Duitsland tot in de 16e eeuw gangbare germa-

nisatie van de Franken, in de strijd om het keizerschap: hiervóór IV.4.4.1. Over Aurelius’ verdere deelname aan deze 

internationale discussie: Tilmans 1988, 159-160. 
     321 Divisiekroniek 1517, fol. 95 v e.v. 
     322 Dat blijkt op verschillende plaatsen. Anders dan Tilmans stelt is Aurelius niet de eerste die aan de Hollandse 

historie een voorgeschiedenis toevoegde (Tilmans 1988, 90, 118, 214). Ook de Slaven-sage uit het Gouds Kroniekje 

was bedoeld als voorgeschiedenis. Sinds de creatie van deze sage golden de Slaven en Wilten niet meer als pas met 

de volksverhuizingen in deze streken terecht gekomen (id., 126): dat was de voorafgaande opvatting van Beke. 
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mythe reageert. Aurelius haalt de angel uit het oude verhaal door de herleiding van de 

Hollanders uit de door Brutus verdreven, wilde reuzen aan te vechten, en er een herleiding uit 

de primitieve maar nobele Bataven voor in de plaats te stellen. De verdere Slavengeschiedenis 

blijft behouden.
323

 Door een enkele terug- of vooruitwijzing benadrukt hij daarbij de 

continuïteit: het land van de Slaven heet nog steeds Batavia, en ze worden regelmatig 

gelijkgesteld met de Hollanders.
324

 Zo is het alsof beide volkeren samenvallen, of de vroegere 

Bataven alleen van naam veranderd zijn. 

 Van belang is de interpretatie van het beschouwende kapittel tussen de Bataafse 

hoofdstukken en die over de oude herleiding van de Hollanders uit de door Brutus verdreven 

reuzen. Het lijkt of Aurelius hier even afdwaalt voor een geschiedkundig terzijde, en zo vat 

Tilmans het ook op: “voordat hij de draad van het verhaal weer oppakt met Brutus, geeft hij 

eerst nog zijn visie op het ontstaan van de Hollandse steden”. Levelt veronderstelt dat de 

auteur gewoonweg alles vertelde wat hij tegenkwam, en hier uitlegt hoe het komt dat dit soort 

vaak tegenstrijdige verhalen bestaan.
325

 De strekking van het betoog moet echter anders 

worden uitgelegd. Daartoe eerst een korte samenvatting van het kapittel. 

 Aurelius opent met de stelling, dat er in Holland vóór Caesar geen kastelen of steden 

bestonden. Het is moeilijk om over dit soort kwesties zekerheid te krijgen: door het ver-

strijken van de tijd is veel onduidelijk geworden. In Duitsland waren vroeger in elk geval nog 

geen versterkte steden en burchten. Pas de Romeinen waren begonnen met de bouw daarvan. 

In kronieken lees je niet dat er in Duitsland vóór Caesar andere steden waren dan Trier. 

Trierse kronieken beweren weliswaar dat er vijf andere Duitse steden aan die stad 

onderworpen waren. Maar zoals Enea Silvio al schreef in zijn Historia Bohemica: alle 

geschiedschrijving is vermengd met fabels, want ijdelheid maakt machthebbers en steden 

lichtgelovig. Er zijn mensen die hun oorsprong heel ver terug zoeken en daar zeer trots op 

zijn, zoals de Bohemers die beweren dat ze van Slaven afstammen die nog aan de toren van 

Babel hebben meegebouwd. Andere Europese volkeren zeggen dat ze van de Romeinen of de 

Trojanen afstammen,  
 

Mer die Beemer nemen hoer begin ende oerspronck veel hoger, als [namelijk] van den Slaven 

die den toern van Babilonien maecten. Mer si en seggen niet wat coningen, wat heren ende 

vorsten si gehadt hebben, of wat lant si bewoent hebben of tot wat tijden si in Europen 

gecomen sijn, mer anders niet dan datter gheweest sijn Slaven, die dat lant eerst begrepen. Als 

oec die Hollanders seggen dat si ghecomen sijn uut Brittangen oft Enghelant, ende begrepen 

dese landen van Hollant ende Zeelant, ende noemden hem selven oec Slaven. Mer van al desen 

en vint men ghene warachtige sekerheit. Ende dit is al een ydel ende bespotlic eer oft lof.326 

 

Wie de Bohemers na wil volgen en de edelheid van zijn geslacht wil zoeken in de oudheid der 

tijden, moet niet teruggaan tot de toren van Babel, maar tot de Ark van Noach of tot Adam en 

Eva, waar we allemaal van afstammen. Deugd alleen bepaalt adeldom, want alle oudheid is 

vol fabels. Aurelius concludeert dan dat alle berichten over stedenstichtingen in Holland vóór 

                                                                                                                                                   
Tilmans verwijst echter stelselmatig naar het verhaal van het Gouds Kroniekje met de term ‘de stedenstichtingen’ 

(id., 123 en passim): een te beperkte karakterisering. Het ging er niet om luister aan bepaalde steden te verschaffen 

(id., 126). Die uitleg werd wellicht ingegeven door de visie in Aurelius’ bronnen (Jan van Leiden met zijn positief-
interpreterende weergave van deze Hollandse stichtingen, Schedels wereldkroniek (1493) waarin verschillende trotse 

vermeldingen van Trojaanse stedenstichtingen elders in het Rijk). Maar de oorspronkelijke en volledige Slaven-sage 

had die intentie niet. 
     323 De Slaven heten daarbij nog steeds ‘wild’, maar het is misschien geen toeval dat de grote boomstorting ten tijde 

van Willibrord ontbreekt (Bejczy 1992, 72). Bij de bewerking van Tacitus werden ook de scherpste kantjes van diens 

Germanen-portret weggelaten (vgl. over Aurelius’ Tacitus-bewerking Tilmans 1988, 146). 
     324 Zie bijvoorbeeld fol. 36 v, 49 v, 50 r en v. 
     325 Tilmans 1988, 141; Levelt 2011, 178. 
     326 Divisiekroniek 1517, fol. 16 v., naar Enea Silvio Piccolomini, Historia Bohemica (Piccolomini ed. 1967, 84). 
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Caesar onwaar zijn. Als concrete voorbeelden noemt hij de stichting van de Slavenburg bij 

Vlaardingen en de vestiging van een hertog Walachrijn op het latere Walcheren.
327

 

 Als gezegd: het is voornamelijk in dit kapittel dat Aurelius kritiek op historische fabels 

laat horen. Maar daarmee doelt hij vooral op het verhaal over de herleiding van de Hollanders 

uit de reuzen en over hun stichting van de Slavenburg, de traditionele en voor de negatieve 

lading bepalende opening van de Slavengeschiedenis. Die intentie blijkt al in de afstandelijke 

titel van het kapittel, ‘Van die opinie der gheenre die scriven van den beghinne, anvang ende 

oerspronc deser landen van Hollant ende Zeelant’. Veelzeggend is ook de plaatsing van het 

stuk: geen toevallig intermezzo, maar een bewuste, ondergravende inleiding op het kapittel 

over deze visie op de herkomst van de Hollanders. En de wat spottende woorden over de 

ijdelheid die vorsten en steden ertoe brengt om mooie verzinsels over hun verleden te geloven 

betreffen een andere Slaven-sage, uit Bohemen - Troje wordt er slechts zijdelings en vergelij-

kenderwijs bij betrokken. Ze zijn geciteerd naar Enea Silvio Piccolomini (die zowel de 

Franken als zijn eigen naam en bloed uit Troje herleidde!), waar deze de historische pretenties 

van de Bohemers bekritiseert.
328

 Aurelius volgt dat beroemde voorbeeld na om die andere, 

Hollandse Slaven-sage als even grote onzin te kunnen verwerpen. En zijn geleerde bezwaren 

tegen vóór-Romeinse stedenstichtingen beogen de bouw van de Slavenburg als belangrijk 

deel van dat onwenselijke verhaal. 

 De andere stichtingsverhalen uit het Gouds Kroniekje blijven ongemoeid: ze zijn te 

dateren in een latere periode uit de geschiedenis,
 329

 en worden daar zonder probleem opgeno-

men. Sterker: Aurelius bevestigt ze impliciet, door historische kritiek of andere moderne, 

humanistische toevoegsels. Zo corrigeert hij de gebruikelijke naam en naamsverklaring - en 

daarmee de ongunstige associaties die deze opriep! - van koning Ezeloor, 
 

den welcken die leke luden noemen Ezeloer omdat hi so lange oren hadde gelijck een ezel mer 

dit is al versierde [verzonnen] logentael want hi genoemt was Aurindulius of Etzelinus ende 

comt sere mitten Latijn overeen, want auris is een oer mer dat hi lange oren hadde en is so 

niet.330 

 

En verder meldt Aurelius dat hij zelf munten bezit die bij de resten van Aurindulius’ 

bouwwerken bij Voorburg werden opgegraven: een uit de tijd van Nero, en een uit de tijd van 

Antoninus Pius.
331

    

 Aurelius brak dus niet met de Troje-traditie in het algemeen. Maar hij hoopte wel te 

breken met de Trojaanse anti-mythe die er ten aanzien van de Hollanders bestond, en die een 

fundamenteel negatief beeld van hen gaf. Dat verlangen bleek ook al in de tweede redactie 

van de Hollandse kroniek van Jan van Leiden, een van de bronnen voor de Divisiekroniek, uit 

het weglaten van de reuzenherleiding en uit kleine, opwaarderende aanvullingen in de rest van 

het verhaal. Aurelius ging nog verder, door de reuzenherleiding expliciet aan te vallen en er 

                                                
     327 Divisiekroniek 1517, fol. 16 v - 17 r; twee kapittels verder (fol. 18 r) verwijst hij nog de stichting van Dordrecht, 

door Jan van Leiden toegevoegd aan het verhaal van het Gouds Kroniekje, naar een later tijdstip in de geschiedenis. 

 Het verhaal van Walachrijn is een al oudere overlevering over de Zeeuwse geschiedenis. Het werd door 

Aurelius eveneens ontleend aan de tweede Hollandse kroniek van Jan van Leiden, en zou afkomstig zijn uit de - 

onbekende - Historia Lotharingorum van Hugo van Fleury (vgl. Divisiekroniek  1517, fol. 19 r-v en Tilmans 1988, 
114). Deze vorst der Belgen is echter afkomstig uit de Annales Hannoniae van Jacques de Guise (Valacrinus), en 

komt ook voor in de vierde Brabo-sage (Walagar). Vgl. V.4.4. en VI.3.3. 
     328 Vgl. voor de slechts ten dele kritische houding van Piccolomini hiervóór, IV.4.6.3.  
     329 Antonina: tijdens of kort na Nero; Haarlem, Leiden, Voorburg en Valkenburg: na Hengest en Horsa (vijfde 

eeuw) en vóór Arthur (zesde eeuw). 
     330 Divisiekroniek 1517, fol. 49 r. Tilmans citeert de passage als voorbeeld van kritische vertaling (Tilmans 1988, 

192). 

   331 Divisiekroniek 1517, fol. 49 r; ook geciteerd in Tilmans 1988, 192. Vgl. over de traditie rond Ezeloor hiervoor, 

444. 
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iets anders voor in de plaats te stellen. De klassieke bronnen boden in alle opzichten betere 

voorvaderen in de Bataven. Met de vervanging van de oude ouverture van de Hollandse 

oergeschiedenis door deze nieuwe opening veranderde de strekking ervan diametraal. 

Voortaan hadden de Hollanders voorbeeldige voorouders. 

 

Maar nog niet alle verwarring is geklaard. Opmerkelijk is de al genoemde titelpagina,
332

 met 

de in rode letters gezette teaser dat Holland ‘eerst begrepen ende bewoent is gheweest van 

den Troyanen’. Geen woord over de voor Aurelius zo belangrijke Bataven. En bij lezing van 

de kroniek wordt niet echt duidelijk welke Trojanen nu eigenlijk zijn bedoeld.
333

 Hoe is dit 

verschil tussen vlag en lading te duiden? 

 De inhoud van de Divisiekroniek werd niet alleen bepaald door de geschiedkundige 

ideeën en voorkeuren van Aurelius. De commerciële belangen van de drukker, Jan Seversz, 

speelden ook een rol.
334

 De kroniek was bestemd voor een lekenpubliek van Hollandse 

burgers. Men diende dus rekening te houden met de vermoedelijke belangstelling van deze 

beoogde kopers. Uit de titelpagina - de meest prominente reclamedrager, in principe afkom-

stig van de drukker
335

 - blijkt dat Jan Seversz die belangstelling allereerst bij een eigen oor-

sprong in Troje zag. Is hier dus sprake van verschil van opvatting en slechte samenwerking 

tussen auteur en uitgever? In haar studie over de Divisiekroniek wees Karin Tilmans al op 

blijken daarvan. Zo werd Aurelius’ verhaal over koning Ezeloor door Seversz geïllustreerd 

met een speciaal vervaardigde afbeelding van een koning met enorme oren, terwijl de tekst 

die naamsverklaring juist ontkrachtte.
336

 Hierbij aansluitend nog een ander in dit verband 

passend voorbeeld: ook de bouw van de Slavenburg werd door Seversz geïllustreerd, met 

voorbijgaan aan de historische kritiek van zijn auteur. De Trojaanse titelpagina zou eveneens 

aan Tilmans’ lijstje kunnen worden toegevoegd. De verwarring rond Holland en Troje zou 

dan in dit geval te verklaren zijn uit de juist hier tegenstrijdige intenties van drukker en auteur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koning Ezeloor: een voorbeeld van de tegenstrijdige 

intenties van auteur en drukker. 

Divisiekroniek 1517, fol. 49 r. 

 

                                                
   332 Vgl. ook hiervóór,V.4.5.4., met afbeelding. 
     333 Het kan niet gaan om de reuzen, waarvan eveneens gezegd wordt dat ze Holland ‘eerst begrepen’, maar die juist 

voor de Trojanen vluchtten (fol. 8 v, 17 r en v). Ook niet de Sicambriërs die op weg naar Brittannia (?) door 

ongunstige wind in Zeeland landden: zij werden direct door de Slaven verdreven (fol. 17 v). Dan de Franken en Dirk 

I? Of wordt gedoeld op de veel later ineens genoemde, maar niet nader geïdentificeerde Trojanen die Holland ten 

tijde van Sampson zouden hebben bewoond (fol. 91 v; vgl. hiervóór, n. 317)? 
     334 Vgl. over Seversz’ motivatie eerder V.4.5.4 (navolgen van succes). 
     335 Vermeulen 1986, 34-36; Ebels-Hoving 1982, 251. 
     336 Tilmans 1988, 54-73; Ezeloor: 63 e.v. Vgl. eerder Van de Waal 1952, I 128-129. 
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 Toch is er ook hier misschien meer eenheid dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn 

aanwijzingen dat Aurelius probeerde om tegemoet te komen aan de wensen van de drukker, 

door te suggereren dat de Bataven via Scythië uit Troje kwamen. De Scythen waren uit 

klassieke bronnen bekend als bewoners van de Meotische moerassen, en (althans volgens 

sommigen) als nobele wilden. Een verbinding tussen de nobele Bataven, de nobele Scythen en 

het edele Troje lag voor de hand.
337

 Eerder zagen we dat zowel Beke als Jan van Leiden de 

Slaven noemde onder de volkeren die, in de eerste eeuwen na Christus, vanuit Scandinavië en 

de Meotische moerassen naar Europa trokken. En door de Frankische Troje-sage waren deze 

moerassen bekend als belangrijk punt op de weg van Troje naar Europa. Bij Beke ontbreekt 

elke referentie aan die sage. Van Leiden gaf er een korte samenvatting van, Maar meer dan 

deze hooguit impliciete verbinding tussen de Hollandse voorvaderen en Troje was er niet.
 338

 

Aurelius dikt de suggestie van een verband echter aan, door in zijn beschrijving van Francions 

vlucht uit Troje een vooruitwijzing naar de Hollandse geschiedenis in te voegen:  
 

Doe Francion hier een weinich tijts mitten sinen geseten hadde heeft hi een plaetse verspijt 

ende ghevonden versceiden van allen menschen leggende opter riviere Tanays [Don] nortwert 

op Scythien, daer wi Hollanders onse oerspronck of nemen, als men na horen sal, welcke rivier 

scheidet Asien ende Europen, vallende ten lesten in den marasschen ende broecklanden van 

Meotides.339 

 

Misschien heeft Seversz met zijn titelpagina geëxpliciteerd wat Aurelius hier suggereert: dat 

niet alleen de Hollandse graven, maar ook de Bataafse voorvaderen van hun onderdanen uit 

Troje uit kwamen. Die herkomst zou hen passen - en Seversz ook. 

 

De Divisiekroniek kreeg al snel bekendheid onder historici, maar was aanvankelijk geen 

commercieel succes - misschien door de prijs, misschien ook door de vele slordigheden in de 

uitgave. Een flink aantal exemplaren van de eerste oplage werd niet verkocht, en belandde in 

Antwerpen. In 1530 werden ze daar opnieuw op de markt gebracht, geactualiseerd door 

toevoeging van het vervolg uit Jan van Doesborchs uitgave van de Alderexcellenste Cronike 

van Brabant in dat jaar, door Van Doesborch of door Seversz en zijn zakenpartner Willem 

Vorsterman.
340

 Pas aan het eind van de zestiende eeuw zouden er in Holland nog enkele 

herdrukken verschijnen.
341

 

 Maar Vorsterman had inmiddels een nieuwe vorm voor het materiaal uit de 

                                                
   337 Waarschijnlijk werd Aurelius hier (mede) beïnvloed door Johannes Trithemius’ Compendium sive 

Breviarium […] over de geschiedenis van de Franken, dat in 1515 in Mainz was verschenen. Bij Trithemius 

waren Trojanen, Scythen, Sicambriërs en Franken achtereenvolgende namen voor hetzelfde volk, dat in de vijfde 

eeuw voor Christus vanuit de Meotische moerassen naar Germania trok en zich in de Rijndelta vestigde. Omdat 

dit in Habsburgs belang bedachte verhaal de importantie en de vrijheid van de Bataven tegelijk ondergroef, was 

het voor Aurelius niet aantrekkelijk om het over te nemen of er direct naar te verwijzen. Zie over Trithemius en 

de Scythen hierna, VI.6.6., speciaal 482. Invloed van Trithemius’ Compendium bij Aurelius lijkt aanwijsbaar in 

de herhaalde localisering van de woonplaats van de Trojaanse Franken ‘bij de Scythen’ (fol. 17 r) en in de 

referentie aan Würzburg (citaat hierboven, 452) als kern van het Frankisch gebied. 
     338 Vgl. hiervóór, n. 275 en n. 303. 
     339 Divisiekroniek fol. 8 r. Dat hier ‘Hectors zoon Francion als voorvader van de Hollanders wordt genoemd’ 
(Tilmans 1989, 82) is niet waar, maar de suggestie is er wel - mogelijk bewust vaag. Vgl. ook fol. 17 v voor 

localisering van de Trojaanse Franken ‘bij de Scythen’. Bij de latere behandeling van de oorsprong der Bataven 

houdt hij het - in lijn met Bekes herleiding van de Slaven - op een vage omschrijving van deze streek bij Pannonië / 

Scythië, zonder terugwijzing naar Troje of Franken (fol. 11 r, 11 v).  

   340 NK 614; vgl. Tilmans 1988, 168-169, 172-174; Gerritsen 1991. Tilmans schat dat een derde deel van de oplage 

niet werd verkocht. Over de relatie Seversz - Vorsterman: Bangs 1979. Verdere receptie: Tilmans 1988, 175 e.v. 

   341 Herdrukken in 1585, 1590-1591 en 1595, op verschillende Hollandse adressen; met het oog op Hugenootse 

immigranten verscheen in 1601 in Dordrecht ook een Franse vertaling (Tilmans 1988, 177-179). In de zeven-

tiende eeuw verscheen nog een kritisch bedoelde bewerking door Wouter van Goudhoeven (idem, 180-182).  
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Divisiekroniek gevonden, waarin het wèl verkocht - zeer goed zelfs. In 1538 bracht hij een 

verkortende bewerking op de markt, onder de titel Die Cronijcke van Hollant, Zeelant ende 

Vrieslant van alle gheschiedenissen int Corte, met die Cronijcke vanden Bisschoppen van 

Uutrecht, ende hoe dat Hollant eerst begrepen is […]. Deze uitgave werd buitengewoon 

populair: tot in de negentiende eeuw verschenen tientallen herdrukken. In de Republiek was 

dit het gangbare schoolboek voor vaderlandse geschiedenis.
342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De wijdverspreide Cronijcke van Hollant Zeelant ende 

Vrieslant […], tweede druk, Antwerpen, Willem 

Vorsterman, [1539]. De Trojaanse stamvaders zijn van 

de titelpagina verdwenen. 

Ex. Den Haag KB KW 231 G 29. 
 

Het werk staat bekend als uittreksel uit de Divisiekroniek, maar het is meer dan dat. 

Het beschrijft de geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden vanuit een ruimer blikveld 

dan alleen het Hollandse. Karin Tilmans constateerde al dat de gegevens over Batavia zijn 

ontleend aan een andere bron, Geldenhouwers Historia Batavica (1530), maar dat het 

“Gelders chauvinisme” van de auteur zich beperkte tot de oudste geschiedenis.
343

 Misschien 

werd de keuze voor deze aanvullende bron echter niet ingegeven door Gelders chauvinisme, 

maar door commerciëel belang. Geldenhouwer identificeerde de Bataven niet alleen met de 

Hollanders, maar ook met de Geldersen. Nijmegen was zelfs de hoofdstad van Batavia 

geweest. Die uitbreiding van de Bataafse oudheid (en dus van het potentiële publiek) wordt 

hier overgenomen. Daarnaast bevat Vorstermans Cronijcke, net als de Divisiekroniek, ook 

andere overleveringen over het antieke Noorden. De komst van reuzen uit Albion ontbreekt, 

maar in de eerste eeuw na Christus bestrijdt keizer Claudius er de Sassen, Slaven en Wilten, 

bij het Woud zonder Genade. Utrecht is het door hen gestichte Wiltenburg, maar wordt óók 

hoofdstad van Batavia genoemd. En de Hollanders worden niet alleen gelijkgesteld met de 

Slaven, maar ook met de Betuwers. Het lijkt er dus op dat Vorsterman al deze verhalen wilde 

combineren, zodat de kroniek een zo groot mogelijk publiek in de noordelijke Nederlanden 

zou kunnen interesseren. Trojaans bloed is er alleen voor de graven, via Dirk I, jongste zoon 

van Sigebert van Aquitanië.
344

 Van een Trojaanse afkomst voor álle Hollanders, zoals de 

                                                
   342 Tilmans 1988, 179. Ik zag de tweede druk uit 1539 (Ex. Den Haag KB KW 231 G 29). 

   343 Tilmans 1988, 180. 

   344 Cronijcke van Hollant Zeelant ende Vrieslant [1539]: Bataven: [A2]r e.v.; Claudius: [A6]r en v; Utrecht: 

[A2]r en [A6]v; Hollanders: [A6]v; Dirk I: [B7]v. Vgl. Geldenhouwer ed. 1998, 50 e.v. De context van de vierde 
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Kattendijke-kroniek en de Divisiekroniek het wilden, is geen sprake meer. In dit geval 

verwachtte Vorsterman daar blijkbaar minder van dan bij de uitgave van zijn Vlaamse 

kroniek. 

 De Troje-traditie was in middeleeuws Holland belangrijk, zoals elders. Maar anders 

dan in de eerder besproken Europese landen en in de Zuidelijke Nederlanden raakte Troje er 

al gauw uit de belangstelling, niet alleen bij de intellectuele bovenlaag maar ook bij het 

grotere publiek. De verklaring hiervoor ligt in het karakter van de bestaande traditie: er was in 

Holland geen positieve collectieve band met Troje geworteld. De Troje-sagen waren er 

genealogisch van aard, gericht op de graaf en vooraanstaande edelen. Ze hadden voor het 

graafschap als geheel geen betekenis, en mét de geslachten waarop ze betrekking hadden 

verloren ze hun belang. De Slaven-sage handelde wel over land en volk, maar kon in de 

oorspronkelijke opzet als Trojaanse anti-sage onmogelijk voorzien in het groeiende verlangen 

naar een eerbiedwaardig vaderlands verleden. De Bataven, voorbeeldig en modieus, konden 

dat wel. Hun geschiedenis groeide snel uit tot nationale oorsprongsmythe. Aurelius had de 

Bataafse en verdere Hollandse historie nog wel in het traditionele, Trojaanse raamwerk van de 

Europese geschiedenis geplaatst. Maar de lijnen naar dat universele kader waren lang en com-

plex, en konden bij concentratie op Holland snel uit zicht verdwijnen. 

 Niet alleen de Bataven, ook de reusachtige Slaven leefden dus voort. In kronieken 

werden ze nog opgevoerd en besproken, soms rationaliserend: eigenlijk zouden het Russen 

zijn geweest, of gewoon erg grote mensen.
345

 De vorsten en stedenstichters uit de Slaven-sage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Prent met lofdicht op Haarlem door Karel van 

Mander, (Haarlem, Gillis Rooman, 1596) met 

Heer Lem als vijfde-eeuwse, edele stichter van de 

stad. Uit: Deugd boven geweld 1995, 102. 

                                                                                                                                                   
Brabo-sage waarin Geldenhouwer zijn Bataafse geschiedenis plaatste (optreden van o.a. Menapius van Tongeren 

en Karel Ynach) is hier ook overgenomen, maar wordt net zomin als bij Geldenhouwer als Trojaans 

geëxpliciteerd; vgl. hierna VI.5.4. 

De herdrukken van de Divisiekroniek uit het eind van de zestiende eeuw volgen hun voorbeeld trouw, dus 

inclusief titelpagina met Trojanen.  

   345 Voorbeelden: Levelt 2011, 231. Ook de Antwerpse reus werd wel tot Rus gerationaliseerd: vgl. hiervóór, 

V.4.5.3.  
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waren door Aurelius behouden en in gunstiger licht geplaatst. Zo konden ze gemakkelijk 

worden verbonden met andere, positieve tradities rond de legendarische Friese koningen, en 

een plaats krijgen in de stamboom van belangrijke adellijke families als de Brederodes, de 

Egmonds en de Wassenaars.
 346

 Ze hadden ook betekenis voor de steden die ze zouden hebben 

gesticht. Een zestiende-eeuwse bron meldt dat de inwoners van Leiden er van overtuigd 

waren dat hun Burcht gebouwd was door reuzen, en dat de directe omgeving van dat 

bouwwerk, tussen Oude en Nieuwe Rijn, er bekend stond als het Woud zonder Genade.
347

 In 

Haarlem dichtte Karel van Mander twee ‘beelden’ van zijn stad, in 1596 en 1610 door een 

plaatselijke drukker uitgegeven. De gedichten behandelen ook de stichting van Haarlem, lang 

na de Bataven, in de tijd van de Friese koningen. Een van hen, getrouwd met een reuzin, had 
 

Een sone groot en sterck genaemt Heer Lem, 

Een riddel eel, eens konincx sone prachtich: 

Begin en naem heeft dese stat van hem.348 

 

Van het verband met Troje waaraan hun verhaal ooit zijn betekenis ontleende blijkt, ook hier, 

niets meer.  

                                                
   346 Vgl. hierna, VI.5.2., VI.6.2. 

   347 Van der Vlist 2001, 14. Is de naam van de wijk te verklaren uit het principiële contrast met de veilige 

burcht, of uit de reputatie van de buurt? 

   348 Drie lofdichten 1911, 30. Ook in het andere gedicht is het portret zeer lovend: idem, 22.   
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5. Gelre 

 

 

5.1. Inleiding 

 

Gelre ontwikkelde geen eigen Troje-sage, wat kan samenhangen met de late opbloei van de 

Gelderse historiografie: dergelijke verhalen bouwden meestal voort op bestaande dynastieke, 

genealogische tradities. Maar toch is er ook in dit graafschap en (sinds 1339) hertogdom op 

verschillende manieren aansluiting gezocht bij de algemene zelfherleiding uit Troje in Europa 

en de Nederlanden. Daarom verdient ook Gelre een korte bespreking. 

 

 

5.2. De oorsprong van de dynastie 

 

Tot ver in de veertiende eeuw ontbreken literaire bronnen die direct met de Gelderse graven 

en hertogen in verband kunnen worden gebracht. Pas rond 1370 is, in de persoon van Heraut 

Gelre, voor het eerst een hofauteur aanwijsbaar. Hoewel deze zich in zijn werk intensief met 

historiografie heeft beziggehouden en zich door zijn functie als geen ander bewust was van 

het belang ervan voor het aanzien van zijn broodheer is ook van zijn hand geen Gelderse 

kroniek of genealogie overgeleverd. Geschiedschrijving over hertogdom en dynastie is pas 

sinds de vijftiende eeuw bekend. Voor die langdurige literaire en historiografische stilte zijn 

een aantal oorzaken aangewezen. Elders bleek het ontstaan van residenties en kanselarijen een 

belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van literatuur. In Gelre was die residentievorming 

moeilijker, door de uitgestrektheid en merkwaardige kruisvormigheid van het territorium. 

Bovendien hadden de Gelderse graven aanvankelijk geen vaste begraafplaats en geen 

huisklooster, waar de nagedachtenis van de dynastie in ere kon worden gehouden. Rond het 

hof ontstond dus geen historiografische traditie die kon uitgroeien tot een meer algemene, 

‘nationale’ kroniek van het hertogdom. Pas in de vijftiende eeuw had zich een Gelders 

nationaal bewustzijn gevormd, waaruit een eigen geschiedschrijving kon opbloeien.
349

 

Toch kan het haast niet anders of ook de Gelderse vorsten hebben zich door middel 

van literatuur en geschiedschrijving gemanifesteerd, net zoals de naburige dynastieën 

waarmee zij door huwelijk en op allerlei andere wijzen verbonden waren én waarmee ze 

rivaliseerden. Indirecte aanwijzingen voor zulke literaire en historiografische betrokkenheid – 

zoals rekeningposten, taalgeografische argumenten voor lokalisering van teksten, of 

heraldische en genealogische verwijzingen - zijn wel te vinden.
350

  

Een zo’n verwijzing betreft de afstamming van het Gelderse huis uit de zwaanridder, 

Elias: rond 1260 noemt Konrad von Würzburg de Gelderse en de Kleefse graven onder diens 

nakomelingen. De zwaanriddersage behoorde tot de legenden rond Godfried van Bouillon en 

het met hem verwante huis van Boulogne, en werd naderhand door andere adellijke huizen 

(Brabant, Kleef) overgenomen. Er zijn verschillende huwelijksbanden die overdracht op de 

Gelderse graven zouden kunnen verklaren: Gerard van Gelre trouwde in 1181 met Ida van 

Boulogne, Gerard II (1207-1229) was gehuwd met Margaretha van Brabant, dochter van 

Hendrik I, en hun zoon Otto II (1229-1271) met Margaretha van Kleef. Maar misschien is 

Konrads verwijzing anders te duiden: als vleierij aan het adres van potentiële nieuwe 

opdrachtgevers, als middel om de zwaanriddergeschiedenis op te sieren of geloofwaardiger te 

doen lijken, als gevolg van de localisering van het verhaal bij Nijmegen,... Hoe dan ook, in 

                                                
    349 Tervooren 2003, 377, 380; Noordzij 2004, 12; begraafplaatsen en memoria: Noordzij 2009, 93-128. Vgl. 

voor de Gelderse tijd van Heraut Gelre (vanaf 1402/1403 aan het Hollandse hof): Nijsten 1992, 129 e.v. 

    350 Tervooren 2003; vroegste aanwijzingen voor dynastiek zelfbewustzijn en aanzien: Noordzij 2009, 59-61, 

maar vgl. ook 235 over relatieve schaarste.  
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Gelre is deze sage, anders dan in Brabant en Kleef, niet tot bloei gekomen.
351

 

 

In de vijftiende eeuw circuleerde er een heel andere uitleg van de herkomst van de graven en 

de oorsprong van het graafschap: de Gelderse drakensage. Deze volgt grotendeels het 

gebruikelijke patroon van oorsprongssagen, maar vormt juist ook in haar bewuste, 

verklaarbare afwijkingen daarvan een bevestiging van het model. 

In de oudste bron voor het verhaal, de Gelderse kroniek (1460-1465)
352

 van de 

Nijmeegse geschiedschrijver Willem van Berchen lezen we hoe, lang geleden, het 

moerasachtige gebied bij het latere stadje Geldern bewoond werd door een beest met 

lichtgevende ogen dat “Gelre, Gelre” grauwde, en dood en verderf zaaide. De twee dappere 

zonen van de edele heer van het nabijgelegen Pont versloegen het monster. De opgeluchte 

bewoners van de streek verkozen hen daarom unaniem tot hun vorsten. Op de plaats waar het 

beest had gehuisd bouwden de broers een burcht die ze als herinnering aan hun heldendaad 

Gelre noemden. Daar werd vervolgens het hele vorstendom naar genoemd.
353

 In 1481 

verscheen een verder uitgewerkte lezing, nu in de volkstaal en in druk: Dit is dat beghinne 

ende oerspronck des lants van Ghelre. De overwinning op het beest wordt hier gedateerd in 

de tijd van Karel de Kale, in het jaar 878. De beide broers dragen nu een naam, Wichard en 

Lupold, en de lijn naar de latere graven en hertogen is aangevuld tot een doorlopende 

genealogie. Wichard van Pont was de eerste van een reeks voogden van Gelre geweest. En de 

eerste graaf van Gelre, Otto van Nassau, was een schoonzoon van de laatste, kinderloze voogd 

Wichard III. Deze ‘drakensage’ werd een vast onderdeel in de Gelderse geschiedschrijving.
354

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

De “Gelre! Gelre!” grauwende draak waaraan 

Gelre zijn naam ontleende. Titelpagina van een 

ca. 1546 in Nijmegen bij Peter van Elsen 

verschenen schoolboek. Uit: De gouden eeuw 

van Gelre 2001, nr. 38.  

                                                
    351 Tervooren 2003, 380; Tervooren e.a. 2006, 120; Noordzij 2009, 56-58. Vgl. voor de genoemde 

huwelijksbanden Jahn en Van Winter 2003, 34, 35-36. Over de zwaanriddersage in Boulogne, Brabant en Kleef: 

V.4.2.3. 

    352 NaSo NL0291; een tweede redactie (id. NL0292) werd beëindigd in 1481. Vgl. voor de datering: Noordzij 

2004, n. 72.  

    353 Van Berchen ed. 1870, 19. 

    354 NaSo NL0472: Dit is dat beghinne […]: in Fasciculus temporum 1480 (n.s. 1481)), fol. 315 r e.v. 

Verspreiding daarna: Noordzij 2004, 20-21; Noordzij 2009, 87 e.v. 
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De stamvaders van de dynastie zijn hier dus autochtone heren van Pont. Van Berchen 

zegt dit gegeven aan schriftelijke bron te hebben ontleend,
355

 maar over het ontstaan van deze 

oorsprongssage is verder niets bekend. Dat het verhaal aan het hof werd bedacht is niet 

waarschijnlijk. Dat lijkt allereerst af te leiden uit de keuze voor Pont als plaats van herkomst – 

in afwijking van de in hofkringen gangbare zelfherleiding uit Troje. Het ging er niet om de 

status en legitimiteit van de dynastie door een schitterende afkomst te onderbouwen, al waren 

de stamvaders dappere helden en al had Otto van Nassau keizerlijk bloed in de aderen. Het 

verhaal wilde de oude band en eenheid tussen het land en zijn inheemse vorsten 

benadrukken.
356

 Bovendien wilde het een verklaring voor de naam Gelre geven, en Pont was 

daarvoor een geschikt startpunt, omdat het vlak bij de naamgevende stad Geldern lag.
357

 

De overwinning op het grauwende beest, ontleend aan de tradities van dynastieke 

oorsprongsmythen,
 358

 is eveneens omwille van deze etymologie opgenomen. Eerder is de 

Gelderse drakensage wel verklaard als mythische neerslag van de collectieve herinnering aan 

de Noormannen, of aan de heidense tijd. Ook is gedacht aan een orale traditie die terugging 

op de stichting van een aan Sint Joris gewijde kerk door graaf Gerard I.
359

 Maar deze legende 

is geen langzaam gegroeid volksverhaal. Het is een in principe dateerbare, zo al niet geleerde 

dan toch geschoolde,
 360

 doelbewuste constructie. We hoeven geen concrete, historische 

oervorm of aanleiding voor het beest te zoeken: het ging om de onomatopee en de symboliek. 

De oorsprong van een vorstendom wordt vaak beschreven als een vorstelijke overwinning op 

chaos en wildernis, gesymboliseerd door reuzen en wilde beesten.  

Ook de verkiezing van de twee broers tot eerste vorsten van Gelre is een voor duiding 

en plaatsing van het verhaal belangrijk gegeven. Die voorstelling van zaken wijst 

vermoedelijk op een ontstaan na 1423, in de omgeving van de Gelderse Staten: de adel en de 

steden. In 1418 hadden deze zich verbonden, uit zorg over mogelijke problemen wanneer de 

kinderloze Reinout IV, de laatste telg uit het Gulikse huis, zou komen te overlijden. In de 

voorafgaande eeuw was Gelre langdurig ontwricht door verdeeldheid en strijd rond 

opvolgingskwesties. Adel en steden wilden door gezamenlijk optreden nieuwe successiestrijd 

voorkomen. Toen Reinout in 1423 overleed verkozen ze Arnold van Egmond tot nieuwe 

hertog van Gelre. De sage herinnert daaraan.
361

 Dat is vermoedelijk ook de reden waarom dit 

verhaal niet voor een Trojaanse herleiding kiest: die impliceerde immers legitimering op basis 

van bloed, en zou het belang van de verkiezing dus verminderen. 

Opmerkelijk is verder het feit, dat het verhaal twee zonen van Pont eert. Hun eendracht 

vormde een navolgenswaardig voorbeeld, in sterk contrast met de strijdende broers en zusters 

waar Gelre in de veertiende eeuw onder had geleden. Misschien lag hierin ook een 

waarschuwende of lovende toespeling op Arnolds jongere broer Willem van Egmond - die 

zijn broer gedurende diens hele regering trouw terzijde zou staan.
362

 

                                                
    355 “In zoverre over het edele vorstendom Gelre en zijn oorsprong geschreven is, moet worden opgemerkt, dat 

het edele vorstendom Gelre een aanvang nam met de vermaarde heren van Pont, die zich ooit ophielden bij de 

stad Geldern” (vert. Noordzij 2004, 20 naar Van Berchen ed. 1870, 18). Van Berchen legt overigens ook een dun 

lijntje naar Troje, door te benadrukken dat Waltger van Teisterbant (Gelre!), stichter van de Tielse kerk, daar net 

als zijn broer Dirk I van Holland van afstamde. Hij werkt dit gegeven echter niet verder uit (Van Berchen ed. 

1870, 13; Peeters 1990, 25-26).  

    356 Noordzij 2004, 21; Noordzij 2009, 87. 
    357 Tegenwoordig is Pont een van de acht stadsdelen van Geldern. Noordzij 2009, 84 zoekt de aanleiding voor 

de opname van Pont in historische en bestuurlijke verhoudingen met de stad en de burcht daar. 

    358 Vgl. hiervóór, vooral VI.2.5.1; ook de draak was, net als de daar genoemde dieren, bekend als zinnebeeld 

voor de duivel: Timmers 1981, 256, 259, 263. Noordzij 2009, 85 noemt vergelijkbare Duitse naamsverklaringen. 

    359 Vgl. Oostebrink 2001, 34-35; Noordzij 2004, 20. 

    360 Er zijn wel historiografische tradities in het verhaal verwerkt: zie Noordzij 2004, 20 over de voogden en 

het keizerlijke bloed. 

    361 Noordzij 2004, 21; Noordzij 2009, 205-207, 231; vgl. ook Janssen 2003, 28;  

    362 Over de strijd tussen Reinout III (1343-1361; 1371) en zijn broer Eduard (1361-1371), en vervolgens 
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De Egmonds zelf huldigden andere opvattingen over hun oorsprong, die meer in lijn waren 

met de gebruikelijke dynastieke pretenties. Zij waren weliswaar binnengehaald door de 

Gelderse Staten, maar hun opvolging was niet onomstreden. Verschillende genealogieën en 

juridische vertogen getuigen van herhaalde noodzaak tot diplomatieke strijd met het keizerlijk 

hof over de legitimiteit van hun successie in Gelre. Deze geschriften concentreerden zich op 

de verwantschap van de Egmonds met hun directe voorgangers, de hertogen uit het Gulikse 

huis.
363

 In Gelre zelf waren er eveneens twijfels. Sommigen vroegen zich af of de Egmonds 

wel voldoende status hadden voor de hertogstitel. Arnold zou door zijn vrouw Catharina van 

Kleef zelfs belachelijk zijn gemaakt om zijn bescheiden afkomst. Hoezeer de Bourgondisch-

Habsburgse adellijke wereld waarin de twee broers en hun directe nakomelingen zich 

bewogen gefixeerd was op kwaliteit van bloed bleek eerder bij de bespreking van de 

Brederodes, hun naaste buren in Holland. Ook daar, waar de oorspronkelijke bezittingen van 

de Egmonds lagen, waren de familiebelangen gediend met historiografische steun. Er 

verschenen daarom ook teksten die veel verder terugkeken, om het prestige van de familie 

door een passende afstamming te verhogen.
364

  

Sommigen zochten de glorie van de Egmonds in hun Arkelse bloed. De moeder van 

Arnold en Willem was Maria van Arkel, erfdochter van de laatste heer van Arkel. De 

Cronijck van Gelre (ca. 1440), vermoedelijk uit de omgeving van Willem, bevat een kleine 

genealogische uitweiding waarin de Egmondse stamboom via Arkel en Pierpont op het 

huwelijk van de graaf van Namen met maar liefst een Franse koningsdochter wordt 

teruggevoerd. Daarbij kan impliciet aan Troje zijn gedacht.
365

 Expliciet en uitvoerig werd die 

lijn naar Troje in de Arkelse kroniek die Willem van Berchen in 1475 voor Willem van 

Egmond schreef. De Arkels hadden zoals eerder bleek een eigen Troje-sage, die hier ten 

behoeve van hun Egmondse nazaten werd herhaald.
366

 

Korte tijd later, tussen 1475 en 1478, verscheen een anoniem kroniekje dat de stamlijn 

van hun vaderlijke, Egmondse kant tot onderwerp had: het Opusculum de gestis illustrium 

dominorum de Egmonda. Het bouwde voort op de Hollandse oergeschiedenis uit het Gouds 

Kroniekje, door de heren van Egmond terug te voeren op de inheemse, Slavisch-Friese 

vorstenreeks die daarin werd behandeld (en die daar, zoals we zagen, eveneens maar op 

dubbelzinnige manier in connectie met Troje stond). Anders dan in die bron vinden we in het 

Opusculum een doorlopende genealogie, vanaf Hengest, en via de Friese koning Radboud. 

Diens exemplarisch verstokte heidendom
367

 werd daarbij wat verbloemd - onder meer door de 

even exemplarische vroomheid van zijn nageslacht - om de glans van dit voorvaderlijke 

koningschap niet te bederven. Janse zocht de auteur van deze eerste uitvoerige Egmond-

genealogie in de omgeving van Willem van Egmond en diens zoons. Kort na het verschijnen 

ervan, in 1478, werd Willem opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Mede dankzij dit 

kroniekje? Door het gebruik van Latijn zoekt Janse de aanleiding voor deze verkondiging van 

hun oude inheemse wortels en vroegere vorstelijke status eerder in de hernieuwde 

                                                                                                                                                   
tussen de zusters (hun halfzusters) Mechteld (1371-1379) en Maria, de moeder van Willem I (1371-1402): Jahn 

en Van Winter 2003, 39; Janssen 2003, 26-27; Noordzij 2009, 62-63: Noordzij 2009, 192 e.v. (met typering als 

‘een traumatische ervaring’ (199)). 
    363 Overzicht in Noordzij 2004, 12-14; Noordzij 2009, 64 e.v. 

    364 Noordzij 2004, 15, met aansluitend overzicht; Noordzij 2009, 71 e.v. Vgl. voor laatdunkendheid over de 

Egmonds ook Janse 2001 C, 54. Zie over de Brederodes hiervóór, VI.4.3. 

    365 Chronijck van Gelre ed. 1904-1908, II, 104 e.v. (NaSo NL0516); mecenaat: Noordzij 2004, 41 n. 57. Vgl. 

voor Troje hiervóór, hoofdstuk IV.4.5.1. Ik ben het dus niet eens met Noordzij 2009, 73 dat hier geen herleiding 

uit Troje is. 

    366 Arkelse kroniek Van Berchen: NaSo NL0297. Zie voor Arkel en Troje hoofdstuk VI.4.4. 

    367 Zeer bekend was het verhaal hoe hij op het laatste moment, met één voet al in de doopvont, de hel boven de 

hemel verkoos omdat zijn voorvaderen daar waren.Vgl. hierna, VI.6.2. 
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machtsstrijd met het klooster Egmond.
368

 Toch lijkt de min of meer gelijktijdige verschijning 

van twee complementaire genealogische geschriften - Van Berchens Arkelkroniek voor de 

vrouwelijke lijn en het Opusculum voor de mannelijke, Egmondse - een aanwijzing voor de 

eerstgenoemde, dynastieke uitleg als promotie ten behoeve van opneming als Vliesridder. 

Hoe dit ook zij, deze nieuwe Egmond-stamboom kreeg al snel verdere verspreiding, 

ook in Gelre. We zien hem daar terug in de korte kroniek die Willem van Berchen rond 1480 

aan de heren van Egmond wijdde, en die behoorde tot zijn materiaalverzameling voor een 

grote gewestelijke kroniek van Gelre. De latere Gelderse hertog Karel van Egmond – die zich 

tevens op Karolingische en Trojaans-Merovingische banden liet voorstaan
369

 - deed er in 1514 

een beroep op om zijn aanspraak op de macht in Friesland te onderbouwen. En in 

verschillende zestiende-eeuwse kronieken vinden we deze mythische Egmondse voorvaderen 

opnieuw, nu ook in nieuwe, wonderlijke vermenging met Trojanen en Bataven. Voor 

Lamoraal van Egmond schreef Dirk Woutersz in 1562 een kroniek waarin hij Radboud, 

koning van de Rijn en heer van Batavia, tot nakomeling van de Trojaanse Bavo verklaarde. 

Batavia zou later Friesland zijn genoemd in herinnering aan Bavo’s vroegere koninkrijk 

Frygië. Radboud werd de vader van Hengest en Horsa, en zo werd de lijn van Troje naar de 

Egmonds doorgetrokken. Het verhaal voorzag in Lamoraals behoefte aan een afstamming die 

bij zijn hoge status in Holland en de Nederlanden paste.
370

 Maar het hoort niet meer thuis in 

een hoofdstuk over Gelre: sinds 1543 was het hertogdom in handen van de Habsburgers. 

 

 

5.3. De steden 

 

In Gelre sloot men dus op verschillende manier aan bij de Troje-traditie in de Nederlanden en 

Europa. Maar het beroep op banden met Troje bleef beperkt tot het trekken van diverse 

genealogische lijnen voor de dynastie, zonder dat deze werden uitgewerkt tot een eigen, 

Gelderse Troje-sage waarin ook de steden een rol konden krijgen. Toch bestond er 

legendarische overlevering die de oorsprong van bepaalde Gelderse steden in de klassieke 

oudheid legde en hen direct of indirect met Troje verbond.  

De hoofdstad, Nijmegen, gold sinds lang als stichting van Julius Caesar. In het 

Middelnederlands vinden we dit al vermeld aan het eind van de dertiende eeuw, in Jacob van 

Maerlants Spiegel Historiael en in het gedicht over de Negen Besten, en later bijvoorbeeld in 

het populaire Gouds Kroniekje (ca. 1440).
371

 In Gelre verwees men er met trots naar, zowel in 

de stad zelf als aan het hof. Willem van Berchen - een Nijmegenaar van geboorte, die 

verschillende kerkelijke functies in de stad vervulde - begint zijn al genoemde kroniek van 

Gelre met een korte geschiedenis van zijn stad. Daarin bespreek hij een aantal lezingen van 

het stichtingsverhaal. Ter onderbouwing noemt hij een antieke inscriptie op de kapel van het 

Valkhof,
372

 en ook citeert hij verschillende verzen in het Latijn waarin deze eervolle 

                                                
    368 Opusculum (NaSo NL0268): Janse 2000; Janse 2001 C. Janse 2000, 18 e.v. geeft een overzicht van de 

verdere Egmond-kronieken; het Opusculum zou de oudste zijn. Zie over de Hollandse oudheid in het Gouds 

kroniekje hiervóór, VI.4.5. en Keesman 2007. 

    369 Karel van Egmond was gefascineerd door zijn afstamming. Een samenstel van genealogieën uit zijn tijd 

etaleert zijn verwantschap met belangrijke Europese vorstenhuizen, en uiteindelijk met de Karolingers en de 
(expliciet Trojaansbloedige) Merovingers (Noordzij 2004, 15-16; Noordzij 2009, 76-77). 

    370 Janse 2000, 28-31, 34; Janse 2001 C, 53-55 (met vermelding van een Franse kroniek van Egmond uit 1589 

voor Anna van Egmond, in Brussel, waarin hetzelfde verhaal). Over historiografie voor Lamoraal in deze jaren: 

Mulder-Bakker 1993. Vgl. ook hiervóór, VI.3.3.4. 

    371 Over ontstaan en verspreiding (oudste vermelding 1155) van deze stichtingsmythe: Kokke 1955. Vgl. voor 

Maerlant hiervóór, V.4.2.4. (Jacobs Clarasien). Gouds kroniekje 1478, a4 v.  

    372 Kokke reconstrueerde de gang van zaken als volgt. Bij de bouw van de kapel, in de tiende eeuw, werden 

Romeinse resten als bouwmateriaal gebruikt. Onder dat materiaal bevond zich de grafsteen van ene C. Julius 

Pudens en zijn zoon Julius Junius, uit de eerste eeuw na Chr. Van Berchen is de eerste die deze steen noemt, en 
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oorsprong samen met andere hoogtepunten uit de Nijmeegse historie wordt gememoreerd. 

Een van de gedichten is een lofdicht op Nijmegen van de hand van een ‘magister Laurentius, 

arts’. Dit is hoogstwaarschijnlijk de uit Arnhem afkomstige dichter en hofarts Laurentius van 

der Wye, genoemd in de rekeningen van 1419-1420 en 1440-1441. Het ontstaan van een 

lofdicht op de stad in de omgeving van het hof hoeft niet te verbazen: de glans van het antieke 

verleden van Nijmegen en van het Valkhof straalde ook af op de hertogen.
373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caesar sticht Nijmegen (‘Ymmagen’), nadat hij een 

brug over de Rijn heeft gebouwd. Houtsnede in de 
Jeeste van Julius Cesar (Gouda? 1486-1493), [fol. 

9 r]. 
 

 Als algemeen bekend en geloofwaardig geacht feit uit de Nederlandse oudheid werd 

de stichting van Nijmegen door Caesar ook betrokken in de legendarische geschiedschrijving 

van andere vorstendommen, vooral ter ondersteuning van minder solide beweringen. Maerlant 

noemde haar in verband met Caesars vermeende verdere acties en stichtingen in Vlaanderen. 

In de Hollands-Utrechtse historiografie (het Gouds Kroniekje) paste zij in het overzicht van de 

geschiedenis van de mythische Slaven. Maar het belangrijkste voorbeeld is dat van Brabant, 

waar Caesar en Nijmegen een grote rol kregen toebedeeld in de Brabo-sage - in een Troje-

sage dus. Ook andere plaatsen in en nabij Gelre - Grave, Megen, Kleef, Gulik - werden in 

tweede instantie in de Brabo-sage getrokken. Deze materie werd elders in deze studie 

behandeld: zij maakt geen deel uit van de Gelderse overlevering. Integendeel. Zowel op 

Nijmegen als op Grave (met het Land van Cuijk) bestonden Brabantse aanspraken, die via de 

Brabo-sage werden onderbouwd. Beide steden werden daartoe tot Trojaans-Brabantse 

stichtingen verklaard. Nijmegen zou, pas later, door Caesar zijn gerenoveerd en vergroot.
374

  

                                                                                                                                                   
hem expliciet (verkeerd) uitlegt als bewijs voor de stichting door Julius Caesar. Kokke vermoedt echter dat deze 

steen al veel eerder op deze manier is uitgelegd, en aan de basis van de Nijmeegse stichtingsmythe lag (Kokke 
1955; vgl. verder over de inscriptie Geldenhouwer ed. 1998, 158 n. 4). 

    373 NaSo NL0291-NL0292; Van Berchen ed. 1870, 3-4 (stichting), 4-5, 17-18 (inscriptie, verzen); vgl. Nijsten 

1992, 143-147, 237; Noordzij 2009, 282-283.  

    374 Al in de oudste Brabo-sage is Nijmegen de thuisbasis van de Trojaans-Brabantse stamvader Karel van 

Nijmegen. In de (geantiquiseerde) tweede en derde Brabo-sage is dat nog steeds zo, en treedt ook Caesar op, die 

de al bestaande plaats renoveert en vergroot. De vierde Brabo-sage geeft prioriteit aan de stichting door Caesar, 

door onderscheid te maken tussen Trojaans-Brabants Megen en het latere, Romeinse Nijmegen. Zie V.4.2.2., 

V.4.2.3. (machtsaanspraken), V.4.2.4 (Van den beghinsel), V.4.3.2., V.4.4.3. Over Grave, in de vierde Brabo-

sage gesticht door een leenman van Brabo: V.4.4.3. 
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 Deze verhalen vonden ook hun weg naar Gelre. Willem van Berchen bijvoorbeeld 

neemt in zijn Brabantse kroniek (1472-1473) de Brabantse lezing van de geschiedenis van 

Nijmegen uit zijn bron over.
375

 We zullen nog zien dat zulk materiaal vervolgens kon worden 

benut in eigen, zelfverklarende en zelfverheerlijkende geschiedschrijving.  

 

 

5.4. De zestiende eeuw  

 

In de loop van de zestiende eeuw verschoof de aandacht in de beschouwing van het antieke 

verleden. De humanisten waren vooral geïnteresseerd in de Sicambriërs en de Bataven, de 

Germaanse volkeren die volgens de klassieke bronnen in Gelre hadden gewoond, en die zij als 

de rechtstreekse voorouders van de Gelrenaren beschouwden. Maar ook in dit geval 

betekende die heroriëntatie niet meteen het einde van de oude sagen. Aanvankelijk werd de 

bestaande historische kennis, al dan niet legendarisch, nog vaak op allerlei manieren 

gecombineerd met de nieuwe gegevens uit recent ontdekte klassieke en quasi-klassieke 

teksten als Tacitus’ Germania en Annius van Viterbo’s Pseudo-Berosus.
376

 

 De herinnering aan de Sicambri was al vroeg in de Frankische Troje-sage verwerkt, 

door de creatie van de mythische stad Sicambria als stichting van gevluchte Trojanen en 

tussenstation in hun tocht naar Europa. Bij de zestiende-eeuwse Habsburgse hofauteur Jean 

Lemaire de Belges vinden we deze oude sage opnieuw, in geactualiseerde vorm, en in directe 

betrekking op de geschiedenis van Gelre. In zijn wijdverspreide Illustrations de Gaule et 

Singularitéz de Troyes (1511-1513) vestigen de uit Sicambria afkomstige Trojanen Troiades 

en Torgotus zich in het gebied van de latere vorstendommen Gelre, Kleef en Gulik. Daarmee 

waren de rechten op deze gebieden verzekerd voor hun directe nakomelingen, de Habsburgers 

- Lemaire schreef ten tijde van de Gelderse oorlogen, waarin Habsburg en Egmond om het 

bezit van het hertogdom streden. De humanistisch gezinde auteur maakte veel werk van de 

identificatie van deze Trojaanse Sicambriërs met het gelijknamige volk uit de klassieke en 

vroeg-middeleeuwse bronnen.
 377

 

De ouderdom en dus de status van het geclaimde bezit klom overigens nog verder op: 

volgens Lemaire - hier in navolging van Annius van Viterbo - was Nijmegen een van de 

stichtingen van Magus, achterkleinzoon van Noach en tweede koning van Gallië, en de 

allereerste stedenstichter in dat gebied. Nijmegen was daarmee een van de oudste steden ter 

wereld, honderden jaren ouder dan Troje.
378

   

Ook in Gelre zelf werden de Sicambri gekoesterd. Maar de Arnhemse humanist 

Henricus Aquilius verzette zich tegen hun herleiding uit Troje. In zijn Compendium chronici 

Geldrici (Keulen, 1566) volgt ook hij Annius, door de Sicambriërs af te laten stammen van 

een van de zonen van Tuyscon. Ze waren daarmee gelijkwaardig aan alle andere 

nakomelingen van Noach die het zestiende-eeuwse Europa sinds Annius’ zogenaamde 

ontdekkingen bevolkten. Zoals veel van zijn tijdgenoten had Aquilius Troje niet meer nodig. 

Maar de drakensage kon hij nog steeds gebruiken, om te verklaren hoe het gebied van de 

Sicambriërs aan de naam Gelre was gekomen.
379

 

 In het Kwartier van Nijmegen identificeerde men zich het liefst met de Bataven, in 

                                                
    375 Vgl. voor Van Berchen V.4.3.1. en V.4.3.2. In zijn (oudere) Gelderse kroniek zegt hij alle hem bekende 

verklaringen over het ontstaan van Nijmegen te geven - de Brabantse was dus nieuw voor hem (Blöte 1904, 69). 

    376 Vgl. over deze teksten en hun gevolgen van hun ontdekking voor de Troje-sagen hiervóór, IV.4.6.2. en 

IV.4.6.3. 

    377 Lemaire ed. 1882-1891 II, 302-308 (in toevoeging op zijn bron), vgl. ook 320. Over auteur en tekst 

hoofdstuk V.4.5.2; vgl. ook V.4.4. 

    378 Lemaire ed. 1882-1891 I, 68-69; een precieze datering van de stichting ontbreekt, maar Magus regeerde 

vanaf 2017 v. Chr. (vgl. voor stichting Troje in 1487 v. Chr. idem, 99-100). 

    379 Sicambri-verering in Gelre, Aquilius: Noordzij 2004, 26-32; Noordzij 2009, 301-304. 
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concurrentie met Holland, dat de Bataafse glorie uitsluitend voor zichzelf opeiste. Voorman 

voor de Gelderse zaak was de humanist Gerardus Geldenhouwer Noviomagus. In zijn 

Lucubratiuncula de Batavorum insula (1520) en Historia Batavica (1530) reageerde hij 

uitvoerig op de Hollandse pretenties, zoals verwoord in Cornelius Aurelius’ Divisiekroniek 

van 1517. Hij volgt Aurelius’ legendarische geschiedenis van Bato en zijn volk, maar met 

belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Volgens Geldenhouwer waren de Geldersen net zo 

goed Bataafs als de Hollanders. Meer zelfs, want zij stonden door hun krijgshaftigheid dichter 

bij deze dappere voorouders dan de Hollanders, die zich met handel waren gaan bezighouden. 

In Gelre had dan ook de oorspronkelijke kern van het Bataafse land gelegen. De latere naam 

Gelre kwam van een burcht Gelduba, die al door Tacitus was vermeld.
380

 

Ook de hoofdstad van de Bataven lag volgens Geldenhouwer in Gelre: de door Tacitus 

genoemde Oppidum Batavorum was te identificeren met Nijmegen. Lang tevoren was daar 

een burcht opgericht door de Gallische koning Magum of Magus, wist Geldenhouwer uit Jean 

Lemaire de Belges. Bato had op die plaats een nieuw paleis, Noviomagum, gebouwd. Onder 

zijn zoon was de stad tot hoofdstad van de Bataven uitgeroepen. Nijmegen dateerde dus van 

ver vóór Caesar, die bij zijn komst Bato’s burcht alleen wat had opgeknapt, als wederdienst 

voor krijgshulp van deze bondgenoten. Geldenhouwer droeg zijn bijnaam Noviomagus dus 

met trots, ook toen hij zijn geboortestad al lang had verlaten.
381

 Hij was niet de enige. De 

nieuwe herinnering aan Nijmegen als ‘oude hoofdstad der Batavieren’ raakte ook buiten de 

beperkte kring van humanisten bekend. Het werd het beeld waarmee de stad zich profileerde, 

en waarin alle burgers zich konden koesteren.
382

 

Geldenhouwer noemt Troje nergens, zelfs niet wanneer hij zich kritisch uitlaat over de 

verzinsels die de ronde deden over de Sicambriërs.
383

 Maar hij maakt wel gebruik van de 

Troje-sage bij Jean Lemaire, om zijn Bataven-geschiedenis te verfraaien en enkele van de 

meest opmerkelijke feiten uit hun geschiedenis te verklaren. Als Bato aankomt in het 

Rijngebied betreedt hij de wereld van de (vierde) Brabo-sage, en neemt daar vervolgens ook 

aan deel. In het gebied heerst koning Menapius van Tongeren, tot wie Bato zich wendt om 

over een goede vestigingsplaats te overleggen, en die zijn schoonvader wordt. De Bataven 

hadden de gewoonte hun jonge mannen legerdienst buitenslands te laten verrichten. Tijdens 

de Mithridatische oorlog dienden een aantal Bataafse cohorten onder - weer volgen we de 

Brabo-sage - Lucius Caesar, stadhouder van Achaia en vader van Julius Caesar, samen met 

Carolus Inachus, de zoon van de koning van Tongeren. Hun moreel en kracht waren zo groot, 

dat de Bataven bij senaatsbesluit en volksstemming tot vrienden van Rome werden 

uitgeroepen. Julius Caesar behandelde hen na de dood van zijn vader altijd met de meeste 

hoogachting, onder meer door hen tot zijn lijfwachten te benoemen. En uit erkentelijkheid liet 

hij, toen hij in Nijmegen kwam, de burcht daar op Romeinse wijze versterken.
384

 En zo kon 

Geldenhouwer verklaren hoe het was gekomen dat de Bataven het tot vrienden van Rome en 

lijfwachten van de keizer hadden gebracht, en waarom Caesar de burcht van Nijmegen had 

versterkt. Dankzij de Brabo-sage, dankzij het verzwegen Troje. 

 

 

                                                
    380 Geldenhouwer ed. 1998, spec. 43, 55 e.v., 155; Noordzij 2004, 26-30; Noordzij 2009, 297-301. Over 
Aurelius en de Bataven hiervóór, hoofdstuk V.4.6. Vgl. voor Geldenhouwer ook Bejczy 1996, 473 e.v. 

    381 Geldenhouwer ed. 1998, 53, 55-59 (de verklaring voor de vraag in n. 19 ligt in Lemaires opwaarderende 

bewerking van zijn voorbeeld, de Genealogia principum Tungro-Brabantinorum, waarin wel de verbinding 

Megen – Nijmegen werd gelegd: vgl. V.4.4. en V.4.5.2. en hierboven n. 374. Bijnaam: Van Gemert 2003, 429. 

    382 Over latere identificaties van Nijmegen als de Bataafse hoofdstad, ook in de volkstaal: Smetius ed. 1999. 

    383 Geldenhouwer ed. 1998, 45 en 177 (waar hij een nadere studie over dit onderwerp aankondigt). 

    384 Geldenhouwer ed. 1998, 57-59, 147. Vgl. voor de vierde Brabo-sage en Lemaires lezing daarvan V.4.4. en 

V.4.5.2. 
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6. De Friese landen 

 

 

6.1. Inleiding 
 

De Friese landen vormden een geval apart. Anders dan in de andere Nederlanden heeft zich 

hier in de middeleeuwen nooit een dynastie weten te vestigen. Er was dus geen hof waar 

literatuur en geschiedschrijving konden opbloeien, geen vorstenhuis dat een bloedband met 

Troje zocht, geen internationaal dynastiek netwerk dat daartoe kon inspireren.
385

 Maar juist 

die uitzonderingspositie droeg bij aan de groei van een besef van eigen identiteit en daardoor 

aan het ontstaan van eigen historiografie. Daarin werd ook over herkomst van de Friezen 

geschreven. Het schetsen van een grote lijn is lastig: er zijn verschillende oorsprongssagen, in 

telkens weer nieuwe versies en combinaties. Die verwarring volgt de Friese anarchie. 

In het heerloze Friesland was geschiedschrijving, en dus ook mythische 

geschiedschrijving, aanvankelijk afkomstig uit de kloosters. Later werden ook stedelijke 

auteurs actief op dit terrein. Pas in die wereldlijke omgeving werden er lijnen naar Troje 

gelegd. Maar de meest invloedrijke Trojesage met betrekking tot Friesland ontstond toch in 

dynastieke context, voor het Habsburgse hof.  

 

 

6.2. Een tweezijdige reputatie 

 

Buiten Friesland werd eerder over de Friezen en over hun geschiedenis geschreven dan in 

Friesland zelf. De Friese landen waren niet altijd onbeheerd geweest.
386

 Ooit waren ze 

onderworpen en schatplichtig aan het Romeinse Rijk, en zo maakten ze hun entree in de 

historiografie. De belangrijke Romeinse geschiedschrijvers en etnografen Tacitus en Plinius 

schreven al over de Frisii en Frisiavones.
387

  

In de zevende en achtste eeuw duiken de Friezen op in Frankische en Angelsaksische 

bronnen. Daarin is sprake van een Fries koninkrijk dat achtereenvolgende Merovingische en 

Karolingische vorsten uiteindelijk wisten te beheersen en dat Angelsaksische zendelingen met 

steun van deze vorsten probeerden te bekeren. Gemakkelijk ging dat allemaal niet. Het beeld 

van de Friezen als ontembare heidenen vond zijn oorsprong in deze periode. Door de moord 

op Bonifatius, bij Dokkum, kregen ze voorgoed martelaarsbloed aan hun handen. Bekend 

werd ook het verhaal over de Friese koning Radboud, die op het laatste moment uit het 

doopvont stapte om zijn heidense voorvaderen in de hel niet mis te lopen.  

 Na het wegvallen van de Karolingische macht probeerden verschillende heren uit de 

omgeving de macht over de Friezen naar zich toe te trekken, zonder blijvend resultaat. Keizer 

Barbarossa stelde Friesland in 1165 onder gezag van Holland en Utrecht. In de eeuwen daarna 

hebben vooral de Hollandse graven hun uiterste best gedaan om dat gezag te effectueren, 

maar ook zij wisten hun macht er niet definitief te vestigen. De krijgstochten die zij 

ondernamen hadden wisselend succes, en soms dramatische gevolgen. Verschillende graven 

hebben hun militaire acties tegen de Friezen met de dood moeten bekopen, wat het Hollandse 

vuur alleen nog maar verder aanwakkerde. In de Hollandse literatuur en historiografie komen 

                                                
    385 Overzichten van middeleeuwse Friese historiografie en oorprongssagen: Bolhuis van Zeeburg 1873; 

Romein 1932, 139-143; Bruch 1952, 5-22; Halbertsma 1962-1963; Waterbolk 1968, 636 e.v.; Rinzema 1990; 

Breuker en Janse 1997 (met op 30-31 een korte geschiedenis van de Friese macht). Literatuur: Oppewal e.a. 

2006. 

    386 Zie voor de hier geschetste grote lijn van de Friese geschiedenis: Van der Molen 1981; Kooistra, Betten en 

de Vries 2008. 

    387 In hoeverre deze vroege bewoners van de Noordelijke kuststrook gelijkgesteld mogen worden met de latere 

Friezen is een vraag die pas lang na de middeleeuwen werd gesteld. 
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de Friezen of Nedersassen
388

 er dan ook slecht af, als een nog steeds wild, weerspannig en 

goddeloos volk, dat zich niet aan zijn rechtmatige heer wil onderwerpen. Verhalen zoals die 

over Bonifatius en Radboud werden in dat kader met graagte herhaald.
389

 

Ook vanuit Utrecht werd bijgedragen aan de kwalijke reputatie van de Friezen. De 

vermoedelijk uit dit bisdom afkomstige voorgeschiedenis in het ruim verspreide Gouds 

kroniekje (ca. 1450, editio princeps 1478) schetste een weinig vleiend beeld van de Friese 

oudheid. Friesland was er het Wilde (Neder-)Sassenland, grenzend aan het Wilde Woud 

zonder Genade. Door de Romeinen was het vanwege de kou omgedoopt tot Friesland. Het 

werd bewoond door wrede wildemannen, en geregeerd door vorsten - voorgangers van 

Radboud - die net zo wild waren als hun onderdanen. Ze sleten hun dagen met strijd, met of 

tegen hun al even ruige buren, de latere Hollanders. Door de duisternis van dit beeld viel extra 

licht op de ‘apostel der Friezen’: Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht, die het 

christendom naar de door helse kou en chaos beheerste noordelijke Nederlanden had 

gebracht.
390

 

 

Er bestonden ook andere, positievere associaties ten aanzien van de Friezen, zowel in de 

historiografie als in meer literaire teksten. Bekend was hun heldhaftige optreden tijdens 

bepaalde kruistochten. Vandaar misschien dat ze in Franstalige epiek wel figureren als 

bondgenoot van christelijke vorsten in de strijd tegen de heidenen. Daarbij is ook sprake van 

Friese koningen, mogelijk een herinnering aan het Friese koninkrijk uit de zevende en achtste 

eeuw. De bekendste van hen was Gondebald, die bij Roncesvalles naast Roeland en Olivier 

tegen de Saracenen zou hebben gevochten. Het ‘Frise’ waarover deze legendarische koningen 

heersten is zelden herkenbaar als het noordelijke deel van de Nederlanden. Soms lijkt het 

meer op een rijk, exotisch sprookjesland. Het ging erom, een verre, luisterrijke oorsprong aan 

zo’n held toe te schrijven, niet om een herkenbare beschrijving van een specifiek gebied te 

geven.
391

 De naamsovereenkomst tussen Frisia en Frygia droeg bij aan deze uitheemse 

invulling: in Franstalige literaire bronnen kon Frise zowel verwijzen naar Friesland als naar 

Frygië, het deel van Klein-Azië waarin Troje lag. Zo noemt Benoît de Sainte-Maure onder de 

heren die Priamus van Troje steun verleenden tegen de Grieken “trei rei qui sont de Frise, ou 

tant a or et manantise [bezit]”.
392

 

Door de herinnering aan dit fabelachtige koninkrijk werd Friesland met name voor 

Hollandse heren aantrekkelijk als zetstuk in eigen mythisch verleden. De Bourgondische 

hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute waren sinds 1433 graven van Holland. Ze 

slaagden er net zo min als hun voorgangers in, om Friesland aan hun gezag te onderwerpen.
 

Maar de aanspraak op Friesland was voor hen vooral belangrijk als historische basis voor het 

‘koninkrijk Friesland’ dat zij in onderhandeling met het Rijk voor zichzelf probeerden te doen 

creëren, zodat zij eindelijk een eigen rijk en een eigen kroon zouden bezitten.
393

 Eind 

vijftiende, begin zestiende eeuw namen Hollandse adellijke geslachten als de Brederodes, de 

Egmonds en de Wassenaars de Friese koningen graag op in hun genealogie. De christelijke 

Gondebald werd daarbij een nazaat van de historische Radboud en zijn mythische 

voorgangers uit het Gouds Kroniekje, die door omwerking van de Hollandse oudheid in de 

                                                
    388 Sinds de anonieme Rijmkroniek van Holland (1280-1282) was deze gelijkstelling gangbaar in de Hollandse 
historiografie (Burgers 1999, 168-169). 

    389 Verbij-Schillings 1996; Verbij-Schillings 1997; Breuker en Janse 1997, 30-33. Ook Jacques de Guise kan 

aan de reeks van anti-Friese schrijvers uit Hollands-Henegouwse kring worden toegevoegd: vgl. hierna.  

    390 Vgl. voor het Friezenbeeld in het Gouds Kroniekje Keesman 2007 en hiervóór, VI.4.5. 

    391 Pas in de tweede helft van de veertiende eeuw, wanneer de kennis van de wereld is gegroeid, worden de 

verwijzingen concreter en realistischer (Sargent 1970). 

    392 Sargent 1970; Claassens 1990; Jongkees 1990 A; Jongkees 1990 B; Finet-van der Schaaf 1995; Breuker en 

Janse 1997, 20-21. Citaat: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I, 442 (v. 8139-8140). 

    393 Jongkees 1990 A. 
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Divisiekroniek (Leiden 1517) een stuk acceptabeler werden.
394

 Soms werd zo’n stamboom 

doorgetrokken tot Troje. Dirk Woutersz voltooide in 1562 een kroniek van de Egmonds, 

waarin hij hun voorvader Radboud tot afstammeling verklaarde van de Trojaan Bavo, de 

stichter van het grote Belgis. De naam ‘Friesland’ zou dan zijn ontstaan als herinnering aan 

het oude vaderland Frygië.
395

  

De naamsgelijkheid tussen Frisia en Frygia leidde vaker tot het leggen van 

etymologisch en genealogisch verband tussen Friezen en Trojanen.
396

 De Friezen waren 

bovendien een oud volk, dat al in klassieke en vroeg-middeleeuwse bronnen werd genoemd. 

Ook daardoor konden zij een plaats krijgen in de grote Trojaans-Europese stambomen die 

sommige auteurs construeerden. De Brabantse Brabo-sage bijvoorbeeld (derde versie, tweede 

kwart veertiende eeuw) rekent Vandalen, Polen, Russen, Hunnen en Friezen tot het nageslacht 

van jongere zoons van de eigen Trojaans-Frankische voorvader Silvius Brabo I.
397

 Hollandse 

en Duitse vorsten wensten de Friezen als hun onderdanen te beschouwen, en ook dat kon tot 

opname van de Friezen in Troje-sagen leiden. Grappig is de ‘spagaat’ in Jacques de Guises 

Annales Hannoniae, eind veertiende eeuw geschreven voor de graaf van Holland, Zeeland en 

Henegouwen. De Friezen worden er wel tot het verdeeld geraakte, Trojaans-bloedige volk van 

Henegouwen gerekend. Maar in De Guises vergelijking met de verstrooide stammen van 

Israel krijgen ze, conform de Hollandse opvattingen over de Friezen, de rol van Jacobs 

dochter Dina, die wegens gebrek aan goede zeden buiten beschouwing wordt gelaten.
398

 Ook 

in Habsburgse kring werd, in de Frankengeschiedenis van Johannes Trithemius, een lijn van 

Troje naar Friesland gelegd die de oude, te herstellen macht van de keizer over de Friezen 

moest aantonen. Deze Trojesage, de enige die ruimere bekendheid in Friesland kreeg, zal 

hieronder worden besproken. 

 

Veel van de genoemde teksten en overleveringen drongen in Friesland zelf niet of pas laat 

door. Aanvankelijk was alleen de geschiedschrijving uit de nabije omgeving er van invloed: 

met Holland, Utrecht en Noord-Duitsland hadden de Friezen de sterkste historische en 

politieke banden. Vooral het negatieve Friezenbeeld in de Hollands-Utrechtse historiografie 

en literatuur werkte prikkelend. Tegenover het daarin geschetste portret van de Friezen als 

weerspannige, goddeloze wilden zette de vroegste Friese geschiedschrijving het omgekeerde 

beeld van een vanouds vrij en vroom volk.  

 

 

6.3. Karel de Grote en de Friese vrijheid 

 

Een groot deel van de Friese historiografie cirkelt rond het thema van de Friese vrijheid. Zoals 

de vorsten elders in de Nederlanden hun dynastie en de legitimiteit van hun macht 

terugvoerden op Karel de Grote, zo voerden de Friezen het ontbreken van zo’n dynastie en de 

legitimiteit van hun vrijheid op hem terug. Verwijzingen naar de kern van deze mythe zijn al 

te vinden in vroege Friese rechtsbronnen, documenten en zegels. Het verhaal groeide uit tot 

een monument voor Fries heldendom: onder leiding van de dappere aanvoerder Magnus 

                                                
    394 Jongkees 1990 B, 74-77; Breuker en Janse 1997, 21; Gouds Kroniekje en Divisiekroniek: Keesman 2007 en 

hiervóór, VI.4.6.  

    395 Stenzler 1857, 15; Keesman 2009, 212. Vgl. voor Bavo VI.3.3, en voor de Egmonds VI.5.2. 

    396 Zie bijvoorbeeld de Luikse geschiedschrijver Hubertus Thomas Leodius  (Thomas 1541,  88), in Friesland 

besproken door Suffridus Petrus (Petrus 1590, 140 e.v.). Rond 1550 noemt de Spaans-Habsburgse hofauteur 

Calvete de Estrella zowel de opvatting dat Friesland naar Frygië is genoemd als de visie dat het omgekeerd was 

(Calvete de Estrella ed. 1873-1884, V, 78).  
    397 Zie hiervóór, V.4.3.2. en de daar genoemde bronnen. Daarvan noemt de Alderexcellentste Cronyke hier 

Frygiërs in plaats van Friezen (A 4 v). Deze Brabantse kronieken bleven onbekend in Friesland. 

    398 De Guise ed. 1896, 84, en vgl. hiervóór, 399. De kroniek van De Guise had geen invloed in Friesland. 
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hadden de Friezen Karel de Grote geholpen om Rome in te nemen en de daar belaagde paus te 

bevrijden. Als dank had Karel hen belangrijke privileges gegeven: ze stonden voortaan 

rechtstreeks onder het Rijk, en hoefden maar weinig krijgsdienst te verrichten. Rond 1300 

dook zelfs de oorkonde op waarin de grote keizer deze vrijheden had verleend - een 

vervalsing die in laatmiddeleeuws Friesland zeer serieus werd genomen, en die met succes 

werd ingezet in de Friese diplomatie.
399

 Zulke nadrukkelijke legitimering was hard nodig, 

tegenover het imposante corpus van vooral Hollandse literatuur die de eigen aanspraken op 

Friesland onderstreepte en het Friese vrijheidsprivilege als verzinsel bestempelde. 

 

 

6.4. De oudste Friese herkomstsagen 

 

Een tweede onderwerp dat de Friese geschiedschrijving domineerde was de eigen herkomst. 

Wanneer de belangstelling hiervoor opbloeide is niet helemaal duidelijk, door onzekerheid 

over de datering en onderlinge verhouding van de oudste teksten. Zeker is wel dat de kwestie 

de Friese gemoederen vooral in de vijftiende en zestiende eeuw danig heeft beziggehouden. 

Verschillende schrijvers uit deze tijd melden, onafhankelijk van elkaar, dat de Friezen veel 

over hun oorsprong spraken, lazen en schreven. De vooraanstaande Groningse geestelijke 

Wilhelmus Frederici noteert aan het einde van de vijftiende eeuw dat overal in de huizen van 

hoofdelingen en andere Friezen boekjes over dit onderwerp circuleren. En de Oost-Friese 

predikant Bernard Elsenius schrijft in 1611 dat men hem bijna dagelijks vragen komt stellen 

over Friso, die een ooit groot en machtig Fries rijk zou hebben gesticht 
400

 - laten we het de 

dominee vragen. Veelzeggend zijn ook de opsommingen van herkomsttheorieën in zestiende-

eeuwse Friese kronieken. Zulke lijsten, slechts ten dele overlappend, zijn bijvoorbeeld te 

vinden in Eggerik Beninga’s Chronyck oft historie van Oost-Frieslant (na 1530, voor 1562) 

en in Suffridus Petrus’ De Frisiorum antiquitate et origine libri tres (Keulen 1590).
401

 

 

6.4.1. Sem 

 

De vermoedelijk oudste Friese oorsprongssage voerde de Friezen terug tot Noachs zoon Sem, 

die hun eerste koning zou zijn geweest. Al het Rudolfsboek, een dertiende-eeuws Fries 

rechtsboek, noemt Sem de stamvader van de Friezen, en Azië hun land van herkomst.
402

 In 

latere bronnen vinden we deze afstamming uitgewerkt tot een echte oorsprongsgeschiedenis. 

Op zekere dag hadden de Friezen hun oorspronkelijke woongebied in Azië verlaten. Als 

tekenen van hun aangeboren vrijheid hadden ze een kroon en een vaandel meegenomen. Op 

zeven schepen bereikten ze de monding van de Eems, waar ze zich verdeelden over zeven 

zeelanden.
403

 Na lange tijd van vredig leven kwamen ze in de macht van de Denen. De 

Deense koning eiste hun vrijheidstekenen op. De kroon moesten ze aan hem afstaan, maar het 

vaandel wisten ze te verstoppen. Onder deze noordelijke overheersing vervielen ze tot 

heidendom. Pas toen ze, dankzij Willibrord, God hervonden en zich aan de Denen wisten te 

                                                
    399 Breuker en Janse 1997, 33-34 e.v.; Janse 1997; Bremmer 2004, 121-123. Sommige auteurs denken dat deze 

mythe misschien al in de elfde eeuw ontstond, Bremmer meent echter hooguit aan het eind van de twaalfde 
eeuw. 

    400 Halbertsma 1962-1963, 236; Waterbolk 1968, 645; Noomen 1994, 166. Frederici (1498-1499):  Zuidema 

1888, 148. 

    401 Halbertsma 1962-1963, 236 en 240-241. De voornaamste theorieën komen hierna ter sprake. Zie over 

genoemde auteurs ook hierna. 

    402 Campbell 1952, 17, 25-28. Ook de Saksen, waarmee de Friezen of ‘Nedersassen’ werden geassocieerd, 

heetten uit Azië te komen. 

    403 De Zeven Friese Zeelanden is de traditionele benaming voor de gebieden die vanouds door de Friezen 

zouden zijn bewoond. 
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ontworstelen werd het vaandel teruggevonden - als nieuw.
404

  

 Weer blijkt de Friese vrijheid het belangrijkste thema: in de keuze voor stamvader 

Sem, vanouds geassocieerd met vrijheid,
405

 en in het motief van de verloren kroon en het 

hervonden vaandel. Daarnaast impliceert het verhaal dat de Friezen al vanaf het allereerste 

begin, nog onder het Oude Verbond, in God geloofden. Ook dat lijkt een antwoord op de 

Hollands-Utrechtse historiografie, waarin ze als goddeloze wilden werden afgeschilderd. 

 

6.4.2. Friso 

 

De voornaamste en langstlevende theorie over de herkomst van de Friezen was die over de 

hierboven al genoemde Friso en zijn broers Saxo en Bruno. De vroegst bekende lezingen van 

dit verhaal zijn te vinden in een aantal verwante, meest vijftiende-eeuwse kroniekjes in het 

Latijn, het Fries en het Nederlands, bekend als de Gesta-groep.
406

 Volgens de Historia 

Frisiae, vermoedelijk het dichtst bij de niet overgeleverde, oorspronkelijke tekst, waren de 

Friezen afkomstig uit een provincie Fresia of Frisia in India. Daar waren ze tot het 

christendom bekeerd door de apostel Thomas. Door overbevolking werden ze gedwongen hun 

land te verlaten. Onder leiding van de drie broers trokken ze over zee naar het Noorden. Ze 

vestigden zich daar in gebieden die de naam van deze drie aanvoerders gingen dragen: Saxo 

in Saksen, Bruno in Brunswijk en Westfalen, en Friso in Friesland, waar hij de zeven 

zeelanden onder zijn zeven zoons verdeelde. Daarna lezen we weer over onderwerping door 

de heidense Denen, hernieuwde kerstening door Willibrord en zijn opvolgers, en verlening 

van vrijheid door Karel de Grote.
407

  

Zoals elke Friezengeschiedenis vertelt ook deze kroniek dus over de Friese vrijheid, 

maar in het naamsverklarende verhaal over de oorsprong van het volk speelt dat motief, 

anders dan in de hiervoor behandelde sage, geen rol. De nadruk ligt hier alleen op zeer vroeg 

geloof, nu onder het Nieuwe Verbond, in Christus. Dat verklaart tevens waarom India het land 

van herkomst werd. Die keus werd bepaald door de keus voor de apostel Thomas - volgens de 

overlevering prediker in India
408

 - als bekeerder van de Friezen. De ‘ongelovige’ Thomas 

bood een betekenisvolle historische parallel, omdat het epitheton van deze geloofsheld, net als 

het heidense imago van de Friezen, in tweede instantie niet meer van toepassing was. 

Integendeel! 

Er is nog een belangrijk verschil met de hierboven besproken sage. In plaats van een 

directe band met de Joden, door Sem, is hier alleen sprake van parallellie met de Joodse 

                                                
    404 Campbell 1952; Halbertsma 1957, 24-32; Halbertsma 1962-1963, 254-259; Noomen 1994, 147-149, 155, 

165. De oudste bronnen voor dit verhaal zijn Thet Freske riim (NaSo NL0506) en de daarop of op dezelfde bron 

gebaseerde Middelnederlandse kroniek, bekend als het Tractatus Alvini (NaSo NL0507). Beide dateren in 

overgeleverde vorm uit het begin van de zestiende eeuw (wellicht uit het klooster Thabor bij Sneek), maar 

hebben wortels in de dertiende of zelfs twaalfde eeuw (Halbertsma 1962-1963, 259; vgl. Noomen 1994, 148 over 

mogelijk vijftiende-eeuwse elementen). 

    405 Campbell 1952, 17; vgl. over Sem ook hiervóór, IV.4.3.2.  

    406 Het gaat om het Aldfrysk kronykje (NaSo NL 0495), de Coronike van Frieslant (NL 0487), de Historia 

Frisiae (NL 0499), de Gesta Fresonum (NL 0497), de Gesta Frisiorum (NL 0498) en de Olde Freesche Cronike 

(NL 0496). Breuker en Janse gaan uit van het Aldfrysk kronykje als meest oorspronkelijke lezing, die dan 

vervolgens zou zijn uitgebreid met Joods-Friese parallellie in de Latijnse Historia Frisiae (Breuker en Janse 
1997, 23-24). Nieuwe argumenten voor de oudere opvatting dat juist deze Historia het dichtst bij de 

oorspronkelijke versie staat en de andere, kortere lezingen daarvan zijn afgeleid in Mol en Smithuis 2008, 175-

182; vgl. eerder Reimers 1939, 99-111; Bruch 1952, 14; Halbertsma 1957, 13-24; Halbertsma 1962-1963, 247-

249. Voor de Historia is, net als voor een deel van de andere teksten uit de Gesta-groep, een kloosterlijke 

herkomst verondersteld (zie de gegevens in NaSo). Meer over de oorspronkelijke tekst achter de Historia: 

Bremmer 2004, 123-126; Mol en Smithuis 2008, 185-198; de auteur ervan was een geleerde Friese geestelijke, 

die volgens Bremmer tussen ca. 1300 en 1340 werkte. 

    407 Reimers 1939, 114 e.v. 

    408 Timmers 1981, 818. 
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geschiedenis.
409

 Die parallellie wordt al in de opening van de kroniek benadrukt. In de tekst 

zelf wordt zij uitgewerkt door het naast elkaar zetten van figuren en gebeurtenissen uit de 

Joodse en de Friese historie. Zo wordt de reis uit India vergeleken met de uittocht van het 

volk van Israel uit Ur en, later, uit Egypte. De Deense koning, die de Friezen onderwierp en 

hen heidense goden liet aanbidden, is als de farao, die de Israëlieten in Egypte knechtte. En 

zoals God Mozes stuurde om hen uit die gevangenschap te bevrijden, zo stuurde hij 

Willibrord om de Friezen te verlossen. De Friese geschiedenis krijgt zo het karakter van een 

typologische reeks, een vervulling in Christus, waardoor de Friezen naar voren komen als een 

nieuw uitverkoren volk.
410

 De herleiding van hun oorsprong uit een al vroeg gekerstend land 

was een belangrijk onderdeel van deze constructie. 

 De aanleiding voor de creatie en het succes van de oorspronkelijke Historia Frisiae 

en de van haar afgeleide teksten lag waarschijnlijk in de toenemende Bourgondische expansie, 

die in het derde kwart van de vijftiende eeuw een steeds acuter bedreiging voor Friesland en 

voor de Friese vrijheid ging vormen. Het besef van eigen uitverkorenheid moest het 

zelfbewustzijn en de eendracht van de Friezen versterken. De kroniek had groot succes: uit de 

overgeleverde Gesta-teksten valt af te leiden dat er nog veel meer redacties en versies van 

hebben bestaan.
411

  

 

De Friso-sage werd zeer populair: tot ver na de zestiende eeuw werd het verhaal steeds 

opnieuw verteld, met of zonder typologische explicatie, en met allerlei verdere uitbreidingen 

en variaties. Een van de oudste en voornaamste varianten is van Worp van Thabor (Chronicon 

Frisiae, 1517-1538), die - op basis van de geschiedschrijving van de naburige Saksen, met 

wie de Friezen of ‘Nedersassen’ werden geassocieerd - de drie broers dacht te kunnen 

terugvoeren op het leger dat met Alexander de Grote naar het oosten was getrokken en dat 

ook India had onderworpen.
412

  

De Groningse bierbrouwer en patriciër Sicke Benninge legde het verband tussen de 

Friese traditie en de klassieke oudheid anders: bij hem zijn Friso, Saxo en Bruno opgenomen 

in een Friese Troje-sage. In de (tweede, definitieve) proloog van zijn Croniken der Vrescher 

landen ende Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen (1505-1528)
 413

 vertelt hij hoe de 

Trojanen na de val van hun stad moesten vluchten, zoals de kinderen van Israël uit Egypte. Ze 

gingen scheep en zeilden “waer sie Godt hen [heen] sende”. Een deel vestigde zich op de 

plaats waar nu Rome staat. Een ander deel veroverde het latere Engeland. Nog weer een deel 

trok daarna verder en bereikte de noordelijke Nederlanden, een woest en onbewoond gebied. 

Ze landden bij de zeven zeelanden, nu Friesland. Dat was hun land van belofte, hun land van 

melk en honing. 
 
Ende desse lande hebben desse Vreesen bediecket ende bedammet mijt schoeffelen en spaeden 

ende mijt groeten arbeijt in gewonnen, ende die landen betimmert ende bewoenet mit slichten 

[eenvoudige] holten hueseren, sunder jenighe steeden, sloeten offte borgen.414  
 

In het eerste boek van de kroniek wordt dit alles nog wat uitgebreider verteld, en is goed te 

zien hoe de auteur deze Troje-sage heeft geconstrueerd. Benninge neemt de vlucht uit Troje  

                                                
    409 Misschien heeft ongemak over een directe band met de Joden bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

alternatief, dat dezelfde doelen op een naar middeleeuwse opvatting acceptabeler wijze wist te bereiken. 

    410 Reimers 1939, 114 e.v.: Halbertsma 1962-1963, 247; Bremmer 2004, 124-125. Mol en Smithuis 2008.  

    411 Mol en Smithuis 2008, 175-178, 194-200. 

    412 NaSo NL0494; Worp van Thabor ed. 1847, 9 e.v. Vgl. voor de Saksische afstamming uit het leger van 

Alexander hiervóór, IV.4.4.2. 

    413 Benninge ed. 2012, 3,7; vgl. over de titel inl. LXXXIV.  

    414 Benninge ed. 2012, 4-5 (citaten: 4, 5) en vgl. 599 ev. voor eerste versie, zonder Troje. Zie over de auteur 

en zijn werk de inleiding bij deze editie. 



 

 474 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De kroniek van Sicke Benninge, met de 

eerste Friese Troje-sage. Opening van het 

oudste overgeleverde handschrift (Den Haag 

KB ms. KA CXI), rond 1520-1528 ontstaan 

in de directe omgeving van de auteur. 

Uit: Benninge ed. 2012, CVI. 

 

naar Italië en naar de Meotische moerassen woordelijk over uit een oudere, Keulse kroniek. 

Maar waar deze bron zich op de afstamming van de Franken zegt te willen concentreren, zegt  

hij zich tot de oorsprong van de Friezen te zullen beperken.
415

 Onder de Trojanen die in  

Sicambria verblijven noemt hij dan de drie broers Friso, Saxo en Bruno, die in het Keulse 

voorbeeld ontbreken. Friso maakt deel uit van een groep die een ander land gaat zoeken. Het 

is onder zijn leiding dat deze Trojanen na de verovering van Brittannië verder trekken naar de 

noordelijke Nederlanden, en die onbewoonde woestenij omtoveren tot het allermooiste land 

ter wereld. Bij de verovering van Brittannië verwijst Benninge naar “die Croeniecken van 

Hollandt, Zeeland ende Utrecht ende der Vreescher landen”, vermoedelijk de 

Divisiekroniek.
416

 Daarin stond inderdaad ongeveer hetzelfde te lezen, met dit verschil dat het 

daar niet de Trojanen maar de door hen uit Brittannië verjaagde reuzen waren die het Kanaal 

overstaken en zich in Holland vestigden - Friesland werd al bewoond door de Nedersassen.
417

 

Ook bij Benninge waren de Friezen dus afkomstig uit Azië, maar hij heeft stamvader Friso tot 

Trojaan gemaakt, en hem geïmplanteerd in een uit Duitse en Hollandse bron overgenomen, 

gecombineerde en aangepaste lezing van de Frankische en Britse Troje-sagen.  

 Deze nieuwe geschiedenis wilde de natie verheffen, volgens het inmiddels 

gestandaardiseerde recept van de algemene Trojaanse mode. Die wens zal mede zijn 

                                                
    415 De passage is zo goed als woordelijk terug te vinden in Cronica van Coellen 1499, fol. 81 v. Vgl. Benninge 

ed. 2012, XXVII-XXVIII, XXXIV-V. 

    416 Benninge ed. 2012, 8. Deze identificatie al bij editeur Feith (Benninge ed. 1887, LI-LII.) en Rinzema 1990, 
229. De Divisiekroniek was in 1517 verschenen als Die cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant en werd 

in juni 1530 met dezelfde titel opnieuw op de markt gebracht. In zijn proloog verwees Benninge al naar deze 

zelfde bron, voor de Trojaanse herkomst van de Friezen (Benninge ed. 2012, 4). De proloog van de 

Divisiekroniek bood inderdaad aanleiding tot de schepping van een Friese Troje-sage: “[…] Ende van der 

destructyen van Troyen daer alle die landen ende steden in Europen meest uut gesproten begonnen ende 

gecomen sijn, onder die welcken Duytslant een of is van den meesten ende grootsten, daer dese onse landen van 

Hollant Zeelant ende Vrieslant inne ghelegen sijn […]” (Divisiekroniek 1517, aij v). De kroniek trok bovendien 

al de vergelijking tussen de vlucht uit Egypte en de vlucht uit Troje (id., fol. 7 r). 

    417 Divisiekroniek 1517, fol. 8 r-v, 17 r-v. 
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ingegeven door het vanouds slechte imago van de Friezen. De Friese vrijheid speelt in deze 

oorsprongssage nauwelijks een rol. Wel is uit de Keulse kroniek overgenomen dat de 

Sicambriërs tien jaar tribuutvrijheid van de keizer kregen, en dat de naam Franken daaraan 

zou kunnen zijn ontleend. Maar Benninge legt daarbij geen verband met de Friese vrijheid; hij 

verklaart die kort daarna als een latere gift van Karel de Grote.
418

 Het idee van 

uitverkorenheid is er nog wel: in de vergelijking van de vlucht uit Troje met de vlucht uit 

Egypte, en in de herhaalde verwijzing naar Gods hand die de Trojaanse schepen leidde. Maar 

de vergelijking met het beloofde land, het land van melk en honing is vooral een vleiende 

omschrijving voor Friesland. De religieuze lading is verdwenen: in deze oorsprongssage 

ontbreekt elke referentie aan vroeg geloof in God of vroege bekering tot het christendom - dat 

bereikt de Friezen pas met Willibrord. Deze sage is dan ook niet afkomstig uit geestelijke 

kring, zoals de eerdere Friese oorsprongsverhalen,
419

 maar werd geschreven door een 

stedeling, een Groningse burger. 

Hoewel Benninge in zijn kroniek steeds blijk geeft van grote betrokkenheid bij 

Groningen heeft hij geen gebruik gemaakt van de elders vaak en graag benutte mogelijkheid 

om de eigen stad in de geschiedenis op te nemen als een Trojaanse stichting. Hij vertelt dat de 

Trojanen bij hun aankomst in Friesland geen steden of kastelen bouwden, maar dijken en 

simpele houten huizen. Is dit misschien te verklaren door de invloed van de Divisiekroniek, 

die stelde dat er in deze streken geen steden bestonden vóór de komst van Caesar?
420

 Niet veel 

later beschrijft Benninge echter hoe Saxo en Bruno, die hij twintig regels eerder nog in 

Sicambria liet achterblijven, wél steden en kastelen bouwden.
421

 Haast of slordigheid zijn 

daarom misschien een aannemelijker verklaring voor deze gemiste kans. We zullen zien dat 

latere Groningse geschiedschrijvers wel verband legden tussen Troje en de eigen stad. Maar 

die baseerden zich op een andere bron. Benninges kroniek bleef lang onbekend, en had geen 

directe invloed op de Friese geschiedschrijving.
422

  

 

 

6.5. Beginnend humanisme: geleerden onder elkaar 
 

Aan het eind van de middeleeuwen was Groningen de enige Noord-Nederlandse stad van 

enige importantie. Het had zich in de loop van de vijftiende eeuw ontwikkeld tot regionale 

grootmacht, waar - eerder dan in andere Friese steden - verschillende academici werkzaam 

waren in bestuur en organisatie.
423

 In die kring werd al langer nagedacht over de herkomst 

van de Friezen. Een tijdgenoot van Benninge, Wilhelmus Frederici (ca. 1455 - 1525), schreef 

een verhandeling De Frisiorum situ, origine, moribus, rebus gestis et viris illustribus, 

waaraan hij in 1498 nog werkte maar die hij niet lijkt te hebben voltooid. Alleen de 

hoofdstukken over ligging en oorsprong zijn overgeleverd. Waarschijnlijk waren het 

gewichtige andere zaken die hem van het schrijven afhielden: Frederici geldt als de 

belangrijkste Groningse politicus van rond 1500. Als persona van de Sint Maartenskerk 

leidde hij de Groningse geestelijkheid. Bovendien was hij secretaris van zijn stad, en speelde 

hij in deze voor Groningen buitengewoon heftige periode een vooraanstaande rol in de 

stedelijke diplomatie.
424

  

                                                
    418 Benninge ed. 2012, 11 e.v. 

    419 Vgl. hiervoor, n. 404 en n. 406. 

    420 Divisiekroniek 1517, fol. 15 r - 17 r. Vgl. ook Cronica van Coellen 1499, fol. 31 r. 

    421 Benninge ed. 2012, 8. 

    422 Verspreiding: Benninge ed. 1887, IV, XXII-XXIII; Benninge ed. 2012, VIII-IX, XLVI e.v. 

    423 Zijlstra 1996, 285-286, 297. Formeel hoorde Groningen met Drenthe onder de bisschop van Utrecht, wiens 

arm echter allang niet meer zo ver reikte. De stad werd nu vaak tot Friesland gerekend, ook door Groningse 

auteurs: zie de hierna besproken teksten, en vgl. Waterbolk 1968, 647.  

    424 NaSo NL0377; Zuidema 1888; Rinzema 1990, 224-227; Zijlstra 1996, 109, 117, 292; Akkerman 1997, 
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De hierboven genoemde Sicke Benninge, ook een Groninger van aanzien, kende 

Frederici. Hij vervulde in dezelfde tijd bestuurlijke functies in de stad, en in zijn kroniek 

noemt hij Frederici regelmatig als onderhandelaar. Maar zijn historische werk kende hij niet. 

Rinzema concludeerde hieruit  
 

dat het rond 1500 in Groningen nog geen gewoonte was om historische bevindingen met elkaar 

uit te wisselen. Twee vooraanstaande stadsbewoners werkten vrijwel gelijktijdig aan de 

geschiedenis van Friesland en Groningen, maar wisten dat niet van elkaar: historiografie bleef 

een hobby van eenlingen, een solistische activiteit.425 

 

Juist het werk van Frederici laat echter zien dat geschiedschrijving in het Groningen van zijn 

tijd geen solistische activiteit hoefde te zijn, en dat er wel degelijk discussie over de Friese 

geschiedenis werd gevoerd.  

Frederici begint zijn betoog over de oorsprong van de Friezen met de behandeling van 

wat hij daarover bij de Keulse kartuizer en geschiedschrijver Werner Rolevinck had 

gevonden. Deze besprak twee theorieën die over dit onderwerp circuleerden. Volgens de ene 

begon de Friese geschiedenis met het vertrek van Friso en zijn broers uit India. Volgens de 

andere stamden de Friezen af van een groep Joden die de Romeinse verwoesting van 

Jeruzalem in 70 na Christus had overleefd. Ze waren gespaard door Titus, die hen had 

verbannen naar een onbewoonbaar deel van Almania, volgens sommigen in de overtuiging dat 

ze daar alsnog zouden omkomen. Een deel van de groep, nu Zwitsers geheten, bleef onderweg 

achter in de Alpen. De overige bannelingen, de latere Friezen, trokken door naar de uiterste 

Noordzeekust en wisten dat barre land door indijken en droogleggen te cultiveren. Rolevinck 

probeerde deze twee opvattingen te verenigen: beide gebeurtenissen moesten zich ongeveer in 

dezelfde tijd hebben afgespeeld - wellicht hadden de twee groepen zich vermengd? Frederici 

is het hier niet mee eens. Uit klassieke bronnen zoals Plinius en Tacitus bleek immers dat de 

Friezen al veel eerder in deze streken woonden. Wel ziet hij enkele aanwijzingen voor 

verwantschap tussen de Joodse en de Friese cultuur. Hij denkt aan een gezamenlijke 

afstamming uit de Assyriërs, waarvan de Friezen volgens Berosus, de recente ontdekking van 

Annius van Viterbo, waren afgestamd.
426

 

In het kader van de Friese historiografie is vooral de bron waar Frederici deze nieuwe, 

‘Joodse’ afstammingssage aan ontleende interessant.
427

 Het gaat om Rolevincks traktaat De 

origine et laude Frisonum.
428

 Alleen de titel van dit werk is bekend: het wordt genoemd in 

enkele vroege literatuuroverzichten, allereerst door Johannes Trithemius, die Rolevinck 

persoonlijk kende. Maar het is voor zover bekend niet overgeleverd.
429

 Een paar zestiende-

eeuwse Friese auteurs geven echter aanvullende informatie: behalve door Frederici wordt het 

traktaat ook, uitvoeriger, besproken en bekritiseerd door Worp van Thabor en Cornelius 

Kempius. De volledige titel luidde De origine, laude et illustribus viris gentis Frisonicae. 

                                                                                                                                                   
131-135. 

    425 Rinzema 1990, 227. 

    426 Zuidema 1888, 147 e.v.; Rinzema 1990, 225-227. Samenvatting van de Joodse afstammingssage mede naar 

de uitgebreidere weergave van Rolevincks traktaat bij Worp (Worp van Thabor ed. 1847, 11-14) en Kempius 

(Kempius 1588, 40-44), beiden met het (foutieve) jaartal 77. Vgl. voor Berosus hiervóór, IV.4.6.2. Frederici’s 

referentie is opmerkelijk vroeg.  
    427 Het verhaal zelf lijkt in dit kader van minder belang, omdat het vermoedelijk niet in Friesland is ontstaan, 

maar in Duitsland (als variant op de Sem-sage, waarin al een band tussen Friezen en Joden was gelegd?). De 

Friese bronnen die het uitvoeriger behandelen (Frederici, Worp, Kempius) citeren het steeds via de Duitse auteur 

Rolevinck. De sage bevat geen van de Friese preoccupaties (Friese vrijheid, vroomheid, eervolle afstamming), 

maar misschien wel een Duitse, in de gedeelde oorsprong van Zwitsers en Friezen. Vgl. over andere, misschien 

Habsburgse verbandlegging tussen de Friezen en de eveneens landheerloze Zwitsers sinds het eind van de 

vijftiende eeuw Breuker en Janse 1997, 34-35. 

    428 Ten onrechte noemt Rinzema Rolevincks Fasciculus Temporum als bron (Rinzema 1990, 225). 

    429 Wolffgram 1890-1892, 148, 151; Verfasserlexikon 8 (1992), 154-155. 
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Frederici noemt als dedicaris Jacob Spyck, ‘protophysicus Groningensis’.
430

 Worp en 

Kempius geven dezelfde naam, en omschrijven hem als ‘de Colonia doctori in medicinis’. 

Volgens hen was het werk opgedragen aan twee Groningse doctores. De tweede (door beiden 

overigens als eerste genoemd) was Hermannus Eelderwolt, professor in de theologie en 

pastoor van de kerk van de heilige maagd Maria.
431

 

Zoeken we nadere gegevens over deze personen, dan vormt zich het beeld van een 

opmerkelijk homogeen gezelschap van Gronings-Keulse
432

 academici. Jacob Spyck was 

afkomstig uit Keulen, had zich in 1466 aan de Keulse universiteit ingeschreven als artes-

student en was daar van 1476 tot 1500 met onderbrekingen hoogleraar in de medicijnen. Hij 

had de priesterwijding ontvangen, en wordt ook vermeld als stadsarts in Groningen, waar hij 

in elk geval in 1485 en 1499 is geweest.
433

 Hermannus Eelderwolt was de oudere van de twee. 

Hij liet zich in 1453 aan de Keulse artes-faculteit inschrijven, en was daar tot 1492 werkzaam, 

de laatste drie jaar als rector van het huis van de faculteit. Daarnaast was hij sinds 1461 

pastoor van de Onze lieve vrouwe ter Aa-kerk in Groningen, en werd hij regelmatig betrokken 

bij Groningse diplomatieke missies. Zo onderhandelde hij in 1493 en 1494 samen met 

Frederici met een afgezant van de keizer over een conflict tussen Groningen en Friesland, een 

kwestie die hen zelfs aan het hof in Wenen bracht.
434

 Frederici zelf studeerde artes en 

medicijnen in Keulen en in Ferrara, waar hij ook promoveerde. Zijn belang voor het 

Groningse kerkelijke en politieke leven is hierboven al genoemd. Daarnaast lijkt hij zich ook 

nog met geneeskunde bezig te hebben gehouden: een collega heeft eens kritiek geuit op een 

recept dat Frederici had uitgeschreven.
435

 Drie geestelijken dus die allemaal hadden 

gestudeerd in Keulen, grotendeels aan dezelfde faculteiten. Allemaal hadden ze een hoge 

functie in de stad Groningen, en werkten daarin ook wel samen. Twee van hen waren 

bovendien werkzaam in Keulen en, naar we mogen aannemen, persoonlijk bekend met 

Rolevinck. Allemaal waren ze, mede door hun positie, geïnteresseerd in de Friese 

geschiedenis, en hadden daar onderling ook contact over: Frederici zegt dat hij zijn bezwaren 

tegen de opvattingen van Rolevinck via Spyck aan de auteur heeft doorgegeven.
436

  

De verklaring van Sicke Benninges onbekendheid met het werk van Frederici ligt dus 

niet in het vermeende solistische karakter van de Groningse geschiedschrijving in die tijd. Er 

kunnen teveel jaren tussen de historiografische activiteit van deze twee auteurs hebben 

gelegen. Maar wellicht hangt een en ander ook samen met het verschillende intellectuele 

milieu waarin ze zich bewogen.
437

 Frederici, Spyck en Eelderwolt waren universitair 

geschoold. Wat hen betreft was serieuze historiografie geschreven in het Latijn, en gebaseerd 

op klassieke bronnen. Benninge was weliswaar belezen en had een goede pen, maar hij was 

geen academicus. Hij schreef in de volkstaal, en ging uit van middeleeuwse kronieken in de 

                                                
    430 Zuidema 1888, 148; ‘protophysicus’: geleerde omschrijving voor stadsarts, wat Spyck inderdaad was - zie 

hierna. 

    431 Worp van Thabor ed. 1847, 11-13; Kempius 1588, 40-44. De volledige gegevens over Eelderwolt bij 

Kempius; bij Worp ontbreekt zijn achternaam en wordt hij (ten onrechte) pastoor van de Sint Maartenskerk 

genoemd. 

Ook Suffridus Petrus wilde deze tekst bespreken, maar hij kon hem niet meer vinden. Er was inmiddels ook 

enige verwarring ontstaan rond de auteur, volgens Petrus’ bronnen Worp en Kempius een Keulse Karthuizer 

genaamd ‘Regnerus’. Petrus heeft blijkbaar navraag gedaan in Keulen, waar de Karthuizers antwoordden dat er 
bij hen nooit een Regnerus was geweest, en dat het om Werner moest gaan (Petrus 1590, 138). 

    432 Groningse studenten bezochten bij voorkeur de universiteit van Keulen. Stad en Ommelanden waren sterk 

georiënteerd op Duitsland. Vgl. Zijlstra 1996, 286. 

    433 Zijlstra 1996, 251-252. 

    434 Vries 1986, 118, 127, 134, 212; Zijlstra 1996, 97, 101. 

    435 NaSo NL0377; Zijlstra 1996, 252; recept: Jansma 1986, 12. 

    436 “Hec cum apud dictum Wernerum hominem doctum legissem, objeci eidem medio spectabilis et egregij 

magistri Jacobi Spichij  […]: Non esse verisimile […]” (Zuidema 1888, 148). 

    437 Vgl. ook Rinzema 1990. 228, 232. 
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volkstaal. 

Dat wil echter niet zeggen dat een Trojaanse oorsprong zoals Benninge de Friezen 

toeschreef alleen nog te vinden was in traditioneel-middeleeuwse teksten, en niet in de meer 

humanistisch geïnspireerde historiografie van mensen zoals Frederici. Daarop wijst - onder 

meer - het werk van Reiner Bogerman van Dokkum. Deze geschiedschrijver paste wat betreft 

opleiding en loopbaan precies in die geleerde kring. Na de Groningse Sint Maartensschool 

begon Bogerman in 1477 als student medicijnen en rechten in Keulen. Hij promoveerde op 

beide gebieden. Daarna maakte hij vooral carrière als stadssecretaris: van Kampen 

(aanwijsbaar 1499-1514), Groningen (1527-1538) en opnieuw Kampen (1538-1553). Behalve 

als secretaris trad hij bij gelegenheid tevens op als pensionaris, notaris en medicus: hij was 

degene die kritiek had op een recept van Frederici. In de jaren tussen zijn eerste verblijf in 

Kampen en zijn aanstelling in Groningen was hij werkzaam in Den Haag, bij het Hof van 

Holland.
438

  

In 1541 voltooide Bogerman zijn De origine Phrysiorum, later uitgebreid en herzien 

tot De origine Frisonum (1551). Het is de eerste volledige studie over de Friezen naar 

humanistisch concept, een erudiet werk over hun oorsprong, zeden en gewoonten, met ruime 

aandacht voor de Friese taal. Bogerman wilde ermee laten zien dat de Friezen een ereplaats 

onder de Germanen innamen. Hij windt zich op over ‘spotters die brallen dat de Friezen 

afstammen van de uiterst verdorven Joden, van wie er tijdens de verwoesting van de stad 

Jeruzalem dertig werden gekocht voor één geldstuk’. Naar zijn mening waren de Friezen 

voortgekomen uit de edelste Trojaanse, Griekse en Romeinse geslachten.
439

 De Trojaanse 

Romeinen immers hadden heel Europa onderworpen. En de stamvader van de Friezen was 

volgens Bogerman niet Friso maar Phrixo, de Griekse koningszoon die van de dood werd 

gered door de ram met het Gulden Vlies, dat nog steeds in ere werd gehouden door Karel V. 

Al in zijn inleiding had Bogerman benadrukt dat de Friezen in hun eigen belang aan deze 

oppermachtige vorst moesten gehoorzamen: de vroegere anarchie had hen alleen maar ellende 

gebracht. De herleiding van de Friezen uit Phrixo, ingegeven door de naamsovereenkomst en 

de band met het Gulden Vlies, ademde dezelfde boodschap. Enige invloed heeft Bogerman er 

niet mee gehad. Hij was aanvankelijk wel van plan zijn verhandeling te laten drukken, maar 

dat is er nooit van gekomen.
440

  

 

 

6.6. Een Habsburgse lijn van Troje naar Friesland en Groningen 

 

6.6.1. Bron: Johannes Trithemius’ Compendia van de Frankische geschiedenis 

 

Invloedrijker was de Friese oorsprongsgeschiedenis van de Duitse geleerde Johannes 

Trithemius, die de Noordelijke Nederlanden een belangrijke plaats in de vroegste historie van 

de Trojaanse Franken gaf. In 1514 voltooide Trithemius twee werken over deze materie: De 

                                                
    438 Loopbaanoverzicht: Jansma 1986, 5-27; vgl. ook Zijlstra 1996, 71, 117, 200-201, 242-243. 

    439 “[…] quod Frisones non sunt orti, ut quidam lallant, ex illis perditissimis Judeis, quorum triginta in 

destructione Hierosolimitane urbis emebantur uno nummismate. Sed ex gentilibus, nobilissimis Troianis, Grecis 
et Romanis stemmatibus” (eerste versie; de tweede versie heeft “ut irrisores [spotters] lallant”) (Jansma 1986, 27, 

29). Jansma vertaalt lallant als zingen, en denkt dat Bogerman hier refereert aan “een populair lied of verhaal” 

over de Joden (Jansma 1986, 28). Vgl. voor mijn vertaling brallen (als denigrerende onomatopee om de 

beweerde afstamming in diskrediet te brengen) het Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi, L 24. 

    440 Over Bogerman allereerst Jansma 1986, en verder Möhlmann 1863, 89-90; Bogerman ed. 1900; Oppewal 

e.a. 2006, 32. Alleen de rijmspreuken uit het derde deel van zijn verhandeling zijn geëditeerd (Bogerman ed. 

1900), het overige is niet uitgegeven maar wordt wel uitvoerig besproken door Jansma (28-44). Om praktische 

redenen heb ik afgezien van autopsie van de handschriften van dit werk, dat geen deel uitmaakt van de 

Middelnederlandse literatuur en daar ook geen invloed op heeft gehad. 
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Origine Gentis Francorum Compendium en het uitvoeriger Compendium sive Breviarium 

Primi Voluminis Chronicarum sive Annalium de origine regum et gentis Francorum. De 

eerste kroniek, De origine […], moet hebben gecirculeerd aan het hof van Maximiliaan van 

Oostenrijk ( †1519), met wie Trithemius als historiograaf in nauw contact stond. Het werk 

werd pas in 1574 gedrukt. De tweede kroniek, het Compendium sive Breviarium, droeg hij op 

aan een raadsheer van Maximiliaan, Lorenz von Bibra, hertog van Frankenland en bisschop 

van Würzburg, de stad waar Trithemius in die jaren abt van het St. Jacobsklooster was. Het 

werk werd in 1515 uitgegeven door Johannes Schöffer in Mainz, en verscheen in 1522 in 

Duitse vertaling. Trithemius presenteert beide teksten als compendium (korte samenvatting) 

van de Frankische geschiedenis. Ze zouden gebaseerd zijn op de geschriften van Wastald en 

Hunibald, twee van de vele geschiedschrijvers die de rijke cultuur van de oude Franken zou 

hebben voortgebracht. Op basis van die door hem ontdekte (lees: verzonnen) bronnen zou hij 

ook een uitgebreide kroniek over de Frankische geschiedenis hebben geschreven, in drie 

delen.
441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johannes Trithemius’ Compendium sive Breviarium […], 

Mainz, Peter Schöffer, 1515. In deze tekst werd Grunus, de 

Trojaanse stichter van Groningen, geïntroduceerd. De 

titelpagina, met grote rijksadelaar en de wapens van onder 

meer Maximiliaan van Oostenrijk en zijn raadsheer Lorenz 

von Bibra, typeert de context van het verhaal. 

 

 

Ondanks deze beweerde gemeenschappelijke grondslag zijn er opmerkelijke 

inhoudelijke verschillen tussen de twee teksten. Deze varianten bieden ons een boeiende blik 

op het geschiedkundige geknutsel en de vermoedelijke intenties van Trithemius. In mijn 

bespreking beperk ik mij tot datgene wat van belang is voor begrip van Trithemius’ beeld van 

de vroegste Nederlandse en speciaal Friese geschiedenis. De lezing van het Compendium sive 

Breviarium, nog gedrukt tijdens het leven van de auteur, zal daarbij de waarschijnlijk latere, 

                                                
    441 Editie (met Engelse vertaling) van De origine […]: Trithemius ed. 1987. Compendium sive Breviarium: 

Trithemius 1515. Zie voor een volledig overzicht van drukken en herdrukken Geschichtsquellen 2006-…., 

www.repfont.badw.de/T.pdf, 46, en verder Arnold 1971, speciaal 161 e.v.; Keesman 1994, 162-167. Over Bibra: 

Wendehorst 1987. Zie voor de presentatie als verkorting ook de opening van beide kronieken. Duitse vertaling 

van het Compendium sive Breviarium, door Jakob Schenk: Speyer 1922, herdrukken Frankfurt 1563 en Frankfurt 

1605. Ten onrechte wordt deze tekst in Geschichtsquellen 2006-…. opgenomen als vertaling van De Origine [...] 

(ik zag de druk van 1563: http://daten.digitale-sammlungen.de/0003/bsb00038228). 
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want verbeterde en geactualiseerde versie blijken. 

 

6.6.2. Inhoud 

 

De hoofdlijn van de Frankische historie is in beide teksten gelijk. De kronieken beginnen in 

de vijfde eeuw voor Christus, bij de monding van de Donau, waar de Trojanen honderden 

jaren eerder, na de val van hun stad, waren gaan wonen. Zij hadden er inmiddels veel te lijden 

onder de agressie van de Goten, die ver in de meerderheid waren. Daarom besloten ze om 

nogmaals een nieuw vaderland te zoeken. Hun koning Marcomiris stuurde boden naar de 

Saksen, die ook uit Troje stamden en graag gehoor gaven aan zijn verzoek om deze broeders 

in nood aan de rand van hun rijk te laten wonen. En zo vestigden de Trojanen zich in 433 voor 

Christus in Germania, tussen het gebied van de Saksen en de Rijn. We volgen de geschiedenis 

van hun inburgering en geleidelijke machtsuitbreiding onder een lange reeks van vorsten, 

voorgesteld als de rechtstreekse voorvaderen van Maximiliaan. Naar één van deze vorsten, 

Francus, werden ze voortaan ‘Franken’ genoemd. De twee compendia eindigen bij de 

Karolingers. Het Compendium sive Breviarium wijst daarbij vooruit naar een volgend deel, 

waarin zou worden aangetoond dat ook zij uit de oude lijn van de Frankische koningen 

stamden. 

De uitwerking van dit verhaal verschilt in de twee kronieken. In de opening van De 

origine […] heten de latere Franken nog ‘Sicambriërs’, conform de traditie, al is er van een 

naamgevende stad Sicambria geen sprake. Het deel van Germania waar ze zich in eerste 

instantie vestigden wordt gepreciseerd als ‘het huidige Gelre, Westfalen, Münster en Kleef’. 

Vandaar uit staken ze de Rijn over en veroverden de landen van Tongeren en Luik, 

Maastricht, Holland ‘en de rest’.
442

 Friesland krijgt daarbij speciale aandacht. Het was een van 

hun allereerste veroveringen, in detail beschreven. Onder Marcomiris’ zoon Antenor leden de 

Sicambriërs aan ruimtegebrek, met name voor hun vee. Midden in de winter, toen alle rivieren 

bevroren waren, liet hij de stam overvallen die tussen de Sicambriërs en de Noordzee woonde. 

Hij beval alle mannen en jongens te doden en alleen de vrouwen te sparen, en verdeelde het 

weiderijke land onder zijn volk. Dit land werd later Frisia genoemd, naar Phrisus, een jongere 

zoon van de Frankische koning Clogio die als dux over dit gebied was aangesteld. Wat later 

vertelt de kroniek hoe deze Phrisus vervolgens tot koning van Frisia werd verheven, met 

toestemming van Clogio en alle Frankische edelen, op voorwaarde van een jaarlijkse belasting 

van vee, boter en kaas.
443

 

In de opening van het Compendium sive Breviarium is de traditionele Sicambria-

etymologie verlaten. De latere Franken heten er ‘Scythen’, naar hun tweede vaderland Scythia 

bij de Donaumonding. De naam ‘Sicambriërs’ duikt pas later op, en zal op een andere manier 

worden verklaard.
444

 

Nieuw is ook een uitvoerige passage, waarin koning Marcomiris zijn priesters de 

goden laat raadplegen: is het verstandig om nogmaals een nieuw land te zoeken? Jupiter 

antwoordt dat ze naar het westen moeten trekken, naar de Rijndelta, naar het gebied tussen de 

Britten en de Saksen, twee volkeren die broeders en vrienden zijn. Met hulp van Alruna of 

Aliruna, een zieneres, krijgt Marcomiris diezelfde nacht nog een bevestigend en aanvullend 

visioen. Er verschijnt hem een wezen met drie koppen: van een pad, een leeuw en een adelaar. 

                                                
    442 Trithemius ed. 1987, 36: “Certum est, quod primas Sicambri receperunt sedes, ubi nunc sunt Geldreses, 

Westphali, Monasterienses, Clivenses. Deinde Rheno transmisso subiugarunt sibi terram Tungrorum, Leodium, 

Traiectum, Hollandiam, & reliquas”. Trithemius ed. 1987, 37 vertaalt ‘Traiectum’ als Maastricht; ook Utrecht 

kan zijn bedoeld. 

    443 Trithemius ed. 1987, kap. 8 ‘Sicambri Phrisiam sibi subiugarunt’ (38-39) en 9 ‘Regnum Frisiae fit Francis 

tributarium’ (84-85); de kapittelnummers zijn toegevoegd door de editeur, de op- of bijschriften zijn ouder, 

misschien van Trithemius zelf (vgl. 23). 

    444 Trithemius 1515, A1v. 
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Ze voorspellen hem de toekomst. Hij zal gastvrijheid vinden bij de leeuw, daarna de pad 

bestrijden en doden, en tenslotte over de leeuw heersen en de adelaar onder zich brengen. Dan 

neemt het driekoppige wezen plotseling de vorm aan van een koning met gouden kroon, een 

scepter in de linker- en een zwaard in de rechterhand, die voorzegt dat de goden aan 

Marcomiris’ volk een rijk zullen geven. De betekenis van de verschijning wordt uitgelegd 

door Alruna, en door glossen bij de tekst. De leeuw staat voor Germania, voor de Saksen, die 

eveneens uit Troje stammen en bij de Rijn wonen. Aan de andere kant van die rivier is het 

land van de pad: Gallië. De adelaar staat voor de hoogmoedige Romeinen, die de hele wereld 

proberen te onderwerpen. Marcomiris moet zijn volk leiden naar het meest westelijke deel 

van het land van de leeuw en gaan wonen tussen de Saksen en de Galliërs, tussen de Rijn en 

de zee. Na veel strijd zullen ze Gallië, Germanië en het rijk van de adelaar overheersen, en al 

deze landen zullen worden verenigd onder één vorst uit zijn geslacht. Gesterkt door deze 

voorspelling stuurt Marcomiris boden naar de Saksen, die hen graag aan de rand van hun rijk 

laten wonen - een mooie buffer tussen henzelf en de Galliërs!
445

 

Ze trekken dus naar Germania, en vestigen zich in het gebied ‘waar nu de bewoners 

Westfriezen, Geldersen en Hollanders heten, en waar de Rijn met drie mondingen in zee 

stroomt’. Marcomiris wordt na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Antenor. Deze trouwt met 

een Engelse koningsdochter, Cambria, een wijze vrouw die de in Scythia verruwde Trojanen 

opnieuw beschaving bijbrengt. Ze geeft wetten en spreekt recht, leert de adel om steden en 

kastelen te bouwen, en de vrouwen om vlas te verbouwen en kleding te maken. Naar deze 

belangrijke koningin heet het volk voortaan Sicambriërs.
 446

 

De pasverworven kennis wordt meteen toegepast. Priamus, de broer van koning 

Antenor, beheerde namens deze een gebied in de kuststreek ‘die nu Friesland wordt 

genoemd’. Zijn zoon Grunus stichtte daar in het jaar 377 voor Christus een nieuwe stad die tot 

op de huidige dag naar hem Gruningen (Groningen) wordt genoemd. Ook de bewoners, 

hoewel van origine Frankisch, heetten een tijd lang Grunes.
447

 Van verovering van Friesland 

is in het Compendium sive Breviarium geen sprake. Wel wordt ook hier verteld hoe het land 

later, ten tijde van de geboorte van Christus, ‘Frisia’ werd genoemd en tot koninkrijk werd 

verheven. De naam wordt ook hier ontleend aan Phrisus, tweede zoon van koning Clogio, die 

er de eerste vorst werd. Expliciet toegevoegd is de voorwaarde dat het altijd onder de 

Frankische koningen zou staan, aan wie het belasting en militaire steun verschuldigd bleef.
448

  

Enkele jaren na de bouw van Groningen stichtten de Sicambriërs bij de mondingen 

van de Rijn nog twee steden, ter herinnering aan hun aankomst in het nieuwe vaderland: 

Neopagus (‘nieuw land’) en Neomagus (‘nieuwe familie’), die residentie werden. 

Langzamerhand vergaten ze hun eigen taal, en namen het Saksisch over. De aandacht - van de 

Sicambriërs en van Trithemius - verschuift nu naar het oosten, naar het latere Duitsland, waar 

zij hun macht langzaam uitbreiden.
449

 Zo ontrolt zich de toekomst die aan Marcomiris was 

voorspeld, en die ook in het Compendium sive Breviarium na verloop van tijd samenvalt met 

de al bekende Frankengeschiedenis. 

 

                                                
    445 Trithemius 1515, A2r-A3r. Ook De origine bevat een visionaire voorspelling van de macht van de Franken, 

maar pas veel later en minder zwaar aangezet en uitgewerkt (Trithemius ed. 1987, 102-105). 
    446 Trithemius 1515, A3r-A4r. Citaat: “[…] in qua hodie commorantes nominantur Frisii occidentales, 

Gelrenses quoque et Hollandii, circa eam videlicet plagam, ubi tribus ostiis Rhenus influit mare […]” (A3v). Ik 

interpreteer Frisii occidentales als ‘de bewoners van Friesland ten westen van de Dollard’: in contrast met de 

Oostfriezen. 

    447 Trithemius 1515, A4r-A4v. 

    448 Trithemius 1515, C2v. 

    449 Trithemius 1515, A4v-A5r (en verder). Met Neomagus zal Nijmegen bedoeld zijn. Of de auteur ook een 

identificatie voor Neopagus voor ogen had is onduidelijk. In de verdere tekst zijn de stichtingen en etymologieën 

vrijwel allemaal Duits, met speciale aandacht voor Würzburg. 
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6.6.3. Interpretatie 

 

In een eerder hoofdstuk van deze studie werd Trithemius’ Frankensage al genoemd, als 

‘Trojaanse’ invulling van het Duitse humanistische ideaal: een Rijk dat zich in alle opzichten 

met het Romeinse kon meten, met een eigen, hoogstaande antieke cultuur, geboekstaafd door 

authentieke bronnen, als antwoord op de Italiaanse en Franse verering van Romeinen en 

Galliërs.
450

 De hier besproken opening van zijn kroniek laat deze gerichtheid op het Rijk goed 

zien. De Trojaanse Sicambriërs (de latere Franken) blijken zich al in de vijfde eeuw voor 

Christus, ver vóór de komst van de Romeinen, in Germania te hebben gevestigd, en hun 

cultuur was rijker en omvattender dan ooit was vermoed. Veelzeggend is de passage rond 

Jupiters voorspelling aan Marcomiris, vol beladen verwijzingen. Alruna, de wijze zieneres, is 

een eigen versie van de sibille van Cumae, die Aeneas begeleidde naar de onderwereld waar 

hem de toekomst van Rome werd voorspeld. Zij is ontleend aan Tacitus’ Germania, waar 

verteld wordt over het geloof van de Germanen in de profetische gaven van bepaalde 

vrouwen: “zij aarzelen dus niet om hun advies te vragen, en leggen hun antwoord niet snel 

naast zich neer.” Als voorbeeld uit het verleden noemt Tacitus onder meer ‘Albruna’ - de 

spelling in de handschriften varieert. Het visioen van het driekoppige monster is een variant 

op de Bijbelse droom van Nebukadnezar, door Daniël uitgelegd als goddelijke voorspelling 

van toekomstige, opeenvolgende wereldrijken.
451

 Met deze typologische parallellen werd 

duidelijk gemaakt dat het door de Trojanen gevestigde Frankische rijk door de hemel was 

voorbeschikt, net als het Romeinse. Eenheid en gehalte van dat Rijk werden daarbij nog 

verhoogd door het eveneens Trojaanse bloed van de Saksen,
452

 en door hernieuwde 

beschaving vanuit Trojaans Brittannia. 

 Die hernieuwde beschaving was nodig door de introductie van de Scythen, in het 

Compendium sive Breviarium. Om een waarlijk antiek Rijk te creëren had Trithemius de 

komst van de Franken naar Europa met negenhonderd jaar vervroegd. Daardoor had hij zijn 

basis in de klassieke bronnen ernstig verzwakt. Want de Sicambriërs, die traditioneel met de 

Franken werden geïdentificeerd, waren daar zo vroeg nog niet aan te wijzen.
453

 Daarom 

bedacht Trithemius nóg een ‘voorstadium’ voor de Franken, door ze eerst nog te 

vereenzelvigen met de Scythen. Een mooie vondst. Niet alleen gingen de Scythen in Griekse 

en Romeinse bronnen vele eeuwen verder terug dan de Sicambriërs, zij bewoonden bovendien 

het gebied van de Meotische moerassen, vanouds bekend als tussenstop in de Trojaans-

Frankische migratie naar Europa, en ze waren nooit door de Romeinen onderworpen. Maar er 

kleefde één nadeel aan de Scythen: hun reputatie was niet onverdeeld positief. Er waren 

bronnen waarin ze werden afgeschilderd als nobele wilden, maar er waren ook auteurs die een 

veel negatiever portret gaven.
454

 Trithemius’ antwoord was het verhaal van de hernieuwde 

beschaving door koningin Cambria: hij erkende het probleem, maar loste het tegelijk op, en 

gaf daarbij meteen een verklaring voor de nieuwe naam ‘Sicambriërs’ die de Trojaanse 

Scythen in de loop van hun geschiedenis moesten hebben gekregen. Met dank aan Wastald en 

Hunibald, zelf misschien wel de beste voorbeelden van de rijke bloei die de Oudfrankische 

                                                
    450 Zie hiervóór, IV.4.6.3. 

    451 Sibille van Cumae: zie hiervóór, IV.2. Tacitus, Germania 8: “Inesse quin etiam sanctum aliquid et 
providum putant, nec aut consilia earum aspernantur aut responsa neglegunt. Vidimus sub divo Vespasiano 

Veledam diu apud plerosque numinis loco habitam; sed et olim Albrunam et compluris alias venerati sunt, non 

adulatione nec tamquam facerent deas.” Albruna: Neue Pauly 1, 442. Monster: vgl. Daniel 2 en hiervóór, III.2.1. 

    452 Vgl. voor eerdere Saksische banden met Troje hoofdstuk IV.4.4. 

    453 Sicambri: zie hiervóór, IV.4.1.; genoemd in bronnen vanaf circa 50 voor Chr. als Germaanse bewoners van 

de rechter Rijnoever. 

    454 Scythen van oudheid tot renaissance: Boas 1978, 129-137; Meserve 2003, 22-24. Vgl. voor eerdere 

referentie aan de Scythen in het kader van Trojaanse afstamming (Jordanes) hiervóór, IV.3. Vgl. ook IV. 4.3.2. 

en IV.6.6. voor contrasterende opvattingen. 
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cultuur sinds koningin Cambria had doorgemaakt. 

Trithemius’ focus lag niet alleen bij het Rijk, maar ook bij de dynastieke belangen van 

Maximiliaan van Oostenrijk. In de vertelde en voorspelde geschiedenis van rijk en 

vorstenhuis zijn diens voornaamste dromen verwerkt en verwerkelijkt: het hartstochtelijk 

begeerde Trojaans-Frankische bloed, oude en onaanvechtbare rechten op de gebieden die hem 

in 1477 door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië waren toegevallen, heerschappij over 

het hele Duitse rijk, definitieve overwinning op Fransen en Italianen, en vereniging onder een 

keizer uit het superieure Habsburgse huis. 

Al wat Trithemius vertelt over de geschiedenis van de Nederlanden past in dit Duits-

Habsburgse kader. Dit deel van Germania is door de goden (God) zelf aangewezen als de 

plaats waar de voorvaderen van Maximiliaan zich, honderden jaren voor Christus, moesten 

vestigen. In De origine heten die Trojaanse voorvaderen nog, traditioneel, Sicambriërs. Zij 

vestigen zich daarom aanvankelijk in het gebied dat de klassieke bronnen als het woongebied 

van de Sicambriërs aanwezen: het latere Gelre, Westfalen, Münster en Kleef. Daarmee waren 

meteen de Habsburgse rechten op het Gelderse vastgelegd.
455

 In het Compendium sive 

Breviarium zijn de voorouders veranderd in Scythen. Trithemius kon de door de antieke 

bronnen opgelegde situering daardoor loslaten. Hij verruimde hun oudste vestigingsgebied in 

Germania - en daarmee de geïmpliceerde machtsclaim - tot de hele Noordelijke Nederlanden: 

Friesland, Gelre en Holland. Met de toevoeging “ubi tribus ostiis Rhenus influit mare” (waar 

de Rijn met drie mondingen in zee stroomt) refereerde Trithemius aan de klassieke 

localisering van de Bataven, een volk dat net als de Sicambriërs pas door Caesar als bewoners 

van de Nederlanden werd genoemd. Noord-Nederlandse humanisten hadden deze Bataven 

recentelijk herontdekt als antieke voorvaderen.
456

 Maar Trithemius overtroefde hen: heel de 

Noordelijke Nederlanden waren, lang vóór de Bataven, het bezit geweest van Maximiliaans 

voorvaderen. Wie kon de legitimiteit van zijn macht over deze landen dan nog aanvechten? 

Friesland hoort in beide teksten tot de vroegste Trojaanse bezittingen in Germania. In 

De origine verkrijgen ze het kort na aankomst door gewelddadige verovering. In het 

Compendium sive Breviarium behoort het - beter! - tot het oorspronkelijke, voorzegde 

vestigingsgebied. Het bezit van Friesland krijgt in deze tweede tekst concrete vorm door de 

stichting van Groningen. Deze voornaamste stad in het gebied was dus evenzeer met de 

Habsburgse voorvaderen verbonden, als hun allereerste stichting in het nieuwe vaderland. In 

beide kronieken wordt Friesland na verloop van tijd een koninkrijk, zoals de legende het 

wilde - maar dan wel een koninkrijk ónder de Frankische kroon, zoals Maximiliaan het wilde. 

“Voor altijd”, voegt het Compendium sive breviarium toe. 

Maximiliaan kon onderbouwing van zijn positie in de Nederlanden goed gebruiken. 

Sinds de dood van Maria van Bourgondië had hij er heftige tegenstand ondervonden, zowel 

tijdens zijn eerste regentschap, voor zijn zoon Filips (1482-1494), als tijdens zijn tweede 

regentschap, voor zijn kleinzoon Karel (1506-1515). In 1514, toen Trithemius de twee 

Frankische kronieken voltooide, was het stof er nog steeds niet gedaald. De historiografen 

rond Maximiliaans hof waren al langer bezig om te zoeken naar geschiedkundige gegevens 

die zijn gezag over de Bourgondische gebieden konden legitimeren. Het doel was om een 

historische verbinding tussen de Habsburgers en deze nieuwe bezittingen te leggen. Zo kon 

Maximiliaans heerschappij, gevoeld als vreemde overheersing, worden voorgesteld als een 

                                                
    455 Vgl. hiervóór, 466 voor dezelfde methode bij Jean Lemaire de Belges, die eveneens ten tijde van de 

Gelderse Oorlogen voor het Habsburgse hof schreef. 

    456 Tilmans 1988, 121 e.v.; Bejczy 1996, 467-478. Zie voor comtemporaine bespreking van de klassieke 

localiseringen in de Rijndelta Geldenhouwers Lucubratiuncula de Batavorum insula, gedrukt in 1520, maar 

mogelijk al in of kort voor 1515 circulerend in handschrift (Bejczy 1996, 474): Geldenhouwer ed. 1998, 34-48. 

Het geschrift was aanleiding tot heftige discussie over de precieze uitleg van de localisering in de bronnen: 

mochten alleen de Hollanders zich met de Bataven identificeren, of was hun gebied ruimer geweest? Trithemius 

lijkt de bronnen ruim te interpreteren.  



 

 484 

  

terugkeer naar voorvaderlijk erfgoed. Trithemius’ constructie past in dat kader.
457

 

Het verzet tegen de Bourgondisch-Habsburgse macht woedde in deze tijd vooral nog 

in het noordoosten.
458

 Met succes. In Gelre had Karel van Egmond zich in 1513, na jarenlange 

strijd en met hulp van de Franse koning, opnieuw van de hertogstitel meester weten te maken. 

Wat Friesland betreft: Maximiliaan had net als zijn Bourgondische voorgangers de wens 

gehad om het te veroveren. Maar het was zijn neef 
459

 en legerleider Albrecht van Saksen, 

stadhouder van Holland, die er als gevolg van de steeds fellere Friese partijstrijd aan de macht 

wist te komen. Maximiliaan legde zich erbij neer, om politieke en financiële redenen. In 1498 

werd Albrecht aangesteld als erfelijk gubernator en potestaat van Friesland namens het Rijk. 

Alleen Groningen, het voornaamste machtscentrum in de Friese landen, wilde zich niet 

onderwerpen - noch aan Albrecht, noch aan zijn zoon en opvolger George. Dan erkende het 

nog liever de Oostfriese graaf Edzard Cirksena als heer. In 1514 (!) werd Groningen opnieuw 

door George belegerd. Nu zocht de stad redding door de Gelderse hertog Karel van Egmond 

als landsheer te erkennen. Die werd daarmee een nóg groter en gevaarlijker tegenstander dan 

hij al was. In het daaropvolgende jaar zou hij heel Groningen en Friesland veroveren. George 

van Saksen stond zijn rechten af aan Maximiliaans kleinzoon Karel V. Maar pas in 1524 

slaagde die erin om Friesland werkelijk onder Habsburg te brengen. Groningen en de 

Ommelanden kwamen zelfs pas in 1536 onder zijn gezag.
460

 

De opening van de twee Frankische kronieken van Trithemius vormt een commentaar 

op deze brandende actualiteit. Juist het in die tijd heftig omstreden gebied krijgt er speciale 

aandacht. Doel van zijn relaas is om de oeroude Habsburgse rechten op Friesland en - nieuw 

in het Compendium sive Breviarium, want vooraan in het nieuws - Groningen aan te tonen.
461

 

Zijn portret van de oude Saksen als Trojaanse broeders die uiteindelijk ónder de Franken 

stonden mag daarbij vermoedelijk worden opgevat als een toespeling op de macht van de aan 

Maximiliaan verwante Friese gubernator, George van Saksen, die zich als heerser namens de 

keizer diende te beschouwen. 

 

6.6.4. Verspreiding 

 

Trithemius’ Friese pseudo-historie raakte ook in Friesland zelf bekend.
462

 Erg snel lijkt dat 

niet te zijn gebeurd. De eerste verwijzingen stammen uit de jaren dertig van de zestiende 

eeuw, uit Groningen, en hebben betrekking op Grunus, de stichter van de stad. De Habsburgse 

context is daarbij - niet verwonderlijk - helemaal verdwenen. 

                                                
    457 Vgl. Keesman 1994, 165 e.v. met eerdere en latere voorbeelden van deze aanpak, en hiervóór, V.4.5.1. en 

V.4.5.2. 

    458 In Holland was het gewapende verzet na de Jonker Fransenoorlog beëindigd, maar de Brederodes bleven in 

potentie een bedreiging. Vgl. VI.4.3. 

    459 Albrechts moeder Margaretha van Oostenrijk (1416-1486) was een jongere zuster van Maximiliaans vader 

Frederik III. Albrecht was zestien jaar ouder dan Maximiliaan.  

    460 Jansen 1974 A, 161-163, 235-237; Jansen 1974 B, 70-71; Vries 1986, 188; Baks 1999. 

    461 Karel van Egmond beriep zich in 1514 zelf ook op zijn afstamming (van de Friese koningen) om zijn claim 

op Friesland te onderbouwen. Vgl. hiervóór, 464. 

    462 Zo te zien werd Trithemius, en dan met name de Grunus-stof, in Friesland vooral bekend via navolgers. De 
tweede versie van zijn Frankengeschiedenis, het Compendium sive Breviarium (waarin Grunus debuteerde), was 

aanvankelijk als enige uitgegeven. In 1574 verscheen ook de eerste versie (nog zonder Grunus) in druk. Friese 

auteurs die naar Trithemius verwijzen lijken zich, áls ze al direct ontleenden, op een lezing zónder Grunus (de 

druk uit 1574?) te baseren. Eggeric Beninga (na 1530, voor 1562) verwijst voor Trithemius’ Troje-sage (zonder 

Grunus) naar Sebastiaan Francks Chronica (1531) (vgl. n. 472). Cornelius Kempius noemt Trithemius’ naam bij 

de vermelding van de Frankische koningszoon Phrisus, maar verwijst voor Grunus naar ‘annales Frisia’ en 

‘quidam’ (Kempius 1588, [†6r], C1r, I4r). Ook Suffridus Petrus verwijst naar Trithemius voor de Frankische 

Phrisus, maar noemt Hubertus Thomas Leodius’ De Tungris et Eburonibus, aliisque Inferioris Germaniae 

populis (1541) als bron voor Grunus (Petrus 1590, 139, 140). 
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Vroegst bekende vermelding van Grunus’ stichting van Groningen in het Nederlands: 

een anoniem Gronings kroniekje uit 1534 of 1535 (Groningen UB hs. PB 2412). 

 

De oudst bekende bron is een anoniem, patriottisch-Gronings kroniekje uit 1534 of 

1535. Het begin ervan - misschien over de afkomst van de Friezen - ontbreekt, de tekst opent  

met bekende Friese heldendaden en privileges en spitst zich dan toe op de Groningse 

geschiedenis.
463

 Een afzonderlijk kapitteltje is gewijd aan de stichting van de stad door  

Grunus, hier een broer van de Frankische koning Antenor. Na een ruzie trekt hij weg en 

vestigt zich in Friesland. Het bevalt hem er goed - geen wonder, want de drie broers hadden er 

het beste land ter wereld van gemaakt - en hij sticht er een stad Gruningen, later Groningen 

genoemd. Die stichting wordt gedateerd op 377 voor Christus, met beroep op “die oldeste 

mesters ende doctoeren die hystorien beschreven hebben by namen Hunibaldus, Marlianus 

ende Tacitus voernoemde doctoren van olde hystorien ende oerspronck van steden ende 

landen”.
464

 Heel de verdere geschiedenis van Trithemius is verdwenen, alleen dit ene element 

is eruit gelicht en in de traditionele Friese historie geplaatst: de stichting en naamgeving van 

de stad door een vorstelijke (Trojaanse)
465

 stichter, een door klassieke en geleerde bronnen 

bevestigde zeer hoge ouderdom. 

Al snel hierna kreeg het verhaal in Groningen ruimere bekendheid via de drukpers, in 

de Corte Cronike van de Groningse auteur Sybe Jarichs. Dit compilatiewerkje over de 

geschiedenis van de Friezen werd in 1536 in Kampen gedrukt door Jan Evertssoon voor de 

Groningse boekverkoper Teilman, en beleefde een aantal herdrukken.
466

 De kroniek begint  

                                                
    463 Handschrift: Groningen UB hs. PB 2412. Over dit kroniekje Zuidema 1889 (editie, echter met weglating 

van de eerste bladzijden omdat die helemaal aan Benninge-Lemego zouden zijn ontleend - wat voor het 
Grunusverhaal niet geldt) en Rinzema 1990, 234-235. 

    464 Groningen UB hs. PB 2412, 12-13 (citaat: 13). Vgl. voor Trithemius’ uitvinding Hunibald hiervóór, 479. 

Tacitus noemt in zijn Historiae (boek V, 20-21) een plaats Grinnes (varianten: Grimes, Grunes) waarop Julius 

Civilis tijdens de Bataafse opstand een aanval deed. De ligging is onzeker. De geleerde Marlianus (Raimondo de 

Marliano, † 1475) schreef een zeer bekende studie over Gallische en Germaanse toponiemen, op basis van de 

geschriften van Caesar en Tacitus (Walsh 1976, 162-167). 

    465 Hier impliciet door vermelding van zijn broer, de Frankische koning Antenor; bij latere auteurs expliciet. 

    466 Jarichs 1536 (herdrukken: vóór 1600 vijf of zes maal in Kampen; daarna nog Amsterdam 1609 en z.p. 

1725). Vgl. Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 214; Rinzema 1990, 234-235; herdrukken: NCC, STCN.  
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Grunus op de lokale drukpers: de Corte Cronike van 

Sybe Jarichs (Kampen, Jan Evertsz voor Teilman in 

Groningen, 1536). 

Ex. Den Haag KB 227 E 46. 

 

traditioneel, met de vlucht van Friso, Bruno en Saxo uit India, de onderwerping door de 

Noormannen en de vrijheidsverlening door Karel de Grote. Wat verder volgt eenzelfde  

hoofdstukje over de stichting van Groningen door Grunus als in het voorafgaande anonieme 

kroniekje, met verwijzing naar ‘Himibaldus’ en Tacitus.
467

 Weer gaat het uitsluitend om  

datgene wat de klanten van de Groningse boekverkoper Teilman ongetwijfeld bijzonder zou 

interesseren: de geboekstaafde chique oorsprong, hoge ouderdom en dus hoge status van hun 

stad. 

Over zo’n prestigieus verleden las men waarschijnlijk graag in de stad die haar 

hoogtijdagen inmiddels achter zich had. Aan het eind van de vijftiende eeuw was Groningen 

op het toppunt van haar macht geweest: een trotse stadsstaat in wording, met heerschappij 

over de Ommelanden en Friesland. Maar met de komst van Albrecht van Saksen was alles 

razendsnel en definitief veranderd. Oorlog en belegeringen hadden de stad verzwakt, de 

Groningers moesten zich onder de bescherming van naburige heren stellen, en kwamen 

uiteindelijk toch in handen van de Habsburgers.
468

 Juist in die jaren was extra glorie meer dan 

welkom.  

Veel later werd Grunus nog steeds gebruikt om de hoge ouderdom en status van 

Groningen te benadrukken. In de inleiding van zijn De origine, situ, qualitate et quantitate 

Frisiae [...] (Keulen 1588) zegt Cornelius Kempius 
469

 deze verhandeling te hebben 

geschreven omdat de oude schrijvers nauwelijks aandacht aan de Friese landen besteedden, en 

er daardoor grote behoefte aan een overzicht van de Friese geschiedenis bestaat. Hij draagt 

zijn boek op aan het stadsbestuur van zijn woonplaats Groningen, eerst en vooral omdat dat 

de oudste en meest luisterrijke stad van Friesland is. Om die stelling te onderbouwen zet hij 

gegevens uit klassieke en lokale bronnen naast elkaar. Volgens Tacitus woonde er in de eerste 

eeuw na Christus een volk met de naam ‘Gruines’ in Germania Inferior. En Friese kronieken 

stellen dat Groningen lang daarvóór al bestond, want in 377 had de Trojaan Gruno, broer van  

                                                
    467 Jarichs 1536, [A2]r e.v. (Friso), B2r (Grunus). Volgens Rinzema is Jarichs’ lezing verwant aan de 

Anonymus, maar zijn ze onafhankelijk van elkaar (Rinzema 1990, 234).  

    468 Rinzema 1990, 224, 227-8, naar aanleiding van het pessimisme bij Sicke Benninge. 

    469 Kempius: Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 267; Van den Broek 2007, 46. 
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Plattegrond van de stad Groningen, met vermelding van de stichting door Grunnus, broer van de 

Frankische koning Antenor, in 377 voor Christus, in een internationaal zeer succesvolle stedenatlas: 

Braun en Hogenberg, Civitates orbis terrarum II (Keulen, 1575). 

 

koning Antenor, er een versterking gebouwd die hij naar zichzelf ‘Gronenburch’ noemde. Die 

bewering lijkt aannemelijk, vindt Kempius, omdat er ter plaatse antieke resten te vinden zijn.  

Misschien is er ook verband met de plaats Phileum die Ptolemaeus aan de noordoostkust van 

Germania noemt? Er bestaat nog een andere naamsverklaring voor Groningen: uit groen en 

gha (‘groene plaats’). Maar hoe dit ook zij, besluit hij: alle geleerden zijn het erover eens dat  

Groningen ouder en beter is dan alle andere Friese steden. In het boek zelf is een hoofdstuk 

gewijd aan Groningen. Daarin wordt dit hele betoog over de oorsprong van de stad nog eens 

herhaald, met opnieuw torenhoge lof voor deze “Metropool van heel Friesland en Drente”.
470

 

Trithemius’ herleiding van de Friezen uit de Frankische koningszoon Phrisus noemt hij kort, 

in een overzicht van de vele theorieën die er ten aanzien van de herkomst van de Friezen 

bestaan. Maar nu is hij kritisch, omdat de Friese en Saksische bronnen elkaar op zoveel 

punten tegenspreken.
471

 In zijn aanpak van de twee verhalen lijkt het Groningse hemd hem 

dus nader dan de Friese rok. 

 

Elders in Friesland vinden we eveneens referenties aan Trithemius’ Trojesage, met een 

opvallend andere houding ten opzichte van Groningen. De Oostfriese geschiedschrijver 

Eggerik Beninga († 1562) was zijn leven lang verbonden aan het grafelijke hof van de 

Cirksena’s, in verschillende belangrijke politieke functies. Zijn historiografische werk 

ontstond tegen die achtergrond. Hij schreef, naast een levensbeschrijving van Edzard I, een 

                                                
    470 Kempius 1588, Epistola dedicatoria en boek II, caput IX. “totius Frisiae et Drentiae Metropolis”: I5r. 

Tacitus-verwijzing: Kempius noemt het jaar 77 na Chr., en verwijst naar Annales boek 21; van de Annales zijn 

maar zestien boeken (tot in 66 na Chr.) bekend. Vgl. echter hiervóór, n. 464 over Tacitus’ Grunes. Ptolemaeus: 

Cosmographia boek 2, vierde kaart van Europa.  

    471 Kempius 1588, 33-34.  
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nationalistisch getinte Chronyck oft historie van Oost-Frieslant (drie versies, ontstaan na 1530 

en pas lang na zijn dood uitgegeven). Daarin paste natuurlijk ook een overzicht van theorieën 

over de oorsprong van de Friezen. Als mogelijke herkomst geeft hij onder meer een korte, 

commentaarloze samenvatting van Trithemius’ verhaal over de Trojaans-Scythische migratie 

naar de Nederlanden, dat hij overigens zegt te ontlenen aan Sebastiaan Franck.
472

 In een later, 

apart hoofdstukje over de stichting van Groningen lezen we over Grunus. Hij heet hier Grano, 

want hij wordt geïdentificeerd met de Granus die samen met Antonius, de stichter van 

Utrecht, om de gruweldaden van Nero uit Rome was gevlucht. Beninga lijkt de identificatie 

met deze aan de Utrechtse traditie ontleende figuur niet zelf te hebben bedacht.
473

 Hij noemt 

als zijn bron de “Groninger Cronica” en is bovendien kritisch. Volgens hem dateert 

Groningen niet uit de tijd van (vijfde) keizer Nero, maar uit die van de eenendertigste keizer 

Valentinianus. Hij denkt dus eerder dat het een van Grano’s nakomelingen was die de stad 

stichtte.
474

 Daarmee was Groningen ineens vele honderden jaren jonger dan in de 

oorspronkelijke Grunus-sage en in de geschiedschrijving uit de stad zelf.  

Veel meer invloed dan Beninga had de Chronike ende warachtige beschrijvinghe van 

Vrieslant van een zekere Andreas Cornelius. De oudste handschriften van dit fantastische 

geschrift dateren uit 1578. De eerste druk verscheen in 1597 bij Jacob Jansen, boekverkoper 

aan de Vismarkt in Leeuwarden. Verschillende herdrukken zouden volgen. Over de auteur is 

weinig bekend. Hij zou afkomstig zijn uit Stavoren, en organist zijn geweest in Harlingen, 

waar hij in 1589 was overleden.
475

 Cornelius behandelde de Friese geschiedenis tot 1565, naar 

eigen zeggen op basis van zéér oude bronnen. Volgens het voorwerk was de oudste kern van 

de kroniek een geschiedenis van de Friese koningen uit de tijd van Radboud. Radboud was er 

zelf zo kritisch in behandeld dat hij de auteur, Solcko Forteman, gevangen had gezet. Kort na 

zijn bevrijding door Karel de Grote was Forteman gestorven, maar zijn kroniek werd bewaard 

en voortgezet door Ocko Scharlensis (tiende eeuw). Daarna raakte het werk in vergetelheid, 

totdat het een paar honderd jaar later werd teruggevonden door Johannes Vlitarp, die het - 

voor zover de slechte overlevering het toeliet - uit het Latijn vertaalde en op zijn beurt 

aanvulde. En nu had Andreas Cornelius dat samenstel dus gevonden en ook weer voortgezet. 

En dat allemaal “tot nut, voordeel ende welbehaghen van de naecomelinghen ende liefde 

haers beminden vaders lant”.
476

 

De kroniek volgt een lange rij van Friese vorsten, deels ontleend aan de traditie, deels 

aan dezelfde rijke fantasie als de bronnen waarin ze zouden zijn gevonden. Hun geschiedenis 

wordt gecombineerd met historische verzinsels uit de verdere Nederlanden.
477

 De reeks  

begint met Friso, hier expliciet de oudste van de drie broers die India wegens overbevolking 

                                                
    472 Over Beninga: Delbanco 1975; Delbanco 1993. Datering van de kroniek daar: eerste versie tot 1514, 

begonnen na 1530 en daarna steeds uitgebreid en aangevuld: tweede versie tot 1554, derde versie tot 1561. Ik 

zag de eerste editie (Beninga ed. 1706), gebaseerd op de derde versie. Daarin over afstammingen: 7 e.v.; 

Trojaans-Scythische migratie: 9-12. Referentie aan “Sebastianus Franck in syner Chroniken und 

Geschichtboeck”: 9. Vgl. Sebastiaan Francks Cronica (1531), door mij gezien in de druk van 1551 (Franck 

1551, fol. CCIX e.v.). 

    473 Hier verschil ik van mening met Delbanco 1975, 59-60, 80. Zie voor  Antonius en Granus (oorspronkelijk 

gezien als de stichter van Aken) hierna, VI.7.2. 

    474 Beninga ed. 1706, 32 
    475 Cornelius: Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 119; Noomen 1994, 149 e.v. Noomen vermoedt half dat 

Cornelius een creatie van Suffridus Petrus is (156, n.103), een gang van zaken die bij mythische 

geschiedschrijving inderdaad vaker voorkomt. Bergsma heeft soortgelijke verdenkingen t.a.v. Petrus (Bergsma 

1994, 94). Ook is gedacht aan de Staverse geleerde Joachim Hopperus (Jensma 2007, 141). De editio princeps 

werd gedrukt door Nicolaes Biestkens in Amsterdam, en was daar ook te koop, bij Cornelis Claesz  (Cornelius 

1597: titelp., colofon). Herdrukken: Leeuwarden 1742, Workum 1753.  

    476 Cornelius 1597, titelpagina (citaat), A2r-v. 

    477 Zo trekken de Friezen op tegen de Hollandse Bataven, en zijn er goede relaties met de hertogen van 

Brabant en Tongeren die we kennen uit de Brabo-sage (Cornelius 1597, A3v, A4r). 
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hadden verlaten. Ze vestigden zich aan de onbewoonde Noordzeekust, bij het Vlie, waar ze 

veel grote huizen en een prachtige tempel voor hun belangrijkste afgod Stavo bouwden. 

Grunus was een achterkleinzoon van Friso. Honderdvijftig jaar voor Christus bouwde hij een 

kasteel, dat hij Grunenburch noemde. Later ontstond er een dorp bij, Gruninge. 
 

In dese beschryvinghe van Gruninga, dat nu Gruningen hiet, hebben veel uutheemsche 

schryvers ofte deur onwetenheyt ofte deur quade overschryvinghe zeer ghedwaelt die de stadt 

ouder als Frieslandt bewoont is gheweest maecken. Ofte die bouwinghe moeste voor de comste 

van Friso al weder uutgheroyt wesen, ende nu by dese tijdt andermael hermaeckt zijn, ‘twelck 

men nochtans niet ghelooven can, vermits hy in zijn comste het landt woest ende onbewoont 

ghevonden heeft, daer men wel uut mercken can, dat se naemaels eerst moet ghebout wesen. 

 

De eerste en oudste stad in Friesland zelf was Stavoren, in het eerste jaar na Christus’ 

geboorte ontstaan door omwalling van de toegenomen bebouwing rond de Stavo-tempel.
478

 

Kortom: de geschiedenis van Groningen ging minder ver terug dan de geschiedenis van 

Friesland, en de stad was eigenlijk ook jonger dan de eerste echt Friese stad, Stavoren.
479

 

Frieslân boppe! 

 De ontdekking van zulke belangrijke, oude en autochtone geschiedbronnen ging 

natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Geruime tijd vóórdat Cornelius’ Chronike werd gedrukt 

waren de nieuwe inzichten uit het werk al besproken en via de drukpers verspreid door een 

andere, geleerde Friese geschiedschrijver, Suffridus Petrus.
480

 In 1590 publiceerde deze in 

Keulen De Frisiorum antiquitate et origine libri tres, het eerste deel van een nog te voltooien 

grootse geschiedenis, die hij opdroeg aan de Staten van Friesland. In het voorwerk noemt hij 

Solcko Forteman, Ocko Scharlensis, Johannes Vlitarp en Andreas Cornelius nadrukkelijk 

onder zijn bronnen. En in zijn bespreking van de verschillende herkomsttheorieën over de 

Friezen vormt de Friese geschiedenis volgens deze oude inheemse teksten de historische 

waarheid waartegen andere overleveringen het na enig wikken en wegen moeten afleggen. 

Petrus beperkt zich daarbij tot hypotheses die hij vond in Latijnse geschriften, en het zijn niet 

de geringste namen die sneuvelen. De antieke Hyperborei van Joachim Hopper, de Joodse 

afstamming van Werner Rolevinck, de Frankische koningszoon van Trithemius, de Trojaanse 

Grunus bij Leodius:
 481

 allemaal onzin. De Friezen stamden van Friso, die met zijn broers 

Saxo en Bruno uit India kwam.
482

 

Uit Petrus’ kritische behandeling van de Grunus-sage blijkt, tussen de regels, 

Groningse trots en Friese wedijver. Volgens Petrus waren er veel Groningers die geloofden 

dat hun stad Trojaans was, ouder zelfs dan Stavoren, en ooit Metropool van heel Friesland - 

het twee jaar eerder verschenen werk van Cornelius Kempius lijkt er enthousiast te zijn 

ontvangen! Petrus noemt, naast schriftelijke bronnen voor deze Trojaanse stichting, ook 

etymologische verbanden die men ter ondersteuning aanvoerde: de plaatsnaam ‘IJlst’ zou zijn 

afgeleid van Iliacum (‘Trojaans’), en ‘Aschondorp’ (Aschendorf, bij Bourtange) zou 

herinneren aan Ascanius.
483

 Petrus neemt het stichtingsverhaal nog eens kritisch onder de 

                                                
    478 Cornelius 1597, A3r-v (citaat: A3v). 

    479 Andere voorbeelden van Cornelius’ tendentieuze geschiedschrijving over bepaalde contemporaine families, 

steden, dorpen e.d. Noomen 1994, 149-152. 

    480 Petrus: Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 383; Noomen 1994; Bergsma 1994. Vgl. over Petrus en 
Cornelius ook hiervóór, n. 475. 

    481 Petrus ontleende Grunus niet aan Trithemius, maar aan de Luikse humanist Hubertus Thomas Leodius 

(Thomas 1541, 88-89). Dat is op het eerste gezicht vreemd, omdat hij eerder voor Phrisus wel naar het 

‘Compendium over de Frankische koningen’ van Trithemius verwijst (Petrus 1590, 139). De verklaring hiervoor 

is vermoedelijk, dat hij Trithemius’ De Origine Gentis Francorum Compendium (met Phrisus, maar nog zonder 

Grunus) heeft gezien. Deze tekst was in 1574 gedrukt, en dus recenter dan het Compendium sive Breviarium 

[…].Vgl. hierboven. 

    482 Petrus 1590, epistola dedicatoria, catalogus authorum (auteurs), 137-148 (theorieën). 

    483 Bij Leodius zelf was (onder meer) de naamsverklaring van Frisia uit Frygia te vinden, die misschien het 
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loep, en kan er geen chocola van maken, ook al niet omdat zijn bron, Leodius, geen uitleg of 

datering aan het optreden van Grunus gaf. Hij houdt zich dus, ook hier, aan de visie die hij 

vond bij Andreas Cornelius: Groningen was honderdvijftig jaar voor Christus gesticht, niet 

door een Trojaan maar door een achterkleinzoon van Friso, die Grunus heette. 

 
Dus als de Groningers hun Groningen ouder dan Stavoren maken, en beweren dat het de 

Metropool van heel Frisia is geweest, dan mogen we aannemen dat ze dit doen om iets 

loffelijks over hun vaderland te schrijven, maar daarmee wijken ze af van de waarheid. Want 
Stavoren was de Metropool van heel Frisia, al die honderdvijftig jaar, [en] voordat de eerste 

fundamenten van de stad Groningen werden gelegd.484 

 

Ook de Fries-Groningse rivaliteit werd, kortom, uitgevochten via het legendarische verleden. 

De Trojaanse context van de oorspronkelijke Grunus-sage raakte daarbij meer en meer uit 

zicht, het verhaal werd onschadelijk gemaakt door het te incorporeren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fries-Groningse rivaliteit: sinds Andreas Cornelius en Suffridus Petrus (beiden eind zestiende eeuw) 

gold niet Grunus maar Friso als de eerste stedenstichter in de Friese landen, en niet Groningen maar 

Stavoren als de oudste stad. Afbeelding in Hamconius’ Frisia, Franeker 1620. Uit: Noomen 1994, 154. 

                                                                                                                                                   
voorbeeld voor verdere lokale herleidingen is geweest (Thomas 1541, 88). 

    484 Petrus 1590, 140-147. Citaat: “Itaque si Gruningani Gruningam suam Stavria antiquiorem faciunt, & 

Frisiae totius Metropolim fuisse dicunt, credendi sunt id commendandae suae patriae gratia facere, interim tamen 

a veritate aberrare: Stavria enim Frisiae totius Metropolis fuit totis centum & quinquaginta annis, antequam 

prima civitatis Gruninganae fundamenta iacerentur […]” (o.c. 142; vert. WK). Bij Petrus wordt Stavoren direct 

bij aankomst door Friso en zijn broers gesticht (Petrus 1590, 333). Petrus verwijst eerder wel naar Kempius (o.c. 

138), maar hier niet. 
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Petrus’ werk werd zeer gewaardeerd, in bepaalde kringen. De Friese Staten waren er zo mee 

ingenomen, dat ze hem tot historieschrijver van Friesland benoemden. Bovendien gaven ze 

hem een jaarlijkse toelage om hem te helpen zijn schitterende werk te voltooien en het in 

Franeker te laten drukken, ter ere van de daar pas opgerichte universiteit.
485

 Er waren ook 

andere geluiden. Bekend is de kritiek van de Friese classicus en historicus Ubbo Emmius 

(Rerum Frisicarum historiae libri 60, Leiden 1596-1616), die niet kon begrijpen dat een 

geleerd en zorgvuldig man als Suffridus Petrus dergelijke flauwekul verspreidde. Een 

pennestrijd volgde, maar de fantastische verhalen van Cornelius en Petrus hadden nog lang 

invloed.
486

 

Friso en Grunus bleven bekend. Niet alleen geschiedschrijvers, ook dichters hielden de 

herinnering in stand. Vondel refereerde aan de stichting door Grunus in een lofdicht op 

Groningen uit 1672. Willem van Haren, geïnspireerd door Andreas Cornelius én door  

Vergilius en diens navolgers, publiceerde in 1741 een heldendicht De Gevallen van Friso dat 

verschillende keren is herdrukt, en ook in het Frans werd vertaald. Achttiende- en 

negentiende-eeuwse poëten bezongen stad en land met klinkende alliteraties als “Gruno’s 

grijze wallen” en “Gruno’s graan en Vrieslands vette weiden”.
487

 En nog steeds worden de 

namen van de twee legendarische vaderen graag en vaak gebruikt in het Friese en Groningse 

bedrijfs- en verenigingsleven. Maar het geloof in hun historiciteit is sinds lang verdwenen. 

 

 

 

                                                
    485 Bergsma 1994, 106-107. 

    486 Emmius ed. 1981, m.n. boek III, 45 e.v. (Ocko Scharlensis), 48 (Petrus). Pennestrijd en vervolg: Noomen 

1994, 172-173; Bergsma 1994, 97-98; Jensma 2007. 

    487 Voorbeelden van Nachleben Friso en Grunus (Gruno, Grunius, Grunnus): Van den Bergh 1836, 38-39, 40-

41, 107, 129. Hier blijkt ook hoe de verschillende overleveringen een eigen leven gaan leiden, en niet meer als 

een en dezelfde traditie worden herkend. Vondel, Werken X (1937), 646. Van Haren: Smit 1975-1983, 349-392. 

Veel dichterlijke toespelingen zijn te vinden via de dbnl; de geciteerde voorbeelden komen uit Vaderlandsche 

Letteroefeningen 1817, 212 en 1823, 646. Vgl. in het algemeen Van de Waal 1952, 42. 
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7. Bisdommen 
488

 

 

 

7.1. Inleiding  

 

Een deel van de Nederlanden werd geregeerd door bisschoppen. In sommige gebieden - 

Utrecht, Kamerijk, Luik - droegen zij niet alleen het kerkelijk gezag, maar ook de wereldlijke 

macht. In bisdommen hechtte men eveneens groot belang aan een prestigieus verleden. 

Aartsbisschop Hincmar van Reims († 882) schreef al dat bisschoppen omwille van de 

episcopale waardigheid niet in kastelen of onaanzienlijke plaatsjes moesten zetelen, maar hun 

naam aan een ‘eervolle stad’ moesten ontlenen. Ten aanzien van steden bestond een 

duidelijke besef van rangorde, voor bisschopssteden zowel gebaseerd op religieuze en 

kerkhistorische factoren als op seculiere geschiedenis. Het ging daarbij niet alleen om verschil 

in prestige, maar vaak ook om zeer concrete machtsverhoudingen en aanspraken.
489

  

Een bisschopsstad kon status ontlenen aan de oorsprong van de zetel die er was 

gevestigd, en aan de eerste bekleders ervan. En dus tierden de legenden hierover welig. 

Geschiedschrijvers deden hun uiterste best om een belangrijke heilige of martelaar, liever nog 

een apostel of Christus zelf met het ontstaan van het bisdom in verband te brengen.
490

 Zo zou 

de apostel Petrus zelf een van zijn volgelingen, sint Sixtus, als eerste aartsbisschop van Reims 

hebben aangesteld en de stad daarmee het primaat over heel Gallië hebben gegeven. In Trier 

beriep men zich op de heilige Eucherius, Valerius en Maternus, die door dezelfde Petrus 

vanuit Rome naar Germania waren gestuurd om het Christendom te verbreiden, en er de kerk 

van Trier hadden gesticht. Aan die eerste en oudste zetel kwam dus de suprematie in 

Germania toe.
491

  

Zeer belangrijk voor de rangorde was ook de wereldlijke positie die een stad in het 

antieke verleden had ingenomen. De bestuurlijke indeling van het late Romeinse Rijk was 

zonder veel aanpassing overgenomen als bisschoppelijke indeling voor de Nederlanden. De 

Romeinen hadden het gebied onderverdeeld in civitates, min of meer samenvallend met het 

woongebied van de aanwezige volksstammen, met de belangrijkste nederzetting als 

hoofdplaats. Deze civitates waren zetel van de eerste Nederlandse bisdommen geworden. 

Tongeren bijvoorbeeld was het centrum van de civitas Tungrorum, en ook Kamerijk (en 

Atrecht en Bavay),
492

 Doornik
493

 en Terwaan
494

 waren hoofdsteden van Romeinse civitates. 

Alleen het bisdom Utrecht ontstond anders en later, als missiepost voor de bekering van de 

Friezen. Maar al was Utrecht nooit een civitas geweest, het werd wel - en met recht - als een 

van oorsprong Romeinse stad beschouwd.
495

 De derde-eeuwse Romeinse indeling in dioceses 

en provinciae werd bepalend voor de verhouding tussen de zetels. Zo viel de civitas 

Tungrorum onder de provincie Germania Secunda, met als hoofdstad Keulen, en dus viel het 

bisdom Tongeren onder het aartsbisdom Keulen. De andere Nederlandse bisdommen 

                                                
    488 Dit hoofdstuk handelt over de legendarische geschiedschrijving rond bisschopssteden in de Nederlanden. 

Een deel van dit gebied viel echter onder bisdommen waarvan de zetel daarbuiten lag, zoals Keulen of Trier (vgl. 

het overzicht in AGN 4, 392). Sagen rond die niet-Nederlandse steden worden, voor zover bestaand en van 

belang, in principe elders in dit boek behandeld.   

    489 Fichtenau 1993, 8-10. 
    490 Sot 1981, 16-17, 44. 

    491 Paquay 1914, 244-245; Fichtenau 1993, 12-15. 

    492 Al vóór Atrecht werd samengevoegd met Kamerijk zetelden er bisschoppen in deze vroegere hoofdstad van 

de civitas Atrebatum; eind elfde eeuw werden de twee weer gesplitst. Ook Bavay (hoofdstad van de civitas 

Nerviorum) wordt wel genoemd als mogelijke eerdere zetel van het bisdom Kamerijk (AGN 1, 266-269). 

    493 Tot 1187 Vlaams, daarna tot 1521 Frans en daarom besproken in het hoofdstuk over Frankrijk (IV.4.5.3.). 

    494 Uit Terwaan is geen bisschoppelijke historiografie overgeleverd (Mériaux 2000, 377, 385 n. 26). De stad 

speelt alleen een rol in de legendarische geschiedschrijving van Henegouwen. Zie daar. 

    495 Broer en De Bruijn 1997, 100-101; zie ook hierna. 
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behoorden tot de provincie Belgica Secunda, en stonden daarmee onder het aartsbisdom 

Reims. Reims was - niet tot eigen genoegen - ondergeschikt aan Trier, hoofdplaats van 

Belgica Prima en het overkoepelende Romeinse Diocesis Galliarum.
496

  

Het wereldlijke antieke verleden werd, net als het religieuze, verfraaid met mythes om 

de eigen positie te onderbouwen of te verbeteren: hoge ouderdom, een illustere stichter, grote 

omvang, rijkdom en macht deden het aanzien van de stad toenemen. De vaak aanwezige 

resten van Romeins verleden stimuleerden de vorming van dit soort verhalen. Troje kon 

daarin een rol spelen, maar in dit geval had het niet de voorkeur. 

 

 

7.2. Richtpunt: Rome 

 

In sagen rond bisschopssteden was Rome, het centrum van de universele wereldlijke én 

geestelijke macht, het voornaamste model en het directe richtpunt. In voorgaande 

hoofdstukken zijn al verschillende van dergelijke verhalen genoemd. Het vermoedelijk oudste 

voorbeeld was Reims, dat zou zijn gesticht door Romulus’ tweelingbroer Remus. Reims werd 

zo voorgesteld als de tweelingstad van Rome. Het verhaal ontstond waarschijnlijk in de 

negende eeuw, naar aanleiding van de tweede keizerskroning van Lodewijk de Vrome, om de 

keuze voor Reims als kroningsstad te rechtvaardigen. Naast deze dynastieke functie diende de 

stichtingsmythe episcopale belangen, doordat zij Reims ook in klerikaal opzicht tot gelijke 

van Rome verklaarde. Trier claimde een hogere ouderdom dan Rome (en dus Reims) door 

haar oorsprong terug te voeren op Trebetas, zoon van de Assyrische koning Ninus en 

tijdgenoot van Abraham. Maar ook deze stad afficheerde zich - in geschiedschrijving, op 

munten - als ‘tweede Rome’. Hetzelfde gold voor Doornik, dat zich in de twaalfde-eeuwse 

strijd om een (nieuwe) eigen bisschopszetel een Romeinse stichting als Altera Roma of Minor 

Roma toe liet schrijven.
497

 

De stichtingssage van het Nederlandse bisdom Utrecht zocht eveneens aansluiting bij 

Rome. Deze sage is in volledige vorm voor het eerst te vinden in Johannes de Bekes 

Chronographia (kort na 1346), een kroniek van Utrecht en Holland, opgedragen aan de 

bisschop van Utrecht en, in tweede plaats, de graaf van Holland. Het werk werd aan het eind 

van de veertiende eeuw in het Nederlands vertaald en had veel invloed. Volgens Beke was 

Utrecht gesticht in het jaar 65, tijdens de regering van Nero. Deze keizer beging vele 

wandaden, waaronder de eerste christenvervolging. Wie hem daarom bekritiseerde werd 

gedood of verbannen. Onder de bannelingen waren de edele senator Granus en de 

achtenswaardige tribuun Antonius. Zij trokken naar het noorden. Granus kwam in de 

Ardennen bij zwavelige bronnen en stichtte daar een kasteel dat hij naar zichzelf ‘Aquis 

Grani’ noemde: het latere Aken (Lat. Aquisgranum). Antonius kwam in Holland, bij de Rijn, 

en bouwde daar een burcht die naar hem ‘Antonina’ ging heten, en waaruit later Utrecht 

ontstond.
498

 De naam Antonina kan zijn ingegeven door een lokale vondst: een of meer 

munten uit de tijd van de Antonijnse keizers bijvoorbeeld, of een inscriptie.
499

 De oudste 

                                                
    496 Fichtenau 1993, 8-10; Romeinse organisatie: AGN I, 39-40, 85-86; vroegste kerkelijke indeling: idem, 266 

e.v., en vgl. AGN 4, 392-395. 
    497 Keesman 1991, 263-264, 266-267; Fichtenau 1993, 8-10; vgl. hiervóór IV.4.5.3. (Reims, Doornik), 

IV.4.4.4. en IV.6.5. (Trier).  

    498 Vgl. ook hiervóór, 442. Beke: NaSo J189; Beke ed. 1973, 5 (Middelnederlandse vertaling: NaSo NL0551; 

Beke ed. 1982, 4-5). De gedachte aan een Romeins Antonina als begin van Utrecht is ouder. In de Overoude 

Tafelen - vermoedelijk uit de dertiende eeuw daterende, verloren gegane tekstborden in de Utrechtse Dom 

waarvan de tekst in laatmiddeleeuwse handschriften is overgeleverd - stond al dat ‘de Antonijnse stad’ (Utrecht) 

in de tijd van Nero was gebouwd. Vgl. Broer en De Bruijn 1997, 104-105; De Groot en Van Vliet 2004, met 

editie.   

    499 Munten: vgl. Van Lennep 1839, 182; inscriptie: Hrabová 2004, 53. 
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bisschopsstad in de noordelijke Nederlanden kreeg daarmee een antieke oorsprong, een band 

met de vroegste verdedigers van het christendom, en een centrale plaats in de geschiedenis 

van dit gebied. In de koppeling van de twee stedenstichters lijkt parallellie met Romulus en 

Remus te zijn gezocht.
500

 

Dat blijkt ook in de keus voor Aken als partnerstad. Aken was niet alleen aantrekkelijk 

voor zo’n jumelage omdat zij een relatief noordelijke stad met Romeins verleden was, en een 

naam had waarop kon worden aangeknoopt. Zij gold, net als Rome, als caput regni, als 

centrum van de wereldlijke macht in het Rijk. Karel de Grote had er een tweede Rome van 

gemaakt door er de keizerlijke troon te vestigen. De Rooms-koningen werden er gekroond.
501

 

Door de gelijktijdige stichting werd, impliciet, het belang van Utrecht als kerkelijk centrum 

naast dit wereldlijke onderstreept. 

De auteur van de Gesta episcoporum Cameracensium, in 1024-1025 geschreven voor 

bisschop Gerardus I van Kamerijk en Atrecht, deed het anders – maar toch ook weer niet echt. 

Hij zegt dat het geen wonder is dat hij over de stichting van deze twee steden niets zinnigs 

weet te zeggen. Immers: zelfs over het ontstaan van Rome bestaat al zoveel verschil van 

mening! Wel, stelt hij, kan men uit het werk van Caesar begrijpen dat Atrebatas (Atrecht) toen 

al een zeer oude en beroemde stad was. Ook de naam van Kamerijk werd door auteurs uit die 

tijd al met ontzag genoemd. En hij geeft een uitvoerig (fictief) verhaal over de dappere strijd 

van Atrebatas tegen Caesar, onder leiding van Comius. Caesar won, maar hij was zo onder de 

indruk van de vaderlandsliefde en dapperheid van zijn tegenstander dat hij hem opnam onder 

zijn aanvoerders en raadslieden. Comius betoonde zich vervolgens even onverschrokken als 

wijs, en hielp Caesar aan talrijke eclatante overwinningen. Zelfs in de expliciet erkende 

duisternis van het verleden zocht deze auteur, kortom, parallellie en gelijkwaardigheid met 

Rome.
502

 

 

 

7.3. Troje, Tongeren, Maastricht en Luik 

 

Troje was minder in trek in bisschoppelijke oorsprongsmythes. Identificatie met Rome zelf 

had, om het centrale belang van deze stad als hoofdstad van het christendom, de voorkeur 

boven parallellie en gelijkwaardigheid door terugvoering op Romes moederstad Troje. 

Bovendien was een Trojaanse afkomst voor kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders van 

minder belang dan voor vorstelijke en adellijke dynastieën. Dat verschil zat niet in het feit dat 

kerkelijke ambten niet erfelijk waren, maar in de opvatting dat Trojaans bloed was 

uitverkoren tot het dragen van wereldlijke macht. Het was dus in wezen irrelevant voor 

kerkvorsten, die vaak wel met seculiere macht waren bekleed maar primair een kerkelijke, 

spirituele taak te vervullen hadden, en daar hun positie aan ontleenden. Veelzeggend is de 

afstamming die voor de ‘eerste bisschop van Nederland’, de heilige Servatius werd bedacht. 

Hij zou nauwe familiebanden met Christus hebben.
503

 Eenzelfde afstandelijkheid ten aanzien 

van Trojaans bloed zagen we eerder in de voorgeschiedenis in het Hollandse Gouds 

Kroniekje, vermoedelijk ontstaan in het bisdom Utrecht. Dat verhaal is opgebouwd vanuit 

hetzelfde wereldbeeld dat in de Troje-sagen tot uitdrukking komt, maar de Trojaanse (én de  

                                                
    500 Tilmans 1989, 74. Tilmans’ idee dat door de beschreven drie verwoestingen van Utrecht een parallel met 

Troje werd gelegd deel ik niet. In Bekes tijd gold dat Troje twee keer was verwoest: de eerste keer door Jason en 

Hercules, de tweede keer door de Grieken. De opvatting dat Troje drie keer was verwoest werd pas in de tweede 

helft van de vijftiende eeuw verspreid, door het werk van Raoul Lefèvre; zie daarover hiervóór, II.4.2. De drie 

verwoestingen van Utrecht bij Beke zijn te begrijpen als verklaring voor de verschillende namen die de stad in 

de loop van de tijd had gedragen. Zie daarover Broer en De Bruijn 1997. 

    501 Vgl. voor de status van Aken Avonds 1989, 38; zie ook hiervóór, IV.6.5. 

    502 NaSo G059; besproken passage: MGH SS 7, 402-403. Vgl. ook Manitius 1911-1931, 339-340. 

    503 Koldeweij 1985, 26 e.v.; Jongen 1994, 290. 
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De stamboom van de heilige Servatius, nauw verwant 

aan Christus: zo’n afstamming paste een kerkvorst. Uit 

een Berlijns handschrift (Jongen 1994). 

 

juist niet-Trojaanse) banden zijn alleen relevant voor het heidense en ongewijde deel van de 

mensheid. Hoe hoog deze mensen ook op de seculiere ladder stijgen, uiteindelijk hebben zij 

slechts een helpende en beschermende taak naast en onder de ware, kerkelijke machthebbers,  

in dit geval de paus en de eerste Utrechtse bisschop Willibrord.
504

 

 

Toch is er ook in de mythische geschiedschrijving rond bisschoppelijke hoven wel 

gerefereerd aan Troje, omwille van status en positie. De belangrijkste ‘Trojaanse’ 

bisschopsstad in de Nederlanden was Tongeren, het Romeinse Atuatuca Tungrorum. Deze 

hoofdplaats van de civitas Tungrorum was een aanzienlijke stad geweest. Romeinse resten, 

onder meer van twee ommuringen, vormden voor latere generaties het zichtbare bewijs voor 

de antieke oudheid en betekenis van de stad. Geletterden wisten bovendien dat de Romeinse 

auteur Plinius al had geschreven over een geneeskrachtige bron die zich bij Tongeren bevond. 

In deze stad had de bovengenoemde Servatius (vermeld rond 350) aanvankelijk zijn zetel. Na 

enige tijd verliet hij Tongeren en vestigde hij zich in Maastricht, waar hij aan het eind van de 

vierde eeuw stierf en werd begraven. In de Karolingische tijd werd de zetel naar Luik 

verplaatst. Later kreeg de bisschop ook wereldlijk gezag, en de stad Luik groeide uit tot het 

machtige centrum van een min of meer zelfstandig vorstendom.
505

 Maar Tongeren zou altijd 

bekend blijven als de oorspronkelijke basis van dit prinsbisdom. 

 Luik was grotendeels Franstalig, en de Luikse historiografie die over de Trojaanse 

oorsprong van Tongeren verhaalt is dan ook voornamelijk geschreven in het Latijn en het 

Frans. Toch heeft deze mythische geschiedschrijving zijn uitwerking gehad op de - in omvang 

bescheiden - Nederlandstalige cultuur in het gebied.
506

 

Ook Tongeren werd in eerste instantie verbonden met Rome. De stad zou ooit 

‘Octavia’ hebben geheten. Heriger van Lobbes vertelt in de Gesta episcoporum Tungrensium, 

                                                
    504 Vgl. Keesman 2007 en hiervóór, VI.4.5. 

    505 Jansen 1974 A, 168-169; Baillien 1979; AGN I, 40, 62, 92; II, 266, 271; Tyssens 1985, 177-179; De la 

Haye 2009. Bron: Plinius, Naturalis Historia 31.12. 

    506 Aan het eind van de middeleeuwen was slechts 10 procent van het prinsbisdom Nederlandstalig 

(Blockmans 2010, 16). 
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Traiectensium et Leodiensium, eind tiende eeuw op advies van de Luikse bisschop Notger 

geschreven, dat de stad was genoemd naar keizer Octavianus of diens moeder Octavia, de 

zuster van Julius Caesar. In een eveneens met Luik te verbinden omwerking en voortzetting 

van Herigers kroniek door Gilles d’Orval (ca. 1250) werd toegevoegd dat er in Tongeren ooit 

ook een paleis ter ere van Octavianus was gebouwd.
507

 

De lijn van Tongeren naar Troje werd voor het eerst gelegd in Maastricht. Daar 

bevond zich het graf van Servatius, dat in de loop van de tijd was uitgegroeid tot 

bedevaartsoord. In de elfde eeuw verrees er een nieuwe, grotere Servaas-kerk. In diezelfde 

tijd probeerde het kapittel van Sint-Servaas om de roem van de heilige en zijn heiligdom ook 

op andere wijze te vergroten. Een hagiograaf, Jocundus, werd aangetrokken om een nieuwe, 

literair hoogstaande biografie over Servatius te schrijven. Hij voltooide in 1088 een tweedelig 

werk over diens leven en wonderen, de Vita sancti Servatii Tungrensis episcopi et miracula. 

Rond 1130 maakte een zekere Stephanus, kanunnik en schoolmeester van de Sint-Servaas, 

hier een bewerking van: de Gesta sancti Servatii episcopi Tungrensis et confessoris.
508

 Het 

werk opent met een beschrijving van de vroegere grootsheid van Tongeren, de stad waar de 

held van het verhaal in eerste instantie zetelde. Op diverse wijze wordt parallellie met Rome 

gelegd, ook door middel van Trojaanse wortels:  
 

Tongeren, stad van de uit Troje geboren Franken, was ooit zeer aanzienlijk en beroemd [...] 
zij werd bewoond door een voortreffelijk volk, afgestamd van de Gallische Arvernen, dat zich 

erop beroemde te zijn voortgekomen uit Trojaans bloed dat beslist niet minder was dan dat van 

Aeneas.509 

 

Stephanus voegde in zijn bewerking allerlei geleerde extra’s toe. Deze aanvulling paste in die 

algemene aanpak, en hielp bovendien om het aanzien van Servatius’ zetel - en dus dat van het 

Maastrichtse Servaas-kapittel - nog meer te verhogen. Maar dat was niet alles. Zoals Servatius 

had voorspeld werd Tongeren verwoest door de Hunnen, volgens de wil van God.
510

 Daarop 

was de zetel verplaatst naar Maastricht. De herinnering aan Troje was daarmee dubbelzinnig, 

zij onderstreepte naast de voormalige luister van Tongeren ook de ijdelheid van het aardse, en 

de rechtmatigheid van de translatio naar Maastricht. 

Stephanus’ werk kreeg een grotere verspreiding dan de oorspronkelijke tekst van 

Jocundus. Naar het voorbeeld van de Gesta werden de Trojaanse wortels van Tongeren 

voortaan regelmatig vermeld in de historiografie van het bisdom Luik, ook in combinatie met 

de Octavia-traditie.
511

  

Bij Jean d’Outremeuse (1338-1400) vinden we een nieuwe, veel uitgebreidere 

invulling van de Tongerse Troje-sage. Deze griffier van het Luikse gerechtshof schreef in de 

tweede helft van de veertiende eeuw een lange rijmkroniek over de geschiedenis van het 

prinsbisdom, de Geste de Liège. Die geschiedenis begon met de bouw van Tongeren door de 

Trojaan Tongris, tweede zoon en - na de kinderloze dood van zijn tweelingbroer - opvolger 

                                                
    507 Octavia-traditie: Blöte 1904, 107-108; de voor zover bekend oudste vermelding van deze naam is te vinden 

in een (achtste- of negende-eeuws?) leven van de heilige Lupus van Troyes; de vermelding is hier terloops en 

zonder verdere uitleg: “urbem Octaviam, quae Tungris vocata est” (Acta sanctorum juli VII, 77). Heriger: NaSo 

H025, MGH SS VII, 168. Paleis Octavianus bij Gilles d’Orval: NaSo A028; MGH SS XXV, 17, 28.  

    508 Jocundus: NaSo J177; De la Haye 1998. Gesta: NaSo S035; Boeren 1972, 116-119. Vgl. ook Balau 1903, 
312-320; Koldeweij 1985, 23 e.v.; Jongen 1994, 291-292. 

    509 “Troiugenarum metropolis Francorum Tungris […] florentissima olim famosissimaque fuit […] 

Francigenis ab Arvernis incolebatur, eximio populo, qui sanguine Iliaco haud minus quam Eneadas exortum se 

gloriatur” (Wilhelm 1910, 5, 7; vert. WK). De gedachte dat de Gallische Arvernen uit Troje stamden was al oud: 

vgl. hiervóór, IV.3. 

    510 “[…] Tungris, que iuxta beati presagium Servatii coram Hunis iussu dei corruit” (Wilhelm 1910, 5). 

    511 Voorbeelden uit dertiende- en veertiende-eeuwse Latijnse historiografie: Balau 1903, 453 (Gilles d’Orval), 

362 (Gesta Abbreviata), 517 (Jean de Warnant). Zie voor de door Balau (449-450) met gerechtvaardigde twijfel 

genoemde Lucius van Tongeren hiervóór, VI.3.3.3. 
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van de koning van Reims, uit het geslacht van Remus en Aeneas. Tongris streed dapper tegen 

de Romeinen, maar doordat zijn paard tijdens een veldslag op de vlucht sloeg werd hij door 

zijn bondgenoten aangezien voor een verrader. Hij zag zich gedwongen te vertrekken - later 

volgde natuurlijk eerherstel – en ging naar Germania. Daar stichtte hij anno mundi 5123 
512

 de 

stad Tongeren,  
 

[…] la citeit foraine, 

Qui serat de Germaine la plus maistre conventaine [uit Latijn conventus: hoofdstad], 
Tout la principals et la plus capitaine. 

 

Het werd een van de schitterendste steden ooit, mooier nog dan Rome. 

Tongris was de eerste van dertien koningen van Tongeren.
513

 Deze vorsten breidden 

hun macht ver uit en legden de basis voor veel nieuwe steden, waaronder Utrecht, Keulen en 

Maastricht. Op hen volgden dertig bisschoppen van Tongeren. De eerste was Sint Maternus, 

de bisschop van Trier en Keulen en de stichter van dit nieuwe bisdom, aan wie de laatste 

Tongerse koning, na een pijnlijke kennismaking met de kracht van Maternus’ God, zijn macht 

en zijn schatten overdroeg. De geschiedenis van deze bisschoppen, vaak van nobele afkomst, 

is vol van bekeringen, martelaarschap, wonderen, verschijningen en andere hemeltekenen die 

hun kracht en uitverkorenheid onderstrepen. Belangrijke bisschoppelijke visioenen betroffen 

de stichting van Luik. Een brandend kruis en een hemelse stem wezen aan Sint Monulphus, de 

eenentwintigste in de reeks, waar deze edelste stad ter wereld zou verrijzen. En Christus zelf 

verscheen aan Sint Hubertus, de laatste van de Tongerse bisschoppen, om hem te vertellen dat 

hij de zetel naar Luik moest verplaatsen. Met die translatie, aan het begin van de achtste eeuw, 

ging de hoofdrol van Tongeren naar Luik.
514

 

 D’Outremeuse schreef in de volkstaal, in verzen, voor een publiek dat hij voortdurend 

direct aanspreekt met ‘seigneurs’ of ‘barons’, en dat we allereerst in de hogere Luikse kringen 

moeten zoeken. Niet alleen door die vorm, ook in de verdere aanpak en aankleding lijkt zijn 

geschiedverhaal sterk op een ridderroman.
 
Zo neemt de beschrijving van veldslagen veel 

plaats in.
515

 De opname van de Trojaanse Tongris en zijn koninklijke opvolgers past in die 

benadering. Zij geeft aan de geschiedenis van het prinsbisdom een wereldlijke opening naar 

de smaak van dat niet-klerikale, voorname publiek. En niet alleen dat. Hoewel de laatste 

koning zijn titel en macht opgaf betekende dat toch niet helemaal het einde van de Trojaanse 

dynastie. De bisschop kreeg weliswaar de stad Tongeren en de spirituele macht over de rest 

van het land. Maar de wereldlijke macht over dat verdere land – de hertogdommen Ardenne 

en Lotringe, het graafschap Osterne (Looz) en het land van Condroz - verdeelde hij onder zijn 

vier kinderen. Enige continuïteit bleef dus behouden, zij het buiten het (aanvankelijke) 

centrum. Daardoor konden eervolle lijnen naar latere Luikse families worden gelegd.
516

 Ook 

                                                
    512 Dat wil zeggen: 76 v.Chr., want hij stelt de geboorte van Christus op 5199 a.m. (d’Outremeuse ed. 1864-

1880 I, 512: “Vm IIc I moins”). 

    513 De reeks Tongerse koningen bij Jean d’Outremeuse: Tongris I, Humbris, Tongris II, Sedros (tijdgenoot van 

Caesar en Octavianus), Lotringe I, Lotringe II, Jupilla, Trectelus, Colungus, Tremus, Cornulo, Tongris III, 

Trecanus. Heeft d’Outremeuse deze koningen van Tongeren zelf bedacht of ontleende hij ze aan een eerdere 

bron? Balau dacht als bron aan de kroniek van Jean de Warnant, uit het midden van de veertiende eeuw. Deze is 

echter slechts in enkele fragmenten overgeleverd; de bewijsvoering is daardoor lastig (Balau 1903, 517; 
vermoedelijk naar dat voorbeeld ook Tyssens 1985, 185, zonder toelichting).  

    514 Geste: NaSo J082; later nam d’Outremeuse de stof ook op in een universele kroniek in proza, de Myreur 

des histors (NaSo J083); geen van beide uitvoerige werken is volledig overgeleverd. Editie: d’Outremeuse ed. 

1864-1880, een editie van de Myreur waarin de Geste als appendix is opgenomen. Zie daarin voor Tongris en 

zijn stichting van Tongeren: I, 591-599 (citaat: v. 744-746); Sint Maternus en Tongeren: I, 629-630; visioenen en 

translatie: II, 580-581, 638, 640-641. Over auteur en werk ook Balau 1903, 559-576 (bespreking van - ook hier 

weer - dubieuze bronnen: 571 e.v.); Tyssens 1985; Gier 1988. 

    515 Over dit chanson de geste-karakter van de tekst vooral Gier 1988. 

    516 Voorbeeld: d’Outremeuse ed. 1864-1880 II, 650-651 (vgl. Tyssens 1985, 193 over de parallelpassage in de 
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dat zal het publiek van de Geste de Liège hebben gewaardeerd. 

 Het doel van deze ‘ridderlijke’ kroniek van het bisdom is de verheerlijking van eigen 

stad en land. Dat blijkt ook in het beschreven antieke verleden. De parallellen met Rome zijn 

weer talrijk, evenals de bewijzen van goddelijke uitverkiezing. En de positie van de Tongers-

Luikse zetel ten opzichte van andere bisdommen wordt opgehoogd door de in het verhaal 

geïmpliceerde gelijkwaardigheid aan Reims en superioriteit aan Utrecht, Keulen en 

Maastricht. Binnen het bisdom staat de stad Luik centraal. De geschiedenis van Tongeren is 

daarvoor slechts de prestigieuze opmaat, het verblijf van de bisschoppen in Maastricht maar 

een kortstondige zijstap.
517

 

 Het werk van d’Outremeuse kreeg ruime bekendheid en navolging. Zijn reeks van 

Trojaans-Tongerse koningen is terug te vinden in veel Franstalige kronieken over het 

prinsbisdom.
518

 Maar daarnaast circuleerden er andere Trojaanse stichtingsverhalen over 

Tongeren, en een andere stamboom. Eerder zagen we dat geschiedschrijvers in de nabije 

omgeving van Luik ook graag gebruik maakten van de oudheid van Tongeren / ‘Octavia’, om 

een eigen wensverleden te creëren. In de Brabantse Brabosage speelde Tongeren 

waarschijnlijk al vroeg een rol, als territorium van de Trojaans-Brabantse stamvader Karel 

van Nijmegen. In de vijftiende eeuw werd dit verhaalelement sterk uitgebreid: Tongeren werd 

startpunt en centrum van een groots Tongers-Brabants rijk, met een opeenvolging van enkele 

tientallen vorsten, vanaf de Trojaanse stichter Torgotus tot Karloman. Deze reeks werd 

bekend via Jean Lemaires succesvolle Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-

1513).
519

 In Luik vinden we deze genealogie terug in Jean de Brusthems Latijnse kroniek over 

de bisschoppen (1545), niet toevallig opgedragen aan een prinsbisschop uit het Oostenrijkse 

huis waarvoor Lemaire had geschreven. Veel Franstalige Luikse kronieken hebben haar 

eveneens, enigszins geharmoniseerd met de (kortere) reeks van d’Outremeuse.
520

 In 

Henegouwen creëerde de invloedrijke geschiedschrijver Jacques de Guise († 1399) een ander 

verhaal over Tongeren: hij liet de stad stichten vanuit het Trojaanse Belgis, de kiem van zijn 

eigen graafschap, door een hertog Turgontus.
 
 Daarvoor beriep hij zich onder meer op Lucius 

van Tongeren, een vermoedelijk verzonnen bron.
521

 De Brabantse en Henegouwse 

overleveringen werden vervolgens ook wel naast elkaar gezet, bijvoorbeeld in 

populariserende uitgaven als Van Julius Caesar ende den Romeyne (Antwerpen, Simon Cock, 

1545) en Marcus van Vaernewijcks Spieghel der Nederlandscher Audtheyt (Gent, Gerard van 

Salenson, 1568).
522

 De gewaardeerde humanistische geschiedschrijver Hubertus Thomas 

‘Leodius’ (‘van Luik’!) besteedde eveneens serieuze aandacht aan de Tongerse Trojesage, 

door te wijzen op het etymologische verband tussen het ‘Forêt d’Ardennes’ en de Trojaanse 

stamvader Dardanus, en tussen Dinant en een Diona-tempel die daar zou zijn gebouwd.
523

 

Tongeren was dus wijd en zijd en in allerlei vorm befaamd om haar Trojaanse verleden. 

                                                                                                                                                   
Myreur). 

    517 Maastricht, een van de vele stichtingen vanuit Tongeren, is hier expliciet geen zetel maar slechts een 

tijdelijke verblijfplaats voor de bisschop (d’Outremeuse ed. 1864-1880, II, 557). 

    518 Balau 1913-1931, II 139-140; Tyssens 1985, 173-174. 

    519 Vgl. voor Tongeren in de Brabo-sage hiervóór, V.4.3., V.4.4., V.4.5.2. 

    520 Balau 1913-1931, II, 1-3; 139-141. Brusthems reeks heeft enkele vorsten behouden die Lemaire wegliet; 

hij had dus een andere bron, dichter bij het origineel: vgl. Mouskes ed. 1836-1838 I, 562 e.v. (editie van een 
résumée) en Doutrepont 1939. 

    521 Zie VI.3.3. Tongeren werd bij De Guise tegelijk gesticht met de andere latere bisschopssteden Terwaan en 

Metz, en met ‘Clarinea’.  

    522 Voorbeelden combinatie: Van Julius Caesar [1545], X1; Vaernewijck 1568, 29r-v. Vergelijking en 

samenvoeging lag voor de hand door de gedeeltelijke overlapping van de verschillende tradities: de Tongers-

Brabantse vorstenreeks is deels ontleend aan de Trojaans-Belgische stamreeks van De Guise, en werd bij 

overname in Luik enigszins aangepast aan de reeks van Jean d’Outremeuse (vgl. de opsomming in Balau 1913-

1931, II, 140-141). 

    523 Thomas 1541, G4r-v; over de auteur: NBW 10, 629-630. 
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In Tongeren zelf was van vroegere grootsheid weinig meer over, behalve de genoemde 

Romeinse resten. Het stadje had na de oudheid veel van haar macht, rijkdom en bevolking 

verloren en was nu een bescheiden regionaal handelscentrum onder het gezag van de Luikse 

prinsbisschop. Des te meer reden dus om de vroegere glorie van de eigen stad te benadrukken. 

Feestelijke en officiële gelegenheden werden er, zoals in veel steden en dorpen in de 

Nederlanden, opgeluisterd door zwaarddansers. Tongeren had sinds de vijftiende eeuw twee 

zwaarddansersgilden, de Michielen en de Gulpen. Ze waren gelieerd aan de schuttersgilden, 

mogelijk als jongerenafdeling. De zwaarddansers traden op bij de inkomst van prinsbisschop 

Cornelis van Bergen in 1538 en van Gerard van Groesbeek in 1565, maar ook bij  

schuttersfeesten, kermissen en dergelijke. Aan het eind van de zestiende eeuw ontstond er 

ruzie tussen de twee gildes. Het stadsbestuur besloot daarom in 1581 om ze samen te voegen 

tot één nieuw gezelschap, met een nieuwe naam: 
 

Dan, soe die stadt van outs oft oorspronckelyck gefundeert is van den Troyanen, sal men 

dieselve heyten Gesellekens van Troyen oft Troyanen […] ende sullen den Sweertdans voeren 

nae den alden hercomen.524 

 

Hoewel de raad twee jaar later besloot om de zwaarddansers toch maar weer ‘Michielen’ te 

noemen, vinden we ze ook later nog regelmatig vermeld als ‘Torgoti’ of ‘Compagnie van de 

Troijanen’. Nog ver in de achttiende eeuw wordt melding gemaakt van de merkwaardige 

Trojaanse dans die zij, in toepasselijke antieke kledij, wisten uit te voeren. Ze bleven actief tot 

de Franse Revolutie, toen ze hun zwaarden moesten inleveren. Zeven zwaarden zijn echter 

bewaard en worden tentoongesteld in het Tongerse Moerenpoortmuseum, samen met enkele  
 

 

De Sint-Joriskermis, met in het midden een groep zwaarddansers. 

Uitgave van Hieronymus Cock, 1557-1561, naar ontwerp van Pieter Brueghel. 

Amsterdam, Rijksmuseum RP-P-OB-7368. 

                                                
    524 Kopie uit 1596 van het raadsbesluit van 1581, geciteerd naar Paquay 1908, 170. 
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documenten over het gilde.
525

 

 De Tongerse rederijkerskamer De Witte Lelie (officieel actief vanaf 1531?) heeft zich 

eveneens met het Trojaanse verleden beziggehouden. Uit 1682 dateerde een historiespel De 

Groote koning Tongrus, opgedragen aan de proost van het kapittel van de stad, waaraan men 

in 1731 bij de presentatie van een ander stuk herinnerde. Eerdere aandacht voor het thema is 

niet aanwijsbaar: door een brand in 1677 is er veel onduidelijkheid over geschiedenis en 

activiteiten van de kamer.
526

 

 Het Trojaanse verleden is dus gehuldigd in alle steden die zich als erfgenaam van 

Servatius beschouwden: in Maastricht, in Luik, en tenslotte ook in Tongeren zelf. Het droeg 

bij aan het aanzien van stad en zetel. Maar voor de bisschoppen zelf golden, als gezegd, 

andere waarden. 

                                                
    525 Over de Gesellekens van Troyen vooral Paquay 1908; zie ook Paquay 1905-1906, 116, 168; Jamar 1956. 

Behalve de daar genoemde documenten zag ik in het Moerenpoortmuseum (bezoek 1996) nog een brief uit 1783 

gericht aan de burgemeester met verzoek om geld, en een poging tot heroprichting uit 1822. Ook recent is er een 

herleving geweest: http://users.telenet.be/zwaarddans/index.html. 

    526 Over De Witte Lelie: Pacquay 1905-1906 (Tongrus-spel: 113); Van Bruaene 2004. 
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VII. Conclusie 
 

 

Voor middeleeuws West-Europa was Troje van groot belang, als essentieel deel van 

wereldbeeld en zelfbeeld. In de late middeleeuwen was het dat nog steeds, ook in de 

Nederlanden. Nog altijd was de stof geliefd bij de allerhoogsten: de Bourgondische hertog 

Filips de Goede († 1467) vulde er zijn rijke bibliotheek mee, de Franse koning Lodewijk XII 

(† 1515) ontleende er zijn wapenspreuk aan, en in het Duitse Rijk liet keizer Maximiliaan I († 

1519) zich nog op zijn sterfbed over zijn Trojaanse afstamming voorlezen.
1
 De belangstelling 

voor Troje had zich inmiddels verbreid over steeds bredere lagen van de bevolking. Dat 

nieuwe, veelal stedelijke publiek gaf soms een andere, eigen invulling en lading aan het 

verhaal. De stof liet zich opnieuw aanpassen aan de behoeften van de tijd en van de 

beschouwer, maar de betekenis bleef in wezen dezelfde.  

De val van Troje - mooiste, grootste, sterkste stad aller tijden - werd nog veel gebruikt 

als sprekend voorbeeld van de werking van Fortuna, en als vanitas-symbool. In 

laatmiddeleeuwse Nederlandse literatuur werd het gebeuren bovendien ingezet in de discussie 

en nieuwe mentaliteitsvorming rond liefde, huwelijk en gezin, als exempel voor de gevaren 

van redeloze verliefdheid en onkuisheid. Die zo verwoestend gebleken onkuisheid maakte 

overigens, onder woorden en in beeld gebracht, stiekem wel deel uit van de attractie van de 

stof. 

 De voornaamste betekenis van Troje lag echter, net als in voorgaande eeuwen, in haar 

unieke plaats op het raakvlak van heilsgeschiedenis en wereldlijke geschiedenis: als 

moederstad van Rome en het Romeinse Rijk - en vervolgens van iedereen die bij dat 

voorbeeld wilde aansluiten om eigen status en aanspraken te onderbouwen - en als bakermat 

van beschaving. Om het grote gewicht van juist deze functie heeft het onderzoek zich hierop 

geconcentreerd.
2
 

 

Ook in de Nederlanden werden, in én buiten de grote culturele centra, allerlei banden met 

Troje gesmeed - vaak verschillende na of naast elkaar in één gewest. Deze verbindingen zijn 

vaak niet als zodanig herkend. Hun belang is ook niet altijd gezien. De regelmatig gevonden 

opmerkingen over Troje als maar ‘een’ invulling van het verleden, en dan een ‘weinig 

originele keuze’, of de veronderstelling dat het eigenlijk niet om een Trojaanse, maar om een 

Karolingische herkomst zou gaan komen voort uit gebrek aan begrip voor het systeem achter 

de Troje-sagen. Het gaat steeds om dezelfde, door het christelijke wereldbeeld en de literaire 

en historiografische traditie bepaalde, universele constructie van het verleden, waarop langs 

bestaande of nieuwe wegen werd aangesloten.  

 Naar ontwikkeling, vorm, inhoud, betekenis en gebruik van deze verhalen is er sterke 

samenhang en overeenkomst met de andere, grote Europese Troje-sagen. De Nederlandse 

situatie verschilde daarvan echter in een belangrijk opzicht. Het Duitse Rijk, Frankrijk en 

Engeland waren grote en langdurig bestendige mogendheden, met relatief stabiele histo-

riografische tradities rond de eigen vroegste geschiedenis.
3
 Maar de Nederlanden waren 

politiek versnipperd, wat wildgroei van legendarische geschiedschrijving stimuleerde. Hier 

waren verschillende, in naam afhankelijke maar in feite zelfstandige vorstendommen, dan 

weer verbonden, dan weer concurrerend, met elkaar maar ook met naburige machten. Al die 

hoven, dynastiek en cultureel gelieerd, streden hun strijd om macht en prestige met dezelfde 

                                                
   1 Filips: vgl. hiervóór, II.4.2. (n.a.v. Raoul Lefèvre); V.3.3.1. (De Dynter); V.4.3. (Van Edingen); VI.2.4.; 

VI.3.3.4. (Wauquelin). Lodewijk XII (‘Ultus avos Troiae’): Lemaire ed. 1882-1891, IV, xlvi. Maximiliaan I: 

Mertens 1988, 127-128; Keesman 1994, 162-165. 

   2 Zie voor gekozen beperkingen en resterende desiderata I en IV.1. 

   3 In Duitsland heerste op dit punt alleen onrust in de dynastieke geschiedschrijving, niet in de ‘nationale’. 
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wapens, in dezelfde arena. Ook historiografie werd ingezet. Er ontstond een veelheid van 

sagen en versies van sagen, voortdurend met elkaar rivaliserend en op elkaar reagerend. Die 

interactie kon heel subtiel en impliciet zijn, omdat het achterliggende wereldbeeld en de grote 

lijnen van de materie algemeen bekend waren binnen het strijdperk, en niet telkens 

geëxpliciteerd hoefden te worden. Het was een spel voor ingewijden.  

 Van alle Nederlandse vorstendommen had Brabant verreweg de rijkste Troje-traditie. 

Ontwarring van de complexe overlevering liet zien dat er vanaf ca. 1270 (wellicht eerder) tot 

het begin van de zestiende eeuw ten minste vijf verschillende herleidingen van het Brabantse 

bloed uit Troje ontstonden. Stellen we de grenzen voor het spreken over een nieuwe versie 

niet te strikt, dan worden het er meer: met de Antwerpse lezing erbij zijn het er zes, met 

Lemaires bewerking erbij zeven... Al deze versies en varianten bleken in de vijftiende en 

zestiende eeuw nog steeds, in ruime of minder ruime mate, te circuleren. Zoals elders in de 

Nederlanden heeft het oudste (bewaarde) Brabantse beroep op Trojaanse afstamming de vorm 

van een genealogie. Daarna ontstonden uitgebreider verhalen. De overlevering werd 

vervolgens nog verder gecompliceerd doordat van die uitgebreide verhalen weer verschillende 

inkortingen - soms tot weinig meer dan een genealogie - werden gemaakt. 

 De verhalen rond ‘zwaanridder’ Brabo maakten deel uit van dit Brabantse Troje-

complex: hun ontstaan wordt hier verklaard als aanvulling op de oudste Brabantse Troje-sage, 

een aanvulling waaruit zich vervolgens nieuwe Brabantse Troje-mythen ontwikkelden, met 

een steeds fraaiere bloedlijn, een steeds vroegere vestiging, en een steeds overtuigender antiek 

kader. De oudste Brabantse Troje-sage is wel aangeduid als de ‘officiële herkomst’ van de 

hertogen, in tegenstelling tot de afstamming van de sprookjesachtige zwaanridder Elias. Ten 

onrechte is dat negatieve contrast vervolgens ook betrokken op Brabo, de verbeterde want 

gerationaliseerde zwaanridder. Brabo was echter ook ‘officiële herkomst’, bleek uit de 

veertiende-, vijftiende- en zestiende-eeuwse omarming door en voor het hof.
4
 Kritiek was er 

wel, doordat de normen voor omgang met de klassieke oudheid veranderden, maar die kritiek 

leidde steeds tot nieuwe, beter antiquiserende omwerking.  

 De blinde vlek voor Brabo is mede veroorzaakt doordat twee belangrijke Brabantse 

kronieken, Boendales Brabantsche Yeesten en De Dynters Chronica, de nieuwe zwaanridder 

niet noemen. Voor opname in het eerste deel van de Yeesten (ca. 1316) kwam Brabo net te 

laat. Voor zijn ontbreken bij De Dynter (ca. 1445-1446) zijn verschillende verklaringen 

mogelijk. Het kan een bewuste, kritische afwijzing zijn geweest (maar nogmaals: dergelijke 

kritiek uitte zich meestal in verbeterende bewerking). Het is echter ook mogelijk dat de 

Brabo-sage in vergetelheid was geraakt. Sinds 1355 was er aan het hof geen belangstelling 

meer voor wereldlijke literatuur in de volkstaal, sinds 1406 heerste er een nieuwe, allereerst 

Franstalige dynastie.
5
 Of Hennen van Merchtenen (1415) die vergetelheid met zijn uiterst 

warrige lezing van de sage heeft doorbroken is de vraag. Brabo is aan het hof pas aanwijsbaar 

herontdekt en gewaardeerd dankzij Jan van Edingens Livre des cronicques de Brabant (na 

1467), en werd vervolgens snel weer ingezet voor het hofbelang, in een vierde, humanistische 

omwerking. De oudere versies van de Brabo-sage vullen dus een deel van de lange stilte die 

in de Brabantse historiografie is aangewezen, tussen de Brabantsche Yeesten en Hennen van 

Merchtenen.
6
 

 

Inhoudelijk sluiten de Nederlandse Troje-sagen meestal aan bij de Frankische sage: ze passen 

                                                
   4 De derde Brabo-sage was te verbinden met Jan III, Jan van Edingen schreef voor een enthousiaste Filips de 

Goede, de vierde Brabo-sage lijkt bedacht voor Karel de Stoute, Jean Lemaire en Jakob Mennel werkten voor het 

Habsburgse huis. 

   5 Sleiderink 2003, 123 (Wenceslas), 137-138 (Johanna). Antoon kende wel Nederlands, maar aanwijzingen 

voor Nederlandstalige literatuur aan zijn hof zijn er nauwelijks - behalve Hennen, die echter op eigen initiatief 

schreef (idem, 141 e.v.). Vgl. verder over Hennen: hiervóór, V.4.2.1. 

  6 Stilte: Stein 1994, 10; Stein 2003, 169. 
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zich daarin in, of staan daar in directe verhouding of concurrentie mee. Tevens werd er 

gebruik gemaakt van elementen uit de Britse sage, vooral waar deze betrekking had op het 

continent, en van ander legendarisch materiaal uit de Nederlanden en hun directe omgeving. 

De nieuwgevormde pseudo-geschiedenis benutte én vulde de gaten in de bestaande kennis, in 

de periode vóór de machtsovername door de Karolingers. 

 De wijze waarop men de eigen stamboom met Troje verbond toont een ontwikkeling 

in twee of meer opeenvolgende stadia. In eerste instantie liep de herleiding uit Troje via de 

Karolingers, hét genealogische richtpunt in voormalig Frankisch gebied. Juist in de 

versnipperde Nederlanden werden dat echter al snel problematische voorouders, door 

enerzijds te algemene en anderzijds te exclusieve claim op Karolingisch bloed - dat laatste 

vanuit Brabant, waar men zich met de Karolingers identificeerde. Bovendien waren er 

vraagtekens te plaatsen bij de Karolingische onttroning van de volbloed Trojaanse, legitiem 

heersende Merovingers. Daarom volgde in tweede instantie de toevoeging van eigen, 

gelijkwaardige of chiquere banden met Troje door een extra, eigen aanknoping bij de 

Merovingers. Vaak koos men voor een concurrerende variant op Blithildis, de Karolingische 

link naar deze voorgangers. De Vlaamse lijn naar Troje liep via Ydona, óók een dochter van 

Lotharius. Die van het Henegouwse huis liep via een oudere broer van Blithildis’ echtgenoot 

Ansbert, gehuwd met Rothildis, dochter van een zuster van Lotharius. De Hollandse graven 

werden, zonder Karolingische omweg, rechtstreeks langs mannelijke lijn uit de Merovingers 

herleid. Ook in Brabant zelf verbeterde men de eigen geslachtslijst door de genealogische 

band met de Merovingers op verschillende manieren te versterken, tot de hertogen 

onweerlegbaar het beste Trojaanse bloed ter wereld hadden. Jean Lemaire, die op dit schema 

voortbouwde, liet de Habsburgers afstammen van de grote broer van Blithildis. 

 Veel Troje-sagen bevatten ook nog een verklaring waarom de eigen stamvader 

ondanks de beschreven, evident superieure afstamming toch niet op de troon was beland 

waarop hij eigenlijk hoorde te zitten. Dat was dan het gevolg van laaghartige usurpatie, 

onbewuste misdaad, onterechte beschuldiging of verdenking, of vrijwillig en edelmoedig 

afstaan van macht om verdere ellende te voorkomen.  

 Soms lag de aandacht bij het bloed en bleef het bij een al dan niet aangeklede genealo-

gie, maar in andere gevallen ontstond een uitgebreide oorsprongssage waarin ook de vestiging 

van cultuur en, daarmee, de wording van het territorium werd uitgelegd. Niet zelden blijkt het 

eigen land het voormalige centrum van een groot en groots rijk: Agrippina, Tongeren, Belgis - 

de wedijver betreft hier niet meer de Karolingers, maar Rome. Deze verhalen zijn allemaal 

verschillend, maar volgen toch een traditioneel patroon, dat teruggaat op Vergilius en zijn 

belangrijkste middeleeuwse navolgers, met name Geoffrey van Monmouth. Ook het 

Bijbelboek Genesis was van invloed: verschillende sagen hebben trekken van een eigen, 

typologische parallel met de geschiedenis van de Joden, het voormalige uitverkoren volk. 

In de meer uitgebreide verhalen zijn een aantal constanten en regelmatig terugkerende 

onderdelen. De band met Troje moet worden vastgesteld, en er moet worden uitgelegd 

wanneer en hoe de Trojaanse voorvaderen de oude stad hebben verlaten en in het nieuwe land 

zijn gekomen. Hun reis wordt voorafgegaan en begeleid door voorspellingen, hemeltekenen, 

dromen en visioenen die hen geleiden en tonen dat er een hoger plan achter de gebeurtenissen 

zit. Ook wind en zeestroming zijn werktuigen van de goddelijke voorzienigheid. Een 

voorzegde gids, veelal in de vorm van een wild maar wit dier, wijst tenslotte de 

eindbestemming aan: het nieuwe gebied, de nieuw te stichten stad. Dit symboliseert tegelijk 

de op handen zijnde ommekeer van ‘woest en ledig’ naar gestructureerde maatschappij. 

Want deze Troje-sagen beschrijven ook de schepping na de Schepping, de verdere 

wording van de wereld, volgens het dualisme dat de hele middeleeuwse denkwereld beheerst. 

Aan de ene kant de duivelse chaos en wildernis van de ongeordende natuur, beschreven 

volgens de principes van de omgekeerde wereld: dit is het domein van de slechte stammoeder 
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Albiona, van de reus Anti-gonos, van ‘onvroede’ wildemensen,
7
 geregeerd door vorsten met 

namen als Valk en Ezeloor: ziende blind en horende doof. Daartegenover de godgewilde orde 

en beschaving, gebracht en geleid door mannen van het uitverkoren Trojaanse bloed, die het 

land bebouwen, benoemen en beheren, en later voorgaan in bekeren. 

 Hun nieuw gevestigde heerschappij wordt gelegitimeerd door de hogere of universele 

macht op dat moment: door Trier (vertegenwoordiger van het eerste, Babylonische 

wereldrijk), door de Romeinse of later Byzantijnse keizer, door het Frankische oppergezag. 

De Henegouwse Bavo verklaart zich echter soeverein, conform de toekomstige status van de  

Trojanen als opvolgers in het Rijk. De verdere consolidatie van de macht begint met het 

verwerven van een vrouw van hoge afkomst, en de stichting van een dynastie. De naamgeving 

van de vorstelijke opvolgers is belangrijk, om de geïmpliceerde typering van hun herkomst en 

aard en om de verbinding van heden en verleden die ermee wordt gelegd. Onder hun bewind 

kan het land uitgroeien tot een groot rijk, zoals Rome. In dat geval is er, als noodzakelijk 

vervolg in de relatief kleine Nederlandse vorstendommen, ook een verklaring voor latere 

krimp en verval opgenomen. Status kon ook dan nog worden ontleend aan vroege en 

prestigieuze bekering, en aan opname van heiligen en helden in de vorstelijke genealogie.  

 Het geheel wordt zorgvuldig onderbouwd. De verhalen zijn verweven met bestaande 

historiografische overlevering, zo nodig aangevuld met verzonnen bronnen - juist die laatste 

markeren voorname aandachtspunten en bijdragen van de auteur. Daarnaast is er een grote rol 

voor materiële resten uit het verleden, die tegelijk worden verklaard en gebruikt als bewijs. 

Troje-sagen zijn een vroege vorm van archeologie. Ze ‘hechtten’ zich vooral aan plaatsen 

waar antieke of antiek gedachte overblijfselen te vinden waren, zoals de Romeinse resten bij 

Tongeren, het Henegouwse Bavay, het Vlaamse Velzeke, de Hollandse plaatsen Voorburg, 

Valkenburg en Leiden, of de tumuli bij Leuven. Ook inscripties en muntvondsten hebben 

vermoedelijk hun sporen in de sagen nagelaten.
8
 De belangstelling voor antiquaria is door het 

humanisme verhevigd, maar was dus al aanwezig in deze middeleeuwse verhalen.  

 Troje-sagen zijn geleerde constructies, producten van een historische 

totaalwetenschap. Afwijkingen van het algemene patroon bleken eveneens doordacht en 

zinvol. Een treffend voorbeeld is de Trojaanse anti-sage in het vijftiende-eeuwse Gouds 

Kroniekje, die de ‘wetten van het genre’ op verrassende wijze omkeert, en ze daarmee tegelijk 

bevestigt. 

 

Net als elders in Europa bleken de Nederlandse sagen vaak vermomde manifesten. Niet ieder 

beroep op Trojaans bloed had een directe aanleiding in de situatie van het moment: wanneer 

een verhaal eenmaal was gecreëerd werd het vaak onderdeel van de algemene en telkens 

herhaalde overlevering rond Troje. Maar voor de vorming van nieuwe verhalen of elementen 

konden meestal wel prikkels in de actualiteit worden aangewezen, die mogelijk aanleiding tot 

de creatie ervan hebben gevormd en de invulling ervan hebben helpen bepalen - zo lijkt de 

derde Brabo-sage soms een politieke sleutelroman. In de kern waren de intenties achter deze 

verhalen echter steeds weer dezelfde: zelfverklaring en zelfverheerlijking, legitimering en 

verbetering van positie, voor wisselende entiteiten. 

 Voor het Brabantse hof ging het om onderbouwing van hun macht in het hertogdom 

Brabant en het markgraafschap Antwerpen, en om verbetering van hun positie in het Rijk: 

versterking van hun gezag als hertog van Neder-Lotharingen, verheffing tot keurvorst of zelfs 

- als belangrijkste erfgenamen van de Karolingers - tot keizer. De in elke Troje-sage sluime-

rende, maar vooral in het Rijk en in Frankrijk belangrijke aanspraak op het keizerschap 

speelde ook hier, soms actueel en reëel, soms als verplichtende herinnering en belofte voor de 

                                                
   7 Vgl. voor die term, contrasterend met de stedelijke ‘vroetscap’, het Gouds kroniekje (VI.4.5.) en De zeven 

poorten van Brugghe (VI.2.5.1.). 

   8 Vgl. VI.4.5. (Aurindulius) en VI.7.2. (Antonina).  
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toekomst. Deze verschillende intenties bleken steeds opnieuw actueel, zowel voor de der-

tiende-eeuwse Jan I als voor zijn latere Bourgondische en Habsburgse opvolgers.  

 De Brabantse claim op oppergezag en allerhoogste macht leidde tot weerstand en 

rivaliteit bij andere machthebbers. De uitnodiging aan de Hollandse graaf voor een ‘Feest van 

koning Priamus’, in 1347, laat zien dat het Brabantse hof de directe buren graag met de neus 

op de beweerde feiten drukte. En we mogen aannemen dat die buren ook tot het beoogde en 

werkelijke publiek van de Brabantse geschiedschrijving behoorden. In verschillende vorsten-

dommen werd erop geantwoord met eigen historische constructies, die vervolgens weer 

nieuwe reacties konden uitlokken. 

 Holland was van aanvang aan een belangrijke tegenstander. Men was er bijzonder 

trots op de eigen bijna-keizer, Roomskoning Willem II. De aanspraken, vervat in de 

Brabantse genealogieën van rond 1270, zullen er daarom met tegenzin zijn bekeken. Maer-

lants kritische houding tegenover de Brabantse afstammingssagen en de hier veronderstelde 

vroege Hollandse claim op een eigen Merovingische afstamming passen tegen die achter-

grond. Maerlants afkeuring vormde de aanleiding tot de creatie van de eerste Brabo-sage. In 

latere versies van dat verhaal werden de ver-reikende claims van de hertogen uitgewerkt. Ze 

vertellen hoe de macht van de voorvaderlijke heersers over het land tussen Schelde en Rijn 

zich, met instemming van de Romeinse keizer, steeds verder uitbreidde over de omringende 

gebieden. En met graagte vermelden ze hoe de Brabantse Karolingers naburige landen over-

wonnen, bekeerden, en lieten beheren door zetbazen zoals de Hollandse Dirk I. De 

uitgewerkte, vijftiende-eeuwse Hollandse Troje-sage gaf weerwoord, soms in directe, 

concurrerende navolging van de Brabo-sage. Karel de Kale mocht de eerste Hollandse graaf 

hebben aangesteld, maar deze Dirk was als laatste uit het Merovingische huis de eigenlijke 

rechthebber op Karels troon. Niet de Brabantse hertog maar Dirk was drager van het oude 

Trojaanse leeuwenwapen. En Dirks voorgeslacht werd eveneens opgesierd door legendarische 

helden en heiligen. Dat alles zette de verhouding tussen hun vijftiende-eeuwse opvolgers, 

Bourgondië en Brederode, in een heel nieuw licht. 

 Ook andere Nederlandse gewesten onttrokken zich in hun geschiedschrijving aan het 

idee van Brabants-Lotharingse suprematie, en benadrukten in plaats daarvan hun autonomie 

of eigen oppermacht. In de uitgebreide Vlaamse woudmeesterslegende lezen we hoe Brabant, 

ruim een eeuw vóór Karel de Grote, vanuit het eveneens Trojaans-bloedige Vlaanderen werd 

geciviliseerd en beheerst.  Jacques de Guise vertelt hoe niet Brabant, maar Henegouwen (Bel-

gis) in de oudheid het centrum van Noord-Westeuropa vormde en over zijn buurlanden 

heerste. Het eerste bezit van de Arkels, en dus van Gelre, zou hen ver vóór de Karolingers zijn 

verleend door de oudste Frankische vorst Priamus, niet lang na hun gezamenlijke vertrek uit 

Sicambria. En de Friezen werden niet moe te herhalen dat Karel de Grote hun juist voor altijd 

de vrijheid had geschonken. Diezelfde aanspraak op onafhankelijkheid of superioriteit ten 

opzichte van de Karolingers en hun nageslacht kwam, zagen we, tot uitdrukking in de 

legendarische stambomen van de verschillende Nederlandse vorstenhuizen. Het was een 

genealogische bewapeningswedloop, waarin de zwakke plekken van het Karolingische verle-

den werden blootgelegd en benut.   

 Zulke rivaliserende verhalen kregen een antwoord in de vierde Brabo-sage. Het voor-

Romeinse, oppermachtige rijk Belgis kreeg er een Brabants equivalent in Tongeren, met zorg-

vuldig verzwijgen van het Henegouwse voorbeeld. En het Merovingische bloed waarop men 

elders zo trots was bleek er afkomstig van een usurpator, en inferieur aan dat van de Tongerse 

lijn waaruit Karloman was voortgekomen. 

 De Trojaanse sagen moeten dus in elkaars licht worden beschouwd, door hun gemeen-

schappelijke aansluiting bij de Europese traditie én door het spel van actie en reactie. Eerder 

zagen we dat spel tussen de omringende grootmachten. Het werd ook gespeeld in de Neder-

landen. Brabant was daarin belangrijk om haar centrale en vooraanstaande positie, maar 
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buiten Brabant om werd de strijd om status, macht en vrijheid eveneens via dit verleden 

uitgevochten: door Vlaanderen tegenover Frankrijk, door Henegouwen, Utrecht en Arkel 

tegenover Holland, door de Friezen tegenover Holland en Groningen, door bisdommen 

onderling…  

 

De oudste en voornaamste centra voor het ontstaan van Trojaanse afstammingssagen waren 

de territoriale en belangrijkste adellijke hoven. Vaak werden ze gecreëerd in huiskloosters die 

de memoria rond het huis ook op andere wijze in stand hielden, bijvoorbeeld doordat leden 

van de dynastie er begraven waren. Ook werden oorsprongssagen bedacht, vertaald en 

herhaald op initiatief van auteurs van buiten het hof, om vorst of heer te winnen voor eigen 

doelstellingen. Een baantje bijvoorbeeld, zoals Hennen van Merchtenen. Of van 

fundamenteler belang: tegengaan van positieverlies van het eigen gewest bij opname in een 

groter politiek geheel, zoals Jacques de Guise of de auteur van de vierde Brabo-sage.  

 Later hebben ook steden een rol gespeeld in de ontwikkeling van deze verhalen. De 

vermelding van stedenstichting is op zich geen blijk van stedelijke herkomst of invloed: het is 

een traditioneel onderdeel van de meer uitgebreide, op het territorium gerichte Troje-sagen, 

als essentieel deel van het vorstelijke beschavingswerk. Bovendien konden er vorstelijke 

politieke doelen mee worden gediend. Het stichtingsverhaal van Antwerpen bijvoorbeeld 

diende in eerste instantie ter legitimering van de rechten op het markgraafschap. Eigen 

stedelijk beroep op een Trojaanse stichting is er pas in tweede instantie, wanneer de bestaande 

verhalen door de betreffende steden worden overgenomen en uitgedragen, in historiografie en 

literatuur, in openbare vertoningen, of in de aankleding van de stad. Het waren vooral de grote 

steden in de Zuidelijke Nederlanden die zich, vanaf de veertiende eeuw, op Troje 

terugvoerden.  

 Brabant, het meest ‘Trojaanse’ gewest van de Nederlanden, was tevens het gewest met 

het vroegste en sterkste stedelijke aandeel in de stof, met name vanuit de belangrijkste steden 

Leuven, Brussel en Antwerpen. Dat hangt samen met de verstedelijking en de positie van de 

steden in het hertogdom, maar was tevens afhankelijk van het bestaan van een sterke hoftra-

ditie rond Troje,
9
 en werd gestimuleerd door de ruime plaats van steden in de Brabo-sage. 

Vooral opmerkelijk is de voor Leuven gemaakte tweede versie van die sage. Het is zeer 

vroege stadsliteratuur, uit een stad waarvan uit deze periode nauwelijks literaire activiteit 

bekend was. Oudere voorbeelden van stedelijke oorsprongsmythen zijn, voor zover bekend, 

slechts in Italië aan te wijzen. Vanaf de vijftiende eeuw is er veel meer stedelijk beroep op 

Troje, allereerst in Brussel. In de tweede helft van de eeuw komt Antwerpen met een eigen 

invulling van de derde Brabo-sage, die lang populair bleef. Zo sterk als Antwerpen lijkt geen 

enkele andere Brabantse stad Troje te hebben omarmd. Ook in vergelijking met de verdere 

Nederlanden en wellicht - maar dat behoeft meer onderzoek - met Noordwest-Europa is het 

Antwerpse enthousiasme voor de eigen Trojaanse wortels uitzonderlijk. 

 Aanvankelijk was men voor dit soort kennis afhankelijk van hof en geleerde kring. 

Maar laatmiddeleeuwse steden groeiden ook op intellectueel gebied. Het verschil tussen de 

nog onhandige antiquisering in de tweede, Leuvense Brabo-sage en het zeer geschoolde 

verhaal in de vermoedelijk Brusselse, vierde versie lijkt die ontwikkeling te demonstreren. 

 De aanspraak van deze steden op een Trojaanse oorsprong had dezelfde functies als 

elke andere Troje-sage. Ze pasten zich in het bestaande wereldbeeld en het geboekstaafde 

verleden in, en zochten de glans die speciaal deze antieke en imperiaal geladen oorsprong 

verleende. Ook zij probeerden daarmee hun positie te onderbouwen en te verbeteren. Leuven 

en Brussel betwistten elkaar de status van hof- en hoofdstad. Leuven lijkt zich daarbij ook met 

                                                
     

9 Dit laatste lijkt een voornaam verschil met het eveneens sterk verstedelijkte Vlaanderen. 
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de Vlaamse hoofdstad Gent te hebben willen meten. Antwerpen wilde vooral haar economi-

sche belang verklaren en verzekeren. Daarnaast hadden de steden een gemeenschappelijk, 

‘nationaal’ belang, dat kon conflicteren met de dynastieke politiek van het hof. Zo probeerde 

de vierde, vermoedelijk Brusselse Brabo-sage een antwoord te geven op het Brabantse 

gewichtsverlies door de steeds verdere machtsuitbreiding van de Bourgondiërs. Maar 

opvallend is toch vooral de sterke aansluiting bij het hof. De oudste Brabantse Troje-sage bij-

voorbeeld was nog voornamelijk genealogisch en dynastiek van aard. Toch werd ze gebruikt 

door de steden, vooral door Brussel, dat zich graag als het hertogelijke Troje presenteerde. De 

Leuvense Brabo-sage deed iets dergelijks, door de eigen ambities te verbinden met het streven 

van het hof naar een hoge rang in het Rijk.  
 

Verschillende Nederlandse Troje-sagen verschenen al snel in druk, in de eerste kronieken die 

vanaf 1478 werden uitgegeven. Belangrijk was de Alderexcellenste Cronyke van Brabant, uit 

1498. Deze productie opende met de Brabo-sage, en dus met ruime aandacht voor het Tro-

jaanse verleden van vorst en land, inclusief steden. De (Antwerpse) drukker Van den Dorpe 

gaf de sage uit volgens Antwerpse lezing, en legde in zijn illustratiepolitiek nadruk op het 

stichtingsverhaal van deze stad. Drukkers waagden zich voorlopig liever niet aan lokale 

geschiedschrijving, om het beperkte bereik ervan. Maar in het geval van Antwerpen ging het 

om een groot bevolkingscentrum, waar de Brabo-sage op dat moment sterk in de 

belangstelling stond - dat beloofde wat. Dat de uitgave inderdaad succesvol was blijkt uit her-

drukken en navolgingen, speciaal ook op het punt van de antieke opening. 

 Korte tijd later gaf Van den Dorpe de Destrucyen van Troyen uit, waarmee hij van 

diezelfde, door hem dus nog verder gestimuleerde belangstelling voor het eigen verleden 

wilde profiteren. Bij de twee eerdere uitgevers van teksten over de Trojaanse Oorlog - 

zakelijk gelieerd - is diezelfde politiek te zien. Leeu bracht in 1478 eerst het Gouds Kroniekje 

uit, dat opende met de Hollandse banden met Troje. Het jaar daarop kwam hij na met de 

Historien van Troyen. Bellaert sloot met zijn Vergaderinge aan bij Haarlemse activiteiten 

rond de Trojaanse afkomst van de graven en de Brederodes, rond 1485. Voor de herdrukken 

van de Destrucyen - onder meer bij Vorsterman, die in 1531 de zeer Trojaanse Excellente 

Cronike van Vlaenderen uitgaf - is dit verband ook te leggen. Dat die oorlogsteksten niet aan 

de afstammingssagen refereren kan verklaard worden uit commerciële overwegingen: omdat 

er in de Nederlanden zoveel conflicterende sagen waren zou dat de verkoop buiten de toch al 

beperkte markt van het eigen gewest belemmeren.
10

 

 Wel probeerden de drukkers van die drie Troje-geschiedenissen op andere manier het 

belang van de stof nog te benadrukken. Leeu onderstreepte het verband tussen Troje en het 

Rijk. Bellaert presenteerde het verhaal, verpakt met Bourgondische chic, als riddercultuur bij 

uitstek. En Van den Dorpe gaf het uit als waarschuwend exempel inzake de liefde, in nieuwe 

literaire vorm. De productie van Van den Dorpe had als enige van de drie aantoonbaar succes. 

Dat lag niet alleen aan zijn aanpak, het lag ook aan Antwerpen. De drie drukkers probeerden 

allemaal om aan te sluiten bij smaak en belangstelling van het publiek in hun omgeving, óók 

bij belangstelling voor de eigen Trojaanse wortels. Maar het grote Antwerpen bood meer kans 

op een commercieel succes dan kleine Noordelijke steden als Gouda en Haarlem, waar Leeu 

en Bellaert werkten. Bovendien was er nergens zo’n rage rond het eigen Trojaanse verleden 

                                                
   10 Het vermengen van Troje-geschiedenis en Troje-sagen was op zich geen probleem: je ziet het bijvoorbeeld 

in Jean Lemaires Illustrations (de combinatie was bij uitstek geschikt voor een vorstenspiegel), en in 

wereldkronieken. Vgl. ook Guenée 1980, 203-207 over gemakkelijke vermenging van historie en kroniek. 

Typerend voor de problematiek in de Nederlanden lijkt de aanpak van Veldener, die allemaal afzonderlijke 

kroniekjes aan Rolevincks wereldgeschiedenis toevoegt (Fasciculus Temporum 1480 (n.s. 1481)). Om al die 

verschillende tradities tot een zinvol en consistent geheel te combineren was een lastige klus, die pas later werd 

aangepakt, door Cock en Vaernewijck (Van Julius Caesar 1545, Vaernewijck 1568).  

 



 

 508 

  

als in zestiende-eeuws Antwerpen. Het succes van de Destrucyen én van de Alderexcellenste 

Cronyke viel daar mee samen, en droeg eraan bij.  

 

De komst van het humanisme had hetzelfde effect als elders in Europa: ook hier waren de 

gevolgen voor de Troje-sagen in het begin nog beperkt. Aan de status van de antieke 

ooggetuigen Dares en Dictys veranderde voorlopig niets, de opvatting van de Trojaanse 

Oorlog als historisch feit bleef dus ongewijzigd. Wel van invloed was de herontdekking van 

nieuwe klassieke of klassiek gedachte bronnen voor het eigen verleden, met name Tacitus, 

Berosus en Hunibald. De Belgae, Batavi en Sicambri werden van belang als eigen tak van de 

Germanen. En ook hier vonden daarmee nieuwe ideeën en idealen over beschaving ingang. 

 De zestiende-eeuwse Antwerpse discussie over de Brabo-sage illustreert de 

tegenstrijdigheden in de houding van humanisten. Er was kritiek, zelfs minachting en ridi-

culisering. Er werden alternatieven bedacht, met navolging van humanistische modes als 

oeverloos etymologiseren en oertaalrage, minstens even mythisch als de herleiding uit Troje. 

Er waren echter ook humanisten die de Troje-sage verdedigden. Hun standpunt lijkt veelal te 

zijn beïnvloed door opdrachtgevers: het hof, het stadsbestuur, of een drukker - wanneer die 

ontbraken of wegvielen waren ze strenger. Maar daarnaast schenen sommige sagen ook echt 

geloofwaardiger dan andere, omdat ze veel ouder of beter onderbouwd waren. Een treffend 

voorbeeld van gemengde gevoelens biedt Jean Lemaire ‘de Belges’ (!): hij schreef voor het 

hof een uitvoerig en ambitieus boek over de gezamenlijke, tot kruistochtijver verplichtende 

Trojaanse afstamming van Fransen en Duitsers, prees daarin De Guises Troje-sage over zijn 

eigen Henegouwen en Belgis, maar maakte tegelijk bedekt scabreuze grappen over de 

Antwerpse Troje-sage.  

Het nieuwe klassieke verleden kon zonder probleem gecombineerd worden met de 

voor velen nog steeds belangrijke en geliefde Trojaanse oorsprong, en die oplossing werd 

vaak gekozen. Jacques De Guise had dat al gedaan voor Henegouwen, met Troje in de 

hoofdrol, en de vierde Brabo-sage en Jean Lemaire volgden hem na. Voorbeelden in de 

Noordelijke Nederlanden zijn Aurelius’ Divisiekroniek (1517) en - maar zonder Troje te 

noemen - Geldenhouwers Historia Batavica (1530). Ook de latere, populair-humanistische 

producties van Cock (1545) en Vaernewijck (1568) gaven een mengsel van oude, Trojaanse 

en nieuwe, humanistische sagen. Troje was nog niet direct verworpen. 

 

De grote belangstelling voor de stof in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden is 

dus op dezelfde manier te verklaren als de grote belangstelling voor Troje in de periode 

daarvóór. Nog steeds gold de geschiedenis van de stad als een belangrijke wereldgebeurtenis, 

waaraan lessen vielen te ontlenen, maar die door de eigen Trojaanse oorsprong bovenal 

betekenis had voor zelfverklaring en zelfpromotie - voor hof en adel, maar nu ook voor een 

nieuw, stedelijk publiek. De drukpers sloot hier graag bij aan en hielp de sagen verder te 

verspreiden. En het humanisme was weliswaar kritisch, maar ten dele ook behoudend. 

En toch. Ondanks schijnbare continuïteit en onverminderd grote populariteit brachten 

de vijftiende en zestiende eeuw een ommekeer in de omgang met het verhaal, en uiteindelijk 

het eind van de eeuwenlange Troje-rage - een eind dat in de Nederlanden, met name in het 

Noorden, sneller kwam dan in de omringende landen. 

Daar was allereerst het hof. Onder de Bourgondische hertogen leek er nog niet zoveel 

te veranderen. De nieuwe dynastie werd ingepast in bestaande historiografische tradities, de 

legitimering van hun vaak nog omstreden positie werd gezocht in het benadrukken van 

continuïteit. Zij heersten zo over een reeks in plaats van een geheel van vorstendommen, de 

pogingen tot centralisering bleven aanvankelijk nog beperkt, overal leek de oude eenheid van 

de verschillende territoria met hun dynastie - waarin dan nu door familieomstandigheden een 

Bourgondiër was opgevolgd - nog intact. 
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Maar onder de Habsburgers werd het anders. Door de enorme groei van hun rijk werd 

het relatieve belang van de Nederlanden, afzonderlijk en als geheel, sterk verminderd. De 

oorspronkelijke band met de eigen vorst verdween, het inmiddels veel sterkere centrale gezag 

wekte verzet. Dat is ook te zien in de legendarische geschiedschrijving. Maximiliaan zocht ter 

legitimering van zijn macht over de Nederlanden wortels in het ‘overkoepelende’ Bourgondië, 

niet meer in de afzonderlijke gewesten. En in de Jeeste van Julius Caesar (1483-1486) staat 

hij voor de almachtige keizer van het Rijk, die het hoogmoedige Belgis - lees: de verzamelde 

Nederlanden - verpulvert.  

Met Brabant had het nog wat kunnen worden, want de Brabantse Troje-sage werd wel 

uitgekozen om op voort te bouwen. De centrale positie van het hertogdom als drager van de 

Karolingische en de Lotharingse traditie maakte het, méér dan de andere Nederlanden, van 

belang als springplank voor hoge ambities. Dat potentieel kreeg vorm in de vierde Brabo-

sage, vermoedelijk voor Bourgondië, en werd vervolgens door Lemaire gebruikt om het impe-

rium van de Habsburgers te schragen. In die vorm, als Trojaans-Karolingische kern van de 

Habsburgse genealogie, had de Brabantse sage misschien nog lang kunnen bloeien. Maar door 

omstandigheden liep het anders: Lemaires werk raakte bekend in verminkte vorm. Niet veel 

later verliet Karel V de Nederlanden, en de Habsburgse historiografie deed dat eveneens.  

Troje had vooral belang voor machtscentra, met name voor hof en stad. Dat waren dan 

ook de centra waar de afstammings- en stichtingssagen elders in Europa het langst bleken 

voort te leven. In de Nederlanden viel het hof op den duur weg, als haard en brandpunt van 

legendarische geschiedschrijving, waardoor het relatieve belang van de steden in het behoud 

van de Troje-traditie nog groter werd. Stadsbewoners waren echter vooral geïnteresseerd in 

het eigen, lokale deel van het legendarische verleden van hun land. De Antwerpenaren 

bijvoorbeeld hielden de herinnering aan de overwinning op de handwerpende reus in ere, de 

rest van de Brabo-sage deed er voor hen minder toe. De oorspronkelijke Trojaanse context 

kon zo langzaam uit zicht raken.  

 Ook de komst van de drukpers had niet alleen positieve gevolgen voor het voortleven 

van de Troje-sagen. Bij drukkers ging het niet meer zozeer om zelfbeeld, wereldbeeld, 

politiek belang of waarheidsvinding. Het ging in de eerste plaats om verkoopbaarheid: een 

nieuwe motivatie, in wezen onverschillig tegenover de inhoud van de verhalen - of beter: de 

inhoudelijke interesse werd op een andere manier bepaald en verdeeld. Voor de sage over een 

commercieel interessante markt zoals Antwerpen werkte de drukpers behoudend en 

stimulerend, voor Gent zelfs vormend en concurrerend: deze verhalen werden nu ruimer en 

breder verspreid dan ooit, tegen kritische geluiden in. Behalve selectief was het nieuwe 

medium ook ontkrachtend. De veelheid aan Nederlandse sagen vormde een zakelijk pro-

bleem. Daarom presenteerde men dit soort verhalen graag in zo ruim mogelijk verband: ook 

drukkers verenigden de Nederlanden, naast en onafhankelijk van de politiek. Het resultaat 

was vaak verwarrend en ondergravend - het onvermijdelijke gevolg van de vereniging van al 

die verschillende en vaak tegenstrijdige overleveringen. Het maakte de sagen nog vatbaarder 

voor de toch al aanzwellende kritiek. 

 

In de Zuidelijke Nederlanden bestond een sterke Troje-traditie, vooral ook in de grote steden. 

Troje leefde hier nog lang voort, aanvankelijk ook in hoger milieu. Zowel in Antwerpen als in 

Gent vonden de stichtingssagen tot ver in de zestiende eeuw weerklank bij de sociale 

bovenlaag en bij vroegrenaissancistische kunstenaars, getuige bijvoorbeeld de decoratie van 

het nieuwe Antwerpse stadhuis, of de historische en antiquarische belangstelling in de kring 

rond Marcus van Vaernewijck en Lucas d’Heere. Deze wereld was echter wel gevoelig voor 

de groeiende kritiek van het humanisme - vergelijk de ontvangst en verdediging van Ronsards 
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Franciade.
11

 Bovendien verloor Troje er haar oude politieke waarde, door het herstel van het 

Spaanse gezag in de jaren tachtig: de vroegere symbolen van stedelijke trots, zoals de Brabo 

op het Antwerpse stadhuis, waren niet meer bruikbaar. Na de zestiende eeuw bleven de sagen 

voortleven in populaire werken over de regionale of de verzamelde geschiedenis van de 

antieke Nederlanden, of in volksverhalen over lokaal verleden, losgeraakt van Troje en het 

oude wereldbeeld. Maar de elitecultuur had er afstand van genomen. 

 Ook in de Noordelijke Nederlanden zijn allerlei banden naar Troje bedacht, maar toch 

heeft zich hier nooit een sterke, gemeenschappelijke Troje-traditie gevestigd. In Holland 

kregen aanvankelijk alleen de graven en enkele hoge edelen een Trojaanse afkomst 

toegeschreven. De eerste collectieve band met Troje, in het Gouds kroniekje, was indirect en 

weinig vleiend. Er waren wel pogingen tot ombuiging van dit verhaal in de gebruikelijke, 

positieve richting, maar deze leidden toch niet tot behoud: de Trojanen werden uit het 

Hollandse geheugen verdreven door de Bataven. Gelre richtte zich nu eveneens op het eigen 

Germaanse verleden: op de Bataven en de Sicambriërs. Troje was er slechts van belang voor 

de graven uit het Egmondse huis, en verdween met hen, in 1543. In de Friese landen kreeg 

alleen de Trojaanse stichting van Groningen enige bekendheid. De Troje-sagen verdwenen in 

het Noorden dus sneller dan in het Zuiden, zowel in de betere als in de bredere kringen. Ook 

de drukpers was er hier daarom niet meer in geïnteresseerd. 

 Wel bleven er, in Noord en Zuid, nog herdrukken verschijnen van de Hystorye van der 

destrucyen van Troyen - voor het grote publiek, want de elite was andere bronnen en vormen 

voor dit verhaal gaan verkiezen. In het Zuiden verschenen daarnaast ook nog lang herdrukken 

van traditionele kronieken als De Historie van Belgis, die de relatie van Troje met het oude 

wereldbeeld en de eigen oorsprong in herinnering hielden. In het Noorden is dat aspect van de 

Troje-stof uit beeld geraakt. Die vergetelheid werd versterkt doordat het culturele en politieke 

zwaartepunt in de Nederlanden door de Opstand in het Noorden kwamen te liggen, terwijl het 

ooit overheersende Vlaamstalige Zuiden meer en meer in de verdrukking kwam. En zo 

verdween in het noordelijke Nederland het zicht op het grote belang van de Troje-sagen voor 

vroegere eeuwen. Zonder dat kader was de Destrucyen niet meer dan een van de vele 

populaire boekjes over exemplarische liefde en verwoestende fortuin, met een inmiddels als 

achterlijk beschouwde behandeling van de klassieke oudheid. Pulp. Tenslotte kwam dit 

onderzoek voort uit een project rond lang genegeerde ‘volks- en triviaalliteratuur’.  

 

                                                
   11 Vgl. IV.4.6.3. 
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Bijlage: mythische stambomen 
 

 

De hiernavolgende stambomen dienen ter verduidelijking van eerdere hoofdstukken. 

Omgekeerd kunnen ze ook niet zonder de in die hoofdstukken gegeven uitleg worden 

begrepen. 

 

Het betreft: 

  1. Merovingers en Karolingers      bij IV.4.2. 

  2. De graven van Namen en Boulogne     bij V.2 

  3. De Brabantse hertogen  

volgens Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant (1415) bij V.4.2.2. 

  4. De Brabantse hertogen 

 volgens Van den beghinsel van Roome ende van Brabant  bij V.4.2.4. 

  5. De Brabantse hertogen 

 volgens Van den beghinsel van Roome ende van Brabant 

reconstructie        bij V.4.2.4. 

  6. De Brabantse hertogen 

 volgens de Cornike van Brabant, 1339-1351 (1347?)  bij V.4.3. 

  7. De Brabantse en Bourgondische hertogen 

 volgens de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ bij V.4.4. 

  8. Brabant en Habsburg 

 bij Jean Lemaire de Belges      bij V.4.5.2. 

  9. De Vlaamse graven       bij VI.2. 

10. Henegouwen        bij VI.3.3. 

11. De graven van Holland en de heren van Brederode   bij VI.4.3. 

12. De heren van Arkel en Egmond      bij VI.4.4. 

 

Legenda: 

  

   

rechtstreekse lijn 

rechtstreekse lijn, samengevat 

vermoedelijke lijn 
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1. Merovingers en Karolingers 
De Merovingisch-Karolingische stamboom werd het uitgangspunt voor veel latere middeleeuwse Troje-sagen. 

Schema gebaseerd op de Karolingische genealogie uit Metz, 800-814 (MGH SS 13, 245-246; alleen in de 

‘Romeinse tak’ is de Latijnse vorm van de namen aangehouden). Aan die basis werden hier nog de zeven eerste 

Merovingische leiders / koningen, Karloman, Pippijn I en Begga toegevoegd. 

PRIAMUS 

MARCOMIRIS 

 

FARAMUNDUS 

 

CHLODIO 

MEROVECH 

TROJAANS-MEROVINGISCH 

CHLOTARIUS 

BLITHILDIS 

ROMEINS 

ANSBERTUS 

ARNOLDUS 

ARNULFUS 

ANSCHISUS 

KARLOMAN 

FRANKISCH 

PIPPIJN  I 

BEGGA 

PIPPIJN II 

KAREL MARTEL 

PIPPIJN III 

KAREL DE GROTE 

CHILDERIK 

CLOVIS 
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2. De graven van Namen en Boulogne 
De afstamming van de graven van Namen en Boulogne uit Priamus en Karel de Grote, volgens de Genealogia 

comitum Buloniensium (tussen 1082 en 1087; naar de editie in Genicot 1975 A). De stamboom sluit aan op het 

Merovingisch-Karolingische schema (stamboom nr. 1), en werd het voorbeeld voor de genealogie van de 

Brabantse hertogen, de nakomelingen van Mathildes broer Lambert. 
 

PRIAMUS 

KAREL DE GROTE 

LODEWIJK IV 
KONING 

 DER WEST-FRANKEN 

LOTHARIUS 
KONING 

 DER WEST-FRANKEN 

 

LODEWIJK V 
KONING 

 DER WEST-FRANKEN 

† 987 

KAREL 
HERTOG 

 VAN NEDER-LOTHARINGEN 

ERMENGARDIS GERBERGA 

ALBERT 
GRAAF 

 VAN NAMEN 

HENDRIK 
GRAAF 

VAN BRUSSEL 

LAMBERT HENDRIK MATHILDE 

EUSTACHIUS 
GRAAF  

VAN BOULOGNE 

EUSTACHIUS II 
VAN  BOULOGNE 

IDA 
VAN BOUILLON 

 

BOUDEWIJN 
VAN JERUZALEM 

GODFRIED 
VAN BOUILLON 

EUSTACHIUS III 
VAN BOULOGNE 
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3. De Brabantse hertogen, volgens Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant (1415) 

Deze stamboom representeert de Brabantse genealogie volgens de tweede versie van de Brabo-sage. 

PRIAMUS 
KONING 

VAN AELMAENGIEN 

MERCOMERYUSE 

FERRAMAONDE 

CLODIONE 

MERROWINGHEN 

HILDERIC 
KONING 

VAN AELMAENGIEN 

MERCWINC 
KONING 

VAN GOETLANT 

(FRANKRIJK) 

NOG 21 

HEERSERS 

IN EUROPA 

KAREL 
VAN NIJMEGEN SR. 

‘PRINCE’ 

TUSSEN SCHELDE EN RIJN 

KEIZER 
IN GRIEKENLAND 

KAREL  
VAN NIJMEGEN JR. SWANE SR. 

OCTAVIAEN 
KEIZER 

IN GRIEKENLAND 

JULIUS CAESAR 
KEIZER 

VAN ROME 

SWANE JR. BREBOEN 

BRABANSIAENE 

AETSAERT 

MAERSIAENT 

HILDERYC 

CLOUWYS 

TRAIJOEN 
KEIZER 

VAN ROME 

KONING 
VAN  GOETLANT 

FLORENTIJN PRIAMUS 

6 VORSTEN 

CLOUWYS 

BRABANTSE HERTOGEN 
(VIA DE GEBRUIKELIJKE LIJN LANGS KAREL DE GROTE EN KAREL VAN NEDER-LOTHARINGEN) 
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4. De Brabantse hertogen, volgens Van den beghinsel van Roome ende van Brabant 

Schematisch overzicht van de Brabantse genealogie in dit kroniekje, naar het handschrift van ca. 1550. 

AENEAS 

14 KONINGEN 

PRIAMUS 

TOEMRAYSE 

FERREMONDE 

 

ELEDOENE 
 

MERYWINGHEN 

HILDRICK 
KONING 

VAN ALMANIEN 

MERYWINCK 
KONING 

VAN GOETLANT 

(FRANKRIJK) 

NOG 20 

HEERSERS 

IN EUROPA 

PRIAMUS 
OPVOLGER 

VAN BREBON 

KAREL 
VAN NIJMEGEN 

´PRINCHE´ 

TUSSEN SCHELDE 

EN RIJN 

ZWANE SR. 

ZUSTER 

VAN DE GRIEKSE 

KEIZER 

ZWANE JR. BREBON 

6 KONINGEN 

LODEWYCK 
[CLOVIS] 

BRABANTSE HERTOGEN 
(VIA EEN FRAGMENTARISCHE LIJN LANGS KAREL DE GROTE) 
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5. De Brabantse hertogen, volgens Van den beghinsel van Roome ende van Brabant: reconstructie 

Hypothetische reconstructie van de aan de kroniek Van den beghinsel van Roome ende van Brabant ten 

grondslag liggende stamboom. Deze representeert de Brabantse genealogie volgens de eerste versie van de 

Brabo-sage. 

AENEAS 

14 KONINGEN 

PRIAMUS 

MARCOMIRIS 

FARAMUNDUS 

CHLODIO 

MEROVECH 

HILDRICK 
KONING 

VAN ALMANIEN 

MERYWINCK 
KONING 

VAN GOETLANT 

(FRANKRIJK) 

NOG 21 

HEERSERS 

IN EUROPA 

PRIAMUS 
OPVOLGER VAN 

BRABO 

KAREL 
VAN NIJMEGEN SR. 

VORST 

TUSSEN SCHELDE 

EN RIJN 

SWANE SR. 

ZUSTER 

VAN DE GRIEKSE 

KEIZER 

SWANE JR. BRABO 

6 KONINGEN 

CLOVIS 

BRABANTSE HERTOGEN 
(VIA KAREL DE GROTE) 

KAREL 
VAN NIJMEGEN JR. 
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6. De Brabantse hertogen, volgens de Cornike van Brabant, 1339-1351 (1347?) 

Deze stamboom (in hoofdlijnen) representeert de derde versie van de Brabo-sage. 

NOACH 

JAPHET 

PRIAMUS 
VAN TROJE 

HECTOR 

FRANCION 

PRIAMUS I 
VAN SICAMBRIA 

FRANCION III 
VAN SICAMBRIA 

NOG 13 ZOONS * BRABO 

BRABO SILVIUS 
KONING VAN AGRIPPINA 

MARKGRAAF VAN ANTWERPEN 

HERTOG VAN ARCADIË 

KAREL 
VAN NIJMEGEN SR. 

* ZOON VAN FRANCION III? 

 

JULIUS 

CAESAR 

SWANE SR. KAREL JR. 

SWANE JR. OCTAVIAEN 

KAREL I 
VAN AGRIPPINA EN ANTWERPEN 

ANSCHISUS 

KAREL 
VAN 

AGRIPPINA 

BRABO I 
VAN BRABANT 

EN ANTWERPEN 

KARLOMAN 

BEGGA 

FRANKISCH-

MEROVINGISCHE 

VORSTEN 

BLITHILDIS ANSBERTUS 

ANSCHISUS 

BRABANTSE HERTOGEN VIA KAREL DE GROTE 

OCTAVIANA 
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7. De Brabantse en Bourgondische hertogen, volgens de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ 
Deze stamboom (in hoofdlijnen) naar het handschrift van kort na 1489 representeert de vierde versie van de Brabo-sage.  

NOACH 

JAPHET 

PRIAMUS  
VAN TROJE 

HECTOR 

FRANCION 
STICHTER VAN SICAMBRIA 

TROUS POLIDAMAS BRAEBON 

TORGOTUS 
STICHTER VAN 

TONGEREN 

AENEAS 

LUCIUS JULIUS 

CAESAR 

GODFREDUS 

KAROLUS BRAEBON 

GAIUS JULIUS 

CAESAR JULIA 
GERMANA 

OF SWANE SR. 

JACHUS 

KAROLUS 

OCTAVIANUS 
IMPERATOR 

OCTAVIANUS 
REX SWANE JR. 

SILVIUS 

BRAEBON 

BEGGA 

KAROLUS 

BLITHILDIS 
KARLOMAN 

ANGISIUS 

BRABANTSE EN BOURGONDISCHE HERTOGEN 
VIA KAREL DE GROTE 

PARIDES 

1 2 

ADAM 
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8. Brabant en Habsburg bij Jean Lemaire de Belges 

De genealogie in Lemaires Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-1513), in hoofdlijnen. ‘Stomp’ 

van een oorspronkelijk Habsburgse stamboom. De primogenituur van Troïus wordt niet expliciet vermeld. In de 

oorspronkelijk opzet was dat waarschijnlijk wel het geval. De lijn van Guntran werd daarin vermoedelijk 

verbonden met die van Austrasius en Karloman, en doorgetrokken tot de toekomstige Karel V. 

NOACH 

PRIAMUS 
VAN TROJE 

HECTOR 

FRANCUS 
STICHTER VAN SICAMBRIA 

AENEAS 

TROÏUS 
STAMVADER VAN DE 

BASSES SICAMBRIENS 

POLYDAMAS 
STAMVADER VAN DE 

HAUTS SICAMBRIENS 

BRABON 

GERMAINE 
OF SWANE SR. 

HALFZUSTER VAN 

JULIUS CAESAR 

CHARLES 

YNACH 

OCTAVIEN GERMAIN SWANE JR. 
SALVIUS 

BRABON 

CHARLES 

BRABON 

AUSTRASIUS CLOTHILDE CLOVIS 

CLOTAIRE 

KARLOMAN NOG 3 

ZOONS 
GUNTRAN 

KONING VAN 

BOURGONDIË 

STAMVADER VAN 

DE HABSBURGERS 

BLITHILDIS 

BEGGA ANSCHISUS 

KAREL DE GROTE 

CIMBREN 

KONINGEN VAN 

BOURGONDIË 
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9. De Vlaamse graven 

Samenvoegend overzicht van de complementaire onderdelen van de legendarische stamboom van de 

Vlaamse graven, ontstaan in drie fasen: 1. De Karolingische band via Judith, een historisch feit. 2. De oudste 

woudmeesterslegende, vanaf Liederik van Harelbeke. 3. De uitgebreide woudmeesterslegende, vanaf 

Liederik van Buc. 

PRIAMUS 
VAN TROJE 

MEROVINGERS 

O.A. 

CHLOTHARIUS 

YDONA 

SALVARDUS 
VAN DIJON 

ERMENGARDIS 
VAN ROUSSILLON 

LIEDERIK VAN BUC 
EERSTE FORESTIER VAN 

VLAANDEREN 

BOSCARDUS 
EERSTE GRAAF VAN 

LEUVEN 

13 ANDERE ZOONS ANTHONIUS 

† 

ZOON 
 † 

LIEDERIK 

VAN 

HARELBEKE 

INGELRAM 

AUDACER 

BOUDEWIJN I JUDITH 

KAROLINGERS 

O.A. 

KAREL DE KALE 

VERDERE 

VLAAMSE GRAVEN 
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10. Henegouwen 

De Henegouwse banden met Troje volgens Jacques de Guise, Annales Hannoniae (eind 14
e
 eeuw). 

WETTIGE ZUSTER ECHTGENOTE 
LAOMEDON 

PRIAMUS 
KONING VAN TROJE 

BAVO 
KONING VAN FRYGIË, 

DAARNA 
VORST VAN BELGIS 

ANDROMADAS 
LAATSTE KONING VAN 

BELGIS 
† 54 VOOR CHR. 

PRIAMUS 
KONING DER FRANKEN 

MARCOMIRUS 

FARAMUNDUS 

CHLODIUS 

ALBERICUS 
VAN FRANKISCHE TROON 

VERJAAGD DOOR MEROVEUS, 

DAARNA VORST  IN 

AUSTRASIË 

WAUBERTUS I 
VORST IN AUSTRASIË 

ZUSTER VAN 

KEIZER ZENO 

WAUBERTUS II AUSBERTUS 

MEROVEUS 
USURPATOR 

FRANKISCHE TROON 

ROTHILDIS 
DOCHTER VAN ZUSTER 

VAN  CLOTHARIUS 

BLITHILDIS 
DOCHTER VAN 

CLOTHARIUS 

GRAVEN VAN 

HENEGOUWEN 

KAROLINGERS 
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11. De graven van Holland en de heren van Brederode 

Stamboom van de Hollandse graven volgens de Brederode-kroniek van Jan van Leiden, in hoofdlijnen 

(Nederlandse versie, 1475-1476). De tekst verbindt ook de Brederodes met Holland en Troje, en suggereert 

dat hun stamvader eigenlijk Arnulfs oudste zoon was. 

PRIAMUS 
VAN TROJE 

PRIAMUS 
EERSTE KONING 

VAN DE 

FRANKEN 

HILDEBERT 

DAGOBERT II 

DIEDERIK HILDERIK 

CHILPERIK 
HERTOG 

VAN AQUITANIË 

SIGISBERT 
VAN AQUITANIË 

MACHTELD 
JONGSTE ZUSTER VAN 

HAGEN EN EMMA 

WALGER 
VAN AQUITANIË 

DIEDERIK I 
VAN HOLLAND 

DIEDERIK II 

ARNULF 

DIEDERIK III 
VAN HOLLAND 

SYFRIDUS 

 OF SICCO 
EERSTE HEER VAN 

BREDERODE 

LAATSTE TROJAANSE 

KONINGEN VAN DE 

FRANKEN 
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12. De heren van Arkel en Egmond 
De Arkelse afstamming uit Troje volgens de Kronijcke des Lants van Arckel ende der stede van 

Gorcum van rond 1483. De Egmonds beriepen zich eveneens op deze genealogie.  

JOINCUS 

VAN ARKEL 
TROJAANSE EDELE 

HEYMAN 

VAN DARDANIË 
TROJAANSE EDELE 

JOINCUS 

VAN ARKEL 
HEER VAN PIERPONT IN BAR 

HEYMAN 

VAN DARDANIË 
HEER IN LOTHARINGEN 

JAN CASSANDRA 

HEYMAN VERANA 

KAREL 

VAN AGRIPPINA 

RITZAERT OLIVIER ALAERT ST. REYNALT 

JAN 
EERSTE BEZITTER 

VAN ARKEL 

HEYMAN 
EERSTE HEER 

VAN ARKEL 
(† 996) 
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Samenvatting 
 

 

I. Inleiding 

 

De Trojaanse Oorlog was een van de eerste wereldlijke onderwerpen waarmee de beginnende  

drukpers in de Nederlanden op de markt kwam. In korte tijd verschenen er drie verschillende 

teksten over deze geschiedenis. Herdrukken wijzen op daadwerkelijke, blijvende vraag. 

Waarom was men zo geïnteresseerd in deze stof?  

Er was al lang grote belangstelling voor Troje, in heel Europa. De bewerking van de 

stof bloeide op in de hoofse ridderepiek, met de Roman de Troie van de Anglo-Normandische 

hofauteur Benoît de Sainte-Maure, voorbeeld voor de dertiende-eeuwse Nederlandse Troje-

romans van Segher Diengotgaf en Jacob van Maerlant, eveneens geschreven voor hofkringen. 

Nog meer invloed had de Historia Destructionis Troiae, een bewerking van Benoîts Roman 

door Guido de Columnis. Hij werd dé Troje-autoriteit voor de late middeleeuwen. Ook de 

genoemde drie Nederlandse incunabelen, geproduceerd voor een inmiddels goeddeels 

stedelijk publiek, gaan terug op zijn werk. De interesse van onderzoekers voor dit enorme 

corpus bleef beperkt, en was ongelijk verdeeld. Omvang en complexiteit van het materiaal 

vormden een praktisch probleem. Maar een fundamenteler obstakel was het onbegrip en 

gebrek aan waardering voor de middeleeuwse visie op Troje als historisch gegeven. 

Laatmiddeleeuwse teksten kregen de minste aandacht.   

Er is meer materiaal dat inzicht in de betekenis van de Troje-stof kan geven. Vooral 

kronieken zijn van belang. Veel middeleeuwse volkeren en dynastieën legden, naar Romeins 

voorbeeld, hun oorsprong in Troje. Veel kronieken openden daarom met de val van de stad en 

de daarop volgende avonturen van een eigen Trojaanse stamvader. Voor de hand ligt de vraag 

of de laatmiddeleeuwse en speciaal de stedelijke belangstelling voor de stof in de 

Nederlanden mede kan worden verklaard uit zo’n eigen lijn naar de stad. Trojaanse 

oorsprongssagen zijn echter lang beschouwd als bizarre uitwassen van de historische 

opvatting van de stof, en werden het liefst genegeerd. In Nederland is er nauwelijks aandacht 

aan besteed. Dit onderzoek richt zich vooral op inventarisatie en analyse van deze sagen in de 

Nederlanden: juist daarin lag het unieke belang van Troje.  

 

 

II. De overlevering van klassieke kennis over Troje 

 

Als belangrijkste bron voor de Trojaanse Oorlog golden de ‘ooggetuigenverslagen’ van Dares 

en Dictys. Andere klassieke auteurs dienden alleen ter aanvulling: zij schreven lang ná de 

gebeurtenissen, in de onbetrouwbare versvorm, en lieten goden optreden. Hun poëzie bood 

eerder morele en allegorische waarheden dan feitelijke. In de middeleeuwen werd het werk 

van Dares en Dictys vooral indirect verspreid, door de bewerkingen van Benoît de Sainte-

Maure en Guido de Columnis, beiden bedoeld als geschiedschrijving maar opgesierd met 

hoofse en geleerde extra’s. Het humanistische ad fontes betekende in dit geval: terug naar 

Dares en Dictys. Aan hun status en aan de opvatting van de Trojaanse Oorlog als bijzonder 

goed gedocumenteerd historisch feit veranderde voorlopig niets, ook niet door de 

kennismaking met Homerus en de klassieke tragedies. Pas nadat zij begin achttiende eeuw 

waren ontmaskerd werden de dichterlijke bronnen bepalend, en werd Troje een mythe - tot de 

archeologie het weer een historische basis gaf. 

 De middeleeuwse zingeving van de geschiedenis van Troje werd voor een belangrijk 

deel bepaald door invloedrijke vroegchristelijke auteurs, die stad en strijd een plaats in het 

universele wereldbeeld gaven.  
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 In de laatmiddeleeuwse Nederlanden was Guido de voornaamste bron voor de stof.  

Zijn werk vormde de basis voor de drie genoemde Troje-drukken, elk met andere invalshoek. 

Gheraert Leeu bracht zijn Historien van Troyen (Gouda, 1479) als degelijke 

geschiedschrijving, met nadruk op de band tussen Troje en Europa. Jacob Bellaerts 

Vergaderinge der Historien van Troyen (Haarlem, 1485) was een vertaling van een 

ridderlijke, Bourgondische Troje-compilatie, in bijpassend fraaie vormgeving. Roland van 

den Dorpes Hystorye van der destrucyen van Troyen (Antwerpen, ca. 1500) was het meest 

zelfstandig en vernieuwend. De historie van Troje werd hier gepresenteerd als exempel voor 

de gevaren van de liefde. Van den Dorpe had als enige duidelijk succes. Dat lag niet alleen 

aan zijn aanpak, het lag ook aan Antwerpen. Zo’n grote stad bood meer kans op verkoop. 

Bovendien was er nergens zo’n rage rond het eigen Trojaanse verleden als in Antwerpen. Het 

succes van de Destrucyen viel daar mee samen.  

 

 

III. Een historisch feit 

 

Troje gold als geschiedenis, en de middeleeuwse visie op geschiedenis was dan ook bepalend 

voor de visie op Troje. Belangrijk was de uitleg van de historie als opeenvolging van vier 

wereldrijken, waaraan God achtereenvolgens de universele macht had toebedeeld. Het laatste 

was het Romeinse Rijk, waarin die macht ook weer was doorgegeven: nu vervulden de 

Duitsers er het keizerschap. Deze translatio imperii-gedachte liet zich verbinden met het idee 

van een religieus geladen Oost-Westbeweging in het verloop van de geschiedenis. Het meeste 

wereldgebeuren droeg niet bij aan het heilsplan, aan de redding van de mens door Christus. 

Het interpretatiemodel voor dat deel van de historie was Fortuna’s rad: de eindeloze cyclus 

van opkomst en ondergang die de ijdelheid van het aardse demonstreerde. Daarnaast bood 

wereldlijke geschiedenis een eindeloze hoeveelheid verdere lessen. 

 Troje was een sterk voorbeeld van de werking van Fortuna, en een vanitas-symbool. 

Verder getrokken lering was afhankelijk van beschouwer, omstandigheden en literaire 

context. De laatmiddeleeuwse Nederlandse literatuur sloot meer aan bij de misogyne klerikale 

traditie dan bij de hoofs-idealiserende, door de geschiedenis van Troje uit te leggen als 

waarschuwend exempel inzake liefde en onkuisheid. Die onkuisheid maakte overigens wel 

deel uit van de attractie van de stof.  

 Het grote belang van Troje lag echter niet in haar exempelwaarde, maar in haar unieke 

plaats op het raakvlak van heilshistorie en wereldlijke geschiedenis. Want Troje was de 

moederstad van het Romeinse Rijk, en vervolgens van iedereen die op dat belangrijke 

voorbeeld wilde aansluiten. 

 

 

IV. Trojaanse oorsprongssagen: de Europese traditie 

 

Van de middeleeuwse Troje-sagen was de Frankische de oudste en voornaamste. Inhoudelijk 

kende zij een lange, stabiele traditie. De interpretatie wisselde. Franken, Fransen en Duitsers, 

adel, geestelijkheid en burgerij: allemaal gaven ze een eigen invulling. Als moederstad van 

Rome was Troje vanouds verbonden met de Rijksidee, en zo werd de stad ook ingepast in het 

middeleeuwse wereldbeeld. Door de translatio imperii op de Romeinen bleken de Trojanen 

opgenomen in het grote Oost-Westplan, want voorbestemd tot opvolging in het laatste 

wereldrijk, waarin Christus was geboren. Trojaans bloed had de principiële implicatie van 

uitverkiezing, soevereiniteit, hoogste wereldlijke macht. In vroege bronnen voor de 

Frankische sage ging het allereerst om het volk: ze gaven een verklaring en fundering voor 

ouderdom, naam en aard, autonomie, eenheid en bestemming. Maar al bij Fredegarius 
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(zevende eeuw) kreeg dit laatste aspect heilshistorische lading. De keizerskroning van Karel 

de Grote, in 800, maakte de Franken definitief tot het nieuwe Rijksvolk, een positie die 

Fransen en Duitsers elkaar vervolgens voortdurend betwistten. De sage had ook dynastiek 

belang. De eerste genealogische banden met Troje werden gelegd voor de Merovingers. Later 

verbonden de Karolingers zich met het Trojaanse bloed,  door middel van een daartoe 

verzonnen Merovingische koningsdochter Blithildis. Bijna alle regerende vorstenhuizen in het 

Duitse Rijk knoopten aan bij deze stamboom, en de Franse koningen deden dat eveneens. 

Hiermee onderbouwden zij allerlei stellingen, maar vooral hun recht op het keizerschap. 

 In Engeland beriep men zich op de eveneens zeer oude en invloedrijke Brutus-sage. 

Ook dit verhaal werd ingezet in allerhande politieke kwesties, vooral tegenover Frankrijk. In 

ontwikkeling, verbreiding en gebruik is er grote overeenkomst met de Frankische sage. 

 Auteurs en publiek moeten aanvankelijk worden gezocht in een relatief beperkte kring 

van litterati en hun eventuele opdrachtgevers aan de grotere wereldlijke en kerkelijke hoven. 

Vanaf de twaalfde eeuw kwamen de constructies over het eigen verleden ook beschikbaar in 

de volkstaal, voor een tot op zekere hoogte nationaal publiek van ook leken. In eerste instan-

tie ging het daarbij om de adel. Maar meer en meer namen ook burgers kennis van deze 

overleveringen, die inspireerden tot de creatie van soortgelijke sagen om de eigen plaats in de 

geschiedenis te bepalen, politieke en economische belangen te ondersteunen, de status van 

hun stad te verhogen. Vaak waren het patriciërs die zich zo van adellijk bloed en historische 

onderbouwing voor hun maatschappelijke rang verzekerden. Maar enige kennis van de 

afstammingssagen moet via mondelinge overdracht, publieke vertoningen of aankleding van 

de stad ook bij bredere lagen zijn doorgedrongen. 

 Op den duur legde bijna heel Europa de eigen oorsprong in Troje. Dat leidde bij 

sommigen tot een meer algemene interpretatie van de Troje-sagen als collectieve 

oorsprongsgeschiedenis van Europa en van het nieuwe uitverkoren volk: het nageslacht van 

Jafeth, de christenen. 

 Cultuuroverdracht was een belangrijk element. De Trojanen, vorst voorop, werden 

beschouwd als door God gezonden bedwingers van de oerstaat waarin Europa zich 

aanvankelijk zou hebben bevonden. Daarnaast figureerden de Trojanen, in het kader van de 

translatio-gedachte, als overdragers van meer specifieke vormen van beschaving: van wijs-

heid en wetenschap, van ridderlijkheid en hoofsheid, en van stadscultuur. 

 Onder invloed van het humanisme groeide de discussie over de Troje-sagen. Op de 

lange duur werkte dat ondermijnend. Dat was echter meer een indirect gevolg dan een 

overwinning van de historische kritiek. De aandacht richtte zich nu op andere voorouders: de 

Galliërs en de Germanen (waaronder Angelen en Saksen). Hun geschiedenis werd 

aanvankelijk nog vaak gecombineerd met de Trojaanse afstamming, ook door humanisten. De 

Troje-sagen namen daardoor af in relatief belang, maar werden zelden volledig verworpen. 

Wel lijkt zich een tweedeling in enerzijds moderne, humanistische en anderzijds populaire, 

meer traditionele geschiedschrijving te hebben voorgedaan. De scheidslijn tussen beide 

vormen van historiografie bleek eerder intellectueel dan sociaal bepaald: het was niet alleen 

het bredere publiek bij wie de oude sagen bleven leven, ook het hof bleef hen nog lang trouw. 

 

 

V. Vooraan in de Nederlanden: Brabant 

 

De Nederlanden behoorden grotendeels tot het Duitse hertogdom Neder-Lotharingen, maar de 

feitelijke heerschappij lag bij de territoriale vorstendommen. De oudste Nederlandse Troje-

sagen ontstonden als begeleidend verschijnsel bij hun strijd om macht en oppermacht, 

geïmpliceerd in de Lotharingse hertogstitel. De eerste claim op Trojaans bloed in het 

hertogdom was een Trojaans-Karolingische genealogie voor de graven van Namen en 
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Boulogne, en hield verband met hun verwerving van die titel. Hun opvolgers, de Brabantse 

hertogen, sloten aan bij die stamboom. 

 Brabants beroep op Trojaans bloed is voor het eerst te vinden in een aantal 

genealogieën van rond 1270. Hun ontstaan is verklaard uit de dynastieke crisis bij het 

aantreden van Jan I, en uit de ambitie van het hof om de Lotharingse hertogstitel zijn oude 

zwaarte te hergeven. Maar daarmee is de inhoud van deze teksten niet volledig verklaard. 

Hier wordt geopperd dat Jan I er aanspraak op de vacerende keizerskroon mee wilde onder-

bouwen. De belangrijkste aanwijzing voor eerder bestaan van een Brabantse Troje-sage levert 

Segher Diengotgaf. Onzekerheid over de datering van zijn werk maakt verklaring van het 

ontstaan van zo’n oudere sage lastig. De ten aanzien van de genealogieën genoemde intenties 

kunnen allemaal hebben meegespeeld. 

 Deze oudste Brabantse Troje-sage werd tot in de zestiende eeuw verspreid. 

Aanvankelijk diende zij de dynastie. In tweede instantie kreeg ze ook betekenis voor de 

steden. Zij werd draagster van lokale belangen, en van een zich met de dynastie identificerend 

nationalisme. Speciaal hofstad Brussel heeft de hertogelijke band met Troje sterk op zichzelf 

betrokken. Ook de hertogen lijken de stad zo te hebben gezien: als hun eigen Troje.    

 Maar de Brabantse Troje-traditie was veel uitgebreider: ook de historie van 

‘zwaanridder’ Brabo behoorde er toe. In dat verhaal kreeg de wording van land en steden een 

ruimere plaats. Daardoor kon deze geschiedenis een nog groter rol gaan spelen in het 

collectieve zelfbewustzijn dan de oudste Troje-sage. Ontwarring van de gecompliceerde 

overlevering legde verschillende ontwikkelingsstadia bloot. De eerste Brabo-sage ontstond 

vermoedelijk voor het hof, in het tweede kwart van de veertiende eeuw, als aanvulling op de 

bestaande herleiding uit Troje. Het verhaal rationaliseerde de terugvoering van de hertogen op 

een te sprookjesachtige zwaanridder, Elias, en bood nog verdere verklaring en promotie. De 

tweede versie werd niet veel later in Leuven bedacht. Het was een gewaagde maar onhandige 

antiquisering van het Brabo-verhaal, bedoeld om de positie van hof- en hoofdstad op Brussel 

te heroveren. In een derde bewerking werd die antiquisering ingrijpend herzien tot een 

geschiedenis van een aan Rome evenwaardig rijk Agrippina, dat de oorsprong van Brabant 

zou hebben gevormd. Dit verhaal werd bedacht voor Jan III, maar kreeg zijn grootste 

verspreiding in een Antwerpse lezing van ca. 1470, waarin status en economisch belang van 

deze stad historisch werden gezekerd. Een vierde, nog weer chiquere omwerking lijkt 

geschreven ter ondersteuning van de ambities van Karel de Stoute, én van de eigen, Brabantse 

positie. Deze versie werd verwerkt in Jean Lemaires Illustrations de Gaule et Singularitéz de 

Troyes (1511-1513), bedoeld ter verheerlijking van de Habsburgers, maar door 

omstandigheden niet volgens plan voltooid. Het was desondanks succesvol. Maar van het 

Brabantse aandeel erin was maar weinig over. 

 De oudste Brabantse Troje-sage is wel aangeduid als ‘officiële herkomst’ van de 

hertogen, in tegenstelling tot de bekritiseerde herleiding uit Elias. Ten onrechte is dat contrast 

vervolgens ook betrokken op Brabo, de verbeterde zwaanridder. Brabo was echter ook 

‘officiële herkomst’, steeds opnieuw omarmd door en voor het hof. Eerdere hypothesen over 

een stedelijk, speciaal Antwerps ontstaan van de Brabo-sage moeten worden verworpen. 

 Pas in tweede instantie werd het verhaal opgepakt door steden. Leuven was daarin 

opmerkelijk vroeg. Maar vooral Antwerpen heeft Brabo in de armen gesloten, en tot diep in 

de zestiende eeuw gebruikt in officiële stadspropaganda. Voor de Brabo-sage was het effect 

van deze stedelijke annexatie tweeledig. Enerzijds kreeg het verhaal bredere bekendheid. 

Anderzijds werd het erdoor ontleed en ontmanteld. Iedere stad was voornamelijk 

geïnteresseerd in het eigen deel van de historie. Daardoor raakte de sage als geheel - en 

daarmee de band met Troje - op de achtergrond.  

 Ook de komst van de drukpers had tegenstrijdige gevolgen. Ze bracht verdere 

verspreiding. Maar tegelijk werkte ze selectief. Lokale geschiedschrijving verscheen 
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voorlopig niet in druk, dat was te riskant. Alleen een grote markt als Antwerpen kon wat extra 

aandacht krijgen. Voor regionale historiografie gold hetzelfde probleem van een door het 

onderwerp beperkt afzetgebied. Drukkers neigden daarom tot combineren van gewesten. De 

sagen verschenen zo in een nieuw kader, waarin oorspronkelijke lezingen en bedoelingen 

weleens botsten. Dergelijke verzamelingen brachten ontkrachting, verwarring en 

inconsistentie.  

   

 

VI. Trojaanse oorsprongssagen in de verdere Nederlanden 

 

Vlaanderen verbond zich al in de tiende eeuw met de Trojaans-Karolingische stamboom, met 

het oog op de Westfrankische troon. Ter aanvulling werden ook de inheemse wortels 

ingevuld, met de woudmeesterslegende. In de vijftiende eeuw werd dat verhaal uitgebreid tot 

een volledige oorsprongsmythe, met een eigen lijn naar Troje via de Merovingische Ydona, 

dochter van Lotharius. Zo werden de graven gelijkwaardig aan de Karolingers, afgestamd van 

een andere dochter van Lotharius, Blithildis.  

 De uitgebreide woudmeesterslegende beschreef verschillende stedenstichtingen. 

Speciale aandacht voor Brugge kan wijzen op Brugse inbreng in het verhaal, dat later werd 

gebruikt voor Brugse zelfpromotie. In dat verband past vermoedelijk ook de tot nu toe 

onverklaarde naam van het genootschap ‘de Witte Beer’, die Brugge op een lijn met Rome en 

andere Trojaanse dochtersteden plaatste. De Excellente Cronike van Vlaenderen beschreef de 

Trojaanse oorsprong van Gent. Dit verhaal werd ontleend aan de Henegouwse Troje-sage, 

waarschijnlijk voor de drukker, die met een Vlaams-Gentse kroniek het succes van de 

Brabants-Antwerpse Alderexcellenste Cronyke wilde evenaren.  

 

Eind veertiende eeuw creëerde Jacques de Guise een Henegouwse Troje-sage, in de Annales 

Hannoniae. Hij droeg deze op aan de graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, met het 

vermoedelijke doel om diens achterstelling van Henegouwen te keren. Zijn creatie van stad en 

rijk Belgis bracht het eigen verleden op gelijke hoogte met het Romeinse. Zijn genealogie van 

de graven varieert weer betekenisvol op de Karolingische afstamming uit Blithildis, met 

implicatie van Henegouwse superioriteit. Hij had grote invloed op het laatmiddeleeuwse en 

vroegmoderne beeld van het antieke verleden van de (Zuidelijke) Nederlanden. Daarbij is ook 

uit zijn werk geput om bepaalde steden te verheerlijken, bleek al in de Excellente Cronike van 

Vlaenderen. Vooral de Gentse patriciër Marcus van Vaernewijck heeft zich ingespannen voor 

verdere annexatie van de Belgis-sage voor Vlaanderen en Gent.  

 

Over de herkomst van de Hollandse graven schreven verschillende auteurs rond het hof. 

Bevredigende uitleg van hun visie bleef lastig. Hier wordt betoogd dat zij de graven een 

Merovingische afstamming toedichtten. Zo gaven zij een passende achtergrond aan het 

Roomskoningschap van Willem II, en boden zij tegenwicht aan met name Brabantse machts-

claims. 

 In de vijftiende eeuw werd de Merovingische afkomst van de graven uitvoerig ge-

ëxpliciteerd. Concurrentie met de Brabantse afstammingssage is duidelijk, verzet tegen de 

Bourgondische machthebbers impliciet. Opdrachtgevers waren vermoedelijk de Brederodes. 

Ook de Arkels hadden een Troje-sage. Zij benadrukte de soevereiniteit van deze machtige 

Hollandse vazallen. Toen hun rol na 1428 was uitgespeeld konden de van hen afgestamde Eg-

monds het Trojaanse bloed goed gebruiken.  

 Tegen 1450 ontstond een mythe die ook de oorsprong van het volk en van bepaalde 

plaatsen behandelde. De Hollanders werden daarbij op ongebruikelijke manier met Troje ver-

bonden: zij werden geïdentificeerd met de door Brutus uit Albion verjaagde reuzen (hier: 
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Slaven). Dit verhaal is uitgelegd als onbeholpen opsiering van het eigen verleden. Hier wordt 

het verklaard als Trojaanse anti-sage, die de Hollandse voorvaderen afschilderde als 

wildemannen, passende bewoners van dit Woud zonder Genade, dit Holt[Hout]-land. Zij 

symboliseren de chaos vóór de komst van Trojaans gezag en christendom. Het verhaal wilde 

Utrechts eerste bisschop Willibrord verheerlijken. 

 De Slaven-sage voorzag slecht in de behoefte aan een glansrijk verleden. Aurelius, 

vroegste geschiedschrijver van de Bataven, loste dit op. In zijn Divisiekroniek behield hij veel 

van het oude sagenmateriaal, maar hij verving de afstamming van reuzen door een herleiding 

uit de Bataven, nobele wilden. De vernieuwing van zijn Batavenmythe lag dus in haar 

positieve implicaties. Aurelius lijkt zelfs te suggereren dat de Bataven uit Troje kwamen. De 

drukker, die de Hollanders geïnteresseerd achtte in een Trojaanse oorsprong, was daar 

ongetwijfeld blij mee. 

 

De late opbloei van de Gelderse geschiedschrijving kan helpen verklaren waarom daar geen 

eigen Troje-sage ontstond. Toch waren er Gelderse banden met Troje. Direct beroep op een 

Trojaanse oorsprong kwam van de Egmonds, die op deze manier hun aanzien en hun politieke 

belangen in Gelre en daarbuiten wilden bevorderen. In de overleveringen rond Nijmegen en 

rond de Germaanse voorouders zijn ontleningen aan Trojaans materiaal van elders te vinden.  

 

In Friesland ontbrak een dynastie. Dat droeg bij aan het ontstaan van een veelheid aan 

oorsprongssagen. De oudste verhalen, rond de Aziatische Sem en de Indische Friso, 

benadrukten vrijheid en vroege vroomheid. Ze waren bedoeld om het Hollands-Utrechtse 

portret van de Friezen als weerspannige heidenen te weerspreken. 

Begin zestiende eeuw gaf de Groningse patriciër Sicke Benninge de Friezen nieuw, 

modieus prestige: hij maakte Friso tot Trojaan, waarbij de religieuze lading van de Friso-sage 

verdween. Een groepje Groningse academici verdiepte zich eveneens in het Friese verleden. 

Hun wereld lijkt intellectueel gescheiden van die van Benninge. Toch kozen ook geschoolde 

auteurs er nog wel voor Troje, blijkt uit het werk van stadssecretaris Reiner Bogerman. 

De enige ‘Friese’ Troje-sage die bekendheid kreeg werd bedacht voor de Habsburgers. 

In deze constructie behoorde Friesland vanouds tot het bezit van hun Trojaanse voorvaderen. 

Een van hen, Grunus, stichtte Groningen. Dit stichtingsverhaal onderstreepte de Habsburgse 

macht over de op dat moment door hen belegerde stad. Grunus, uit het Habsburgse kader 

gehaald, werd de trots van Groningen. Dat leidde tot concurrerende ondergraving uit andere 

delen van Friesland. Grunus’ Trojaanse achtergrond raakte zo uit zicht. 

 

De mythische geschiedschrijving rond bisschopssteden richtte zich liever op Rome dan op 

Troje. Trojaans bloed was uitverkoren tot het dragen van wereldlijke macht, en dus irrelevant 

voor kerkvorsten. Rome, het oudste en voornaamste bisdom ter wereld en universeel kerkelijk 

centrum, was voor hen het ultieme model. 

Desondanks zijn er ook voor bisschopssteden lijnen naar Troje getrokken. Het 

belangrijkste Nederlandse voorbeeld betreft Tongeren, de oorspronkelijke zetel van het 

bisdom Luik, en een zichtbaar oude stad. Ook voor Tongeren was een mooi Romeins verleden 

bedacht. In de twaalfde eeuw kwam daar, door een promotiecampagne van het Maastrichtse 

Servaas-kapittel, een Trojaanse link bij. Dat Trojaanse verleden werd verder opgeklopt in het 

werk van Jean d’Outremeuse, ter verheerlijking van Luik en de Luikse beau monde. Tongeren 

werd ook buiten het prinsbisdom ingezet voor de creatie van Trojaans verleden: in Brabant en 

Henegouwen, en aan het Bourgondische en Habsburgse hof. Vanaf de zestiende eeuw zijn 

voorbeelden aanwijsbaar waaruit blijkt dat het stadje zelf trots was op deze oorsprong. 
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VII. Conclusie 

 

In de late middeleeuwen had Troje nog steeds dezelfde betekenis: als exempel voor oude en 

nieuw te vormen waarheden, maar vooral als uitverkoren geboortegrond van het laatste Rijk, 

van godgewilde orde en beschaving, waar men zich graag mee verbond om de eigen positie te 

verklaren en te versterken. Ook in de Nederlanden zijn verschillende lijnen naar Troje gelegd: 

voor de vorst, voor adel, en vervolgens ook voor steden. De hoeveelheid sagen was hier zelfs 

groter dan in de omringende landen, door politieke versnippering en bijbehorende 

machtsstrijd, die ook op dit front werd uitgevochten. De belangstelling voor Troje was dus 

nog steeds direct verbonden met de eigen herkomst uit de stad. De drukpers sloot daarbij aan, 

en het humanisme was vaak mild, vooral in dienst van hof, stad of drukkerij. 

 Toch vormden de vijftiende en zestiende eeuw een keerpunt. Juist de veelheid aan 

Nederlandse sagen maakte de Troje-traditie hier kwetsbaar. De ontwikkelingen rond het hof, 

de selectieve en eroderende belangstelling van steden en drukkers, het verloop van de 

Opstand, de aansluitende verschuiving van het culturele zwaartepunt naar het Noorden: het 

droeg allemaal bij aan vermindering van waarde en waardering van de ooit zo belangrijke 

Troje-sagen. Hun betekenis raakte vergeten.  
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Summary 
 

 

The endless city. Troy and Trojan origin myths in the Low 

Countries in the - late - medieval and early modern periods 
 

 

I. Introduction 

 

The Trojan War was one of the first secular subjects on which the emergent press in the Low 

Countries published works. In a short period, three different texts on this history appeared. 

Reprints indicate genuine, enduring demand. Why were people so interested in this subject?  

Interest in Troy was already substantial and long-standing, throughout Europe. The 

adaption of the material flourished in courtly chivalric literature, with the Roman de Troie by 

the Anglo-Norman court author Benoît de Sainte-Maure; this poem later served as an example 

for the thirteenth-century Dutch Trojan stories of Segher Diengotgaf and Jacob van Maerlant, 

which were similarly written for courtly circles. Of even greater influence was the Historia 

Destructionis Troiae, an adaptation of Benoît’s Roman by Guido de Columnis. He became the 

primary authority on Troy of the late Middle Ages. Like others, the three Dutch incunabula 

mentioned above, produced for an audience that had become largely urban, draw on his work. 

The interest among scholars in this enormous corpus remained limited, and was uneven. The 

extent and complexity of the material presented a practical problem, but a more fundamental 

obstacle was the lack of understanding and appreciation of the medieval view of Troy as a 

historical fact. Late medieval texts received the least attention.   

There is more material that can provide an insight into the significance of the Troy-

related material. Of particular importance are chronicles. Following the Roman example, 

many medieval peoples and dynasties placed their origins in Troy. Accordingly, many 

chronicles opened with the fall of the city and the subsequent adventures of their own 

people’s or ruler’s Trojan ancestor. This raises the obvious question of whether interest in the 

material in the Low Countries in the late medieval period, and in particular in urban areas, can 

be explained in part by just such an ancestral line to the city. Trojan origin sagas have long 

been regarded, however, as strange excrescences of the historical view of the material, and 

thought best ignored. In the Netherlands barely any attention was paid to them. This study is 

concerned mainly with the inventory and analysis of these sagas in the Low Countries, for it 

are precisely these sagas that hold the unique importance of Troy for the Netherlands. 

 

 

II. The tradition of classical knowledge about Troy 

 

The ‘eye-witness reports’ of Dares and Dictys were regarded as the most important source of 

information about the Trojan War. Other classical authors served only as supplementary 

sources: they wrote long after the events took place, in the unreliable verse form, and had 

gods appear in their stories. Their poetry offered moral and allegorical truths rather than 

factual truths. In the Middle Ages, the work of Dares and Dictys was spread mostly indirectly 

through the adaptations by Benoît de Sainte-Maure and Guido de Columnis, both of which 

were intended as historiography but embellished with courtly and learned extras. In this case 

the humanist ad fontes meant: back to Dares and Dictys. For the time being, nothing changed 

in their status and in the view of the Trojan War as a particularly well-documented historical 

fact, even when Homer and the classical tragedies came into view. It was only when Dares 
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and Dictys were exposed in the early eighteenth century that the poetic sources became 

overridingly significant, and Troy a myth – until archaeology restored its historical basis. 

 The medieval interpretation of the history of Troy was determined largely by 

influential early Christian authors, who gave the city and its struggle a place in their universal 

world view. 

 In the late medieval Low Countries, Guido was the primary source. His work formed 

the basis of the three above-mentioned Troy editions, each taking a different approach. 

Gheraert Leeu presented his Historien van Troyen (Gouda, 1479) as reliable historiography, 

with an emphasis on the connection between Troy and Europe. Jacob Bellaert’s Vergaderinge 

der Historien van Troyen (Haarlem, 1485) was a translation of a knightly, Burgundian Troy 

compilation, with an appropriately handsome text design. Roland van den Dorpe’s Hystorye 

van der destrucyen van Troyen (Antwerp, ca. 1500) was the most independent and innovative. 

Here, the history of Troy was presented as an exemplum of the dangers of love. Only Van den 

Dorpe reaped undeniable success. This was due not only to his approach, but also to Antwerp: 

such a large city offered more scope for sales. Moreover, nowhere was the idea of one’s own 

Trojan past so popular as in Antwerp. In this environment, the Destrucyen was bound to 

become a success.  

 

 

III. A historical fact 

 

Troy was regarded as history and, accordingly, the medieval view of history also determined 

the view of Troy. Importantly, history was explained as the succession of four world empires, 

which God had successively invested with universal power. The last of these was the Roman 

Empire, supposed to endure until the Final Judgement, and here again that power had been 

passed on: by now the Germans were fulfilling the imperial reign. This notion of translatio 

imperii could be connected to the idea of a religiously charged East-West movement through 

the course of history. Most world events did not contribute to the plan of salvation, to the 

salvation of the human race by Christ. The interpretation model for that part of history was the 

Wheel of Fortune: the endless cycle of rise and fall that demonstrated the vanity of all things 

earthly. In addition, secular history offered an endless series of other lessons. 

 Troy was a powerful example of Fortuna at work, and served as a vanitas symbol. 

Further lessons learned depended on the observer, circumstances and literary context. By 

explaining the history of Troy as a cautionary exemplum of love and lack of chastity, late 

medieval Dutch literature was closer to the misogynistic ecclesiastical tradition than to courtly 

idealism. That lack of chastity, it must be said, did account to some degree for the material’s 

appeal.  

 Troy’s great importance lay not in its value as a moral example, however, but in its 

unique position at the interface of salvation history and secular history. This is because Troy 

was the mother city of the Roman Empire, and thereafter the mother city of everyone who 

aspired to match that important model. 

 

 

IV. Trojan origin sagas: the European tradition 

 

Of the medieval Troy sagas, the Frankish saga was the most important and the oldest. As 

regards its content, this saga had a long and stable tradition. It was the interpretation that was 

subject to change. Franks, the French and Germans, nobility, the clergy and citizenry, they all 

gave their own twist. As the mother city of Rome, Troy had traditionally been connected to 

the idea of ‘Empire’, and it was in this capacity that the city was accommodated in the 
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medieval world view. Through the translatio imperii to the Romans, it was found that the 

Trojans had been incorporated in the great East-West plan; they were predestined to succeed 

in the last world empire, in which Christ was born. A claim of Trojan blood had the 

fundamental implication of being ‘the chosen’, sovereign, the highest secular power. In early 

sources for the Frankish saga it was primarily about the people: they provided an explanation 

and foundation for the ancientry of the people, its name and nature, autonomy, unity and 

destiny. But in the seventh century Fredegarius already placed this last aspect in the context of 

salvation history. The imperial crowning of Charlemagne, in 800, was decisive in making the 

Franks the new Imperial People, a status that was contested ever after between the French and 

Germans. The saga also had a dynastic significance. The first genealogical connections with 

Troy had been made for the Merovingians. Later, the Carolingians coupled themselves to 

Trojan blood, by means of Blithildis, the Merovingian royal princess invented for the purpose. 

Almost all ruling royal houses in the German Empire grafted themselves onto this 

genealogical tree, and the French kings did this to no lesser extent. In so doing, they 

substantiated all kinds of propositions, and in particular their right to the emperorship. 

 In England, people invoked the equally ancient and influential Brutus saga. This story, 

too, was used in all manner of political issues, especially in the relationship with France. In 

terms of development, dissemination and use, this saga corresponds closely to the Frankish 

saga. 

 The initial authors and audiences should be sought in a relatively limited circle of 

litterati and their possible commissioners at the larger secular and ecclesiastical courts. As of 

the twelfth century, these constructs about the past became available in the vernacular, for a 

public that was to a certain extent national and included laymen. In the first instance, this 

meant the nobility. But increasingly the citizenry too became acquainted with these traditions, 

which inspired them to create similar sagas to establish their own place in history, support 

their political and economic interests, and raise the status of their cities. Often these were the 

patricians: this provided a means of securing for themselves noble blood and a historical basis 

for their social rank. However, some knowledge of the lineage sagas must also have 

penetrated to broader layers of society by word of mouth, public performances or a city’s 

monuments. 

 Eventually, virtually the whole of Europe had placed its origins in Troy. Among some 

people, this led to a more general interpretation of the Troy sagas as a collective history of the 

origins of Europe, the habitat of the new chosen people: the descendants of Japheth, the 

Christians. 

 Cultural transmission was an important element. The Trojans, king foremost, were 

regarded as God-sent conquerors of Europe as it was in its supposed original state. In 

addition, as part of the translatio notion the Trojans figured as transmitters of more specific 

forms of civilisation: of wisdom and science, of chivalry and courtliness, and of urban culture. 

 Under the influence of humanism, discussion about the Troy sagas grew. Over the 

long term this undermined the sagas themselves, although this was really more an indirect 

consequence rather than a victory of historical criticism. Attention now turned to other 

ancestors: the Gauls and the Germanic peoples (including Angles and Saxons). Their history 

was originally often combined with the Trojan lineage, even by the humanists. As a result, 

while the Troy sagas declined in relative importance, they were rarely entirely dismissed. 

What does appear to have arisen is a dichotomy between modern, humanist historiography 

and popular, more traditional historiography. The dividing line between these two forms of 

historiography was intellectual rather than social, as it was not only the broader public among 

whom the old sagas continued to thrive. The court, too, long remained committed to them. 
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V. Leading in the Low Countries: Brabant 

 

The Low Countries were largely the territory of the German Duchy of Lower Lotharingia, but 

actual control lay with the territorial principalities. The oldest Dutch Troy sagas came into 

being as a phenomenon accompanying their battle for power and for the supremacy which 

was implied in the ducal title of Lower Lotharingia. The first claim to Trojan blood in the 

duchy was a Trojan-Carolingian genealogy for the counts of Namur and Boulogne, and was 

involved in their acquisition of that title. Their successors, the dukes of Brabant, joined this 

genealogical tree. 

 Brabant’s claim to Trojan blood can first be found in a small number of genealogies 

dating to around 1270. Their origination has been explained by the dynastic crisis that 

occurred with the accession of Jan I, and by the ambition of the court to restore to the Lotha-

ringian ducal title its former weight. But this does not fully explain the content of these texts. 

It is proposed here that Jan I wished to use them to substantiate a claim to the vacant imperial 

crown. The most important indication of the earlier existence of a Brabant Troy saga is 

provided by Segher Diengotgaf. Uncertainty about the dating of his work makes it difficult to 

explain the origin of this older saga. The stated intentions regarding the genealogies may all 

have played a role. 

 The oldest Brabant Troy saga was disseminated until into the sixteenth century. 

Originally, it served the dynasty. In the second instance, it also became meaningful to the 

cities. It became the bearer of local interests, and of a nationalism that was identified with the 

dynasty. In particular, the court-capital Brussels identified strongly with the ducal connection 

with Troy. The dukes, too, appear to have seen the city in the same way: as their own Troy.    

 But the Brabant Troy tradition was much more extensive: it also encompassed the tale 

of the Swan Knight named Brabo. In that story the genesis of the country and its cities plays a 

more prominent role. This enabled this history to assume an even greater role in the collective 

self-awareness than the oldest Troy saga. By disentangling the complicated tradition, various 

stages of development could be exposed. The first Brabo saga probably originated to serve the 

court, in the second quarter of the fourteenth century, as a supplement to the existing 

derivation from Troy. The story rationalised the dukes’ connection back to a rather too 

fairytale-like Swan Knight named Elias, and offered further explanation and promotion. The 

second version was conceived not much later in Louvain. It was a bold but clumsy 

antiquisation of the Brabo story, intended to regain the position of court-capital and capital 

city from Brussels. In a third version, this antiquisation was radically revised to create a 

history of the empire of Agrippina, which equalled Rome and in which the origins of Brabant 

were supposed to have lain. While this story was conceived for Jan III, it was popularised 

primarily by an Antwerp interpretation of around 1470, in which that city’s status and 

economic importance were securely rooted in history. A fourth, even more stylish rewrite 

appears to have been produced to support the ambitions of Charles the Bold, as well as those 

of Brabant itself. This version was incorporated in Jean Lemaire’s Illustrations de Gaule et 

Singularitéz de Troyes (1511-1513), which was intended to exult the Habsburgs but, owing to 

circumstances, never completed as planned. It was nevertheless successful, but little remained 

of the Brabant element. 

 It was the oldest Brabant Troy saga that was designated as the ‘official origin’ of the 

dukes, in contrast to the criticised derivation from Elias. Erroneously, that contrast was then 

also applied to Brabo, the improved Swan Knight. However, Brabo is also to be labelled 

‘official origin’, since it was embraced as such repeatedly by and for the court. Earlier 

hypotheses about an urban, particularly Antwerp-based genesis of the Brabo saga must be 

rejected.  

 Only in the second instance was the story taken up by cities. Louvain was remarkably 
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early in its adoption. But it was particularly Antwerp that embraced Brabo and used him in 

official city propaganda until late into the sixteenth century. For the Brabo saga, the effect of 

this urban annexation was twofold. One the one hand, the story gained wider recognition. On 

the other, it was dissected and dismantled. Every city was interested primarily in its own share 

of the story. As a result, the saga as a whole – and thus the connection with Troy – faded into 

the background.  

 The arrival of the printing press had similarly conflicting consequences. It brought 

greater dissemination, but it also worked selectively. For the time being local historiography 

did not appear in print; that was too risky. Only a large market like Antwerp could gain some 

extra attention. Regional historiography shared the same problem of having its market limited 

by the subject matter. For this reason, printers were inclined to combine regions. And so the 

sagas appeared in a new context, one in which original interpretations and intentions 

sometimes clashed. Such collections brought enfeeblement, confusion and inconsistency.  

   

 

VI. Trojan origin sagas in the wider Low Countries  

 

As early as in the tenth century Flanders adopted the Trojan-Carolingian genealogical tree as 

its own, with an eye on the West Frankish throne. Supplementary to this, Flanders’ indigenous 

roots were also fleshed out, with the forester’s legend. In the fifteenth century that story was 

extended to form a complete origin myth, with its own line to Troy via the Merovingian 

Ydona, daughter of Lotharius. In this way, the counts gained equality with the Carolingians, 

descendants of another daughter of Lotharius, Blithildis.  

 The extended forester’s legend described the founding of various cities. The special 

attention given to Bruges may indicate input from Bruges in the story, which was later used 

for the city’s self-promotion. It is probable that the as yet unexplained name of the ‘White 

Bear’ society also fits into this context. This name placed Bruges on a line with Rome and 

other Trojan daughter-cities. The Excellente Cronike van Vlaenderen described Ghent’s 

Trojan origins. This story was derived from the Hainaut Troy saga, probably for the benefit of 

the printer, who, with a Flemish-Ghent chronicle, was keen to equal the success of the 

Brabant-Antwerp Alderexcellenste Cronyke.  

 

At the end of the fourteenth century, Jacques de Guise created a Hainaut Troy saga, in the 

Annales Hannoniae. He dedicated this to the Count of Holland, Zeeland and Hainaut, with the 

probable aim of revising his neglect of the latter. His creation of the city and empire of Belgis 

put his own people’s past on an equal footing with that of the Romans. In his genealogy of the 

counts he, too, varies the Carolingian lineage from Blithildis significantly, with implication of 

Hainaut superiority. He greatly influenced the late medieval and early modern view of the 

ancient past of the (Southern) Low Countries. In addition, as was already evident in the 

Excellente Cronike van Vlaenderen, his work was also drawn upon to glorify certain cities. In 

particular, the Ghent patrician Marcus van Vaernewijck worked to achieve greater annexation 

of the Belgis saga for Flanders and Ghent.  

 

The origins of the Counts of Holland were commented upon by various authors connected to 

the court. A satisfactory explanation of their view remained problematical. It is argued here 

that they attributed a Merovingian lineage to the counts. In that way, they provided an 

appropriate background to the Roman kingship of William II and offered counterweight, in 

particular to Brabant claims to power. 

 In the fifteenth century the Merovingian origins of the counts were made abundantly 

explicit. Competition with the Brabant lineage saga is clear, resistance to the Burgundian 
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rulers implicit. The commissioning party was probably the Van Brederode family. The Van 

Arkels too had a Troy saga, which emphasised the sovereignty of these powerful Holland 

vassals. When after 1428 their role was over, the Egmonds descended from them could well 

use the Trojan blood.   

 Shortly before 1450 a myth arose that also addressed the origin of the people and of 

certain places. In it the Hollanders were associated with Troy in an unusual manner: they were 

identified with the giants (here: Slavic people) chased out of Albion by Brutus. This story was 

expounded as an awkward embellishment of the Hollanders’ own past. It is explained here as 

a Trojan anti-saga, which portrayed the Holland forefathers as wild men, fitting inhabitants of 

this Forest without Mercy, this Holt-land.
1
 They symbolise the chaos before the arrival of 

Trojan authority and Christianity. The story was intended to exult Utrecht’s first bishop, 

Willibrord. 

 The saga about the Slavic people did a poor job of meeting the need for a glorious 

past. Aurelius, the earliest historiographer of the Batavians, resolved this. In his 

Divisiekroniek, he retained much of the old saga material, but he replaced the descent from 

giants with a derivation from the Batavians, noble savages. Thus the innovation of his 

Batavian myth lay in its positive implications. Aurelius appears even to be suggesting that the 

Batavians came from Troy. The printer, who believed the Hollanders would be interested in a 

Trojan origin, was doubtless happy with this approach. 

 

The late flourishing of the Gelder historiography can help to explain why Gelre never 

developed its own Troy saga. This is not to say there were no Gelder connections with Troy. 

A direct claim to a Trojan origin was made by the Egmonds, for whom this was a means of 

promoting their status and political interests in Gelre and farther afield. Traditions about 

Nijmegen and the Germanic ancestors reflect derivations from Trojan material from 

elsewhere.  

 

In Friesland there was no dynasty. That circumstance contributed to the genesis of a multitude 

of origin sagas. The oldest stories, involving the Asian Sem and the Indian Friso, emphasised 

freedom and early piety. They were intended to contradict the Holland-Utrecht portrait of the 

Frisians as unruly heathens. 

In the early years of the sixteenth century, the Groningen patrician Sicke Benninge 

gave the Frisians new, fashionable prestige: he made Friso into a Trojan, thereby removing 

the religious overtones of the Friso saga. A small group of Groningen academics was also 

studying Friesland’s past. Their world appears to have been intellectually separate from that 

of Benninge. Nonetheless, educated authors were also opting for Troy, as is evident from the 

work of city secretary Reiner Bogerman. 

The only ‘Frisian’ Troy saga that became well-known was conceived for the 

Habsburgs. In this tale, Friesland was among lands traditionally owned by their Trojan 

forefathers. One of them, Grunus, founded Groningen. This foundation story underscored the 

Habsburgs’ power over the city to which they were currently laying siege. Grunus, taken out 

of the Habsburg context, became the pride of Groningen. This led to competitive undermining 

from other parts of Friesland, which caused Grunus’ Trojan background to fade from view. 

 

The mythical historiography about cathedral cities preferred to focus on Rome rather than 

Troy. Trojan blood was the blood chosen to carry secular power, and thus irrelevant for 

prelates. For them Rome, the world’s pre-eminent and oldest bishopric and the universal 

ecclesiastical centre, was the ultimate model. 

                                                
1 In the Middle Ages, the forest symbolised godless wilderness. The given etymology of Holland corresponds 

with this symbolism: ‘holt’ meant wood. The word is similar to the contemporary Dutch word for wood ‘hout’. 
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In spite of this, lines to Troy were also drawn for cathedral cities. The most important 

Dutch example concerns Tongeren, the original seat of the bishopric of Liège, and a visibly 

old city. For Tongeren, too, a fine Roman past was conceived. In the twelfth century a Trojan 

link was added as a result of a promotional campaign conducted by the collegiate chapter of 

Saint Servais in Maastricht. That Trojan past was further exaggerated in the work of Jean 

d’Outremeuse, in order to glorify Liège and the city’s beau monde. Tongeren was also used 

beyond the Prince-Bishopric of Liège to create a Trojan past: in Brabant and Hainaut, and at 

the Burgundian and Habsburg courts. From the sixteenth century onwards, examples can be 

found that show that the city itself was proud of this origin. 

 

 

VII. Conclusion 

 

In the Late Middle Ages Troy still had the same significance: as an exemplum for old truths 

and truths to be formed and, especially, as the chosen birthplace of the last Empire, of an 

order and civilisation willed by God, with which people were keen to associate themselves in 

order to explain and strengthen their own position. In the Low Countries, too, various lines to 

Troy were laid: for ruling dynasties, for nobility, and subsequently for cities, too. The quantity 

of sagas here was even greater than in the surrounding countries, due to political 

fragmentation and the associated power struggle, which was also fought on this front. Thus, 

interest in Troy was still directly connected with one’s own origins in the city. The press 

endorsed this, and humanism was often mild, especially when in the service of a court, city or 

printing office. 

 Nonetheless, the fifteenth and sixteenth centuries were a turning point. It was precisely 

the multitude of Dutch sagas that made the Troy tradition vulnerable here. Developments 

surrounding the court, the selective and erosive interest of cities and printers, the progress of 

the Dutch Revolt, the contiguous shift of the cultural centre to the North: all this helped to 

diminish the value and appreciation of the once so important Troy sagas. Their significance 

was forgotten. 

 

 

      Translation: Metamorfose Vertalingen, Utrecht 
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n.837, 344 n.857, 346, 366, 375, 377 

Brakepoort   346 

Abdon, richter van Israel   15, 143 n.349, 451 n.317 

Abel   54 

Abraham   15 n.14, 493 

L’Abregié de Troyes   41 n.121 

Acesta   Zie Segesta 

Achaia   311, 467 

Achilles   9, 27 n.65, 36, 54, 57, 59, 67, 70, 138, 

141, 145, 178 
Actium, slag   265 

Adam   46, 156, 270, 307, 309, 453, 518 

Adela van Engeland   18 n.21 

Adèle van Champagne   96-97, 98 n.149, 100    

Adenet le Roi   178 n.80 

Aeduërs, volk   69-70 

Aegidius, Petrus   352 n.889, 359 

Aeneas   9, 11 n.5, 14, 26 n.63, 27-28, 35, 57, 63, 

67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 86 

n.96, 87 n.100, 88, 89, 90 n.111, 91, 99, 

101, 103, 105, 109, 113, 114, 117, 131 

n.290, 138 n.322, 142, 153, 202 n.172, 
246, 252, 253, 255, 293, 311, 315, 320, 

331, 338 n.825, 390 n.43, 399, 406, 421, 

422, 423 n.189, 440, 448, 449, 452 n.319, 

482, 496, 497, 515, 516, 518, 519 

Aeneas van Sicambria   282 

Aeneas, broer van Brabo Silvius   282, 293 

Aeneas, broer van Brabo II van Agrippina   292 

Aeneas Silvius, broer van Brutus   293 
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Bavo Leoninus, vorst van Belgis   396 

Bavo Lupinus, vorst van Belgis   396 

Bayeux, tapijt   18 n.21 

Bazel   95 

Beauvais   400 n.76 

De Beauvau, Louis   34 

Bebel, Heinrich   105 n.179, 110 

Von Bebenberg, Lupold   87 

Becanus, Johannes Goropius 

Origines Antwerpianae 356, 357, 358, 359, 

369 n.966 
Beda   115, 442 n.274 

Beerte  203, 219, 223, 225, 226 n.276, 227, 230, 

231, 232, 233, 235, 246, 258, 260, 280, 

302  

Begga   161, 180, 183, 290, 314, 319, 334, 335, 

512, 517, 518, 519 
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Dit is dat beghinne ende oerspronck des lants van 

Ghelre   461 

Van den Beghinsel van Roome ende van Brabant 

(Kroniek van 363 verzen, Oude gesten 

seggen ons dat)   195, 198 n.160, 214, 246-

256, 259 n.424, 260, 266, 301 n.626, 515, 

516 

Beke, Johannes de 

Chronographia   301, 427 n.213, 441 
n.273, 442, 443, 444, 448, 452 

n.522, 456, 493, 494 n.500 

Nederlandse Beke   427 n.213, 441 n.273 

Bel (Baal), Babylonische afgod   394, 395, 399 

Belgae, volk   243, 309, 314, 339, 399, 404 n.93, 

405, 406, 411, 449, 508 

Belgis 

mythische antieke stad / gelijknamig rijk   

323, 328-329, 331, 343 n.854, 

374, 375, 377, 390, 392-397, 399-

400, 401, 404, 405, 406, 407, 411, 
412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 

470, 498, 503, 505, 508, 509, 565, 

572 

Zie ook   Bavay 

Zie ook   Octavia 

vorsten    310 n.667, 375, 396, 454  

Zie ook   Andromadas, Bavo, 

Bavo Belgineus, Beavo Leoninus, 

Bavo Lupinus, Ursus, Valacrinus 

Belgius, Gallische koning   405 n.97, 412 

Belinus, Brits vorst   116, 122, 124 
Bellaert, Jacob   1, 9, 16 n.15, 28, 30-34, 35, 37, 39, 

148, 368, 432 n.236, 507, 562, 569 

Beninga, Eggerik 

Chronyck oft historie van Oost-Frieslant   

471, 484 n.462, 487-488 

Benninge, Sicke 

Croniken der Vrescher landen ende 

Zoeven Seelanden ende der stadt 

Groningen   473-475, 476, 477-

478, 485 n.463, 486 n.468, 566, 

573  

Benoît de Sainte-Maure 
Roman de Troie   1, 2, 3, 4, 7, 13 n.10, 14 

n.12, 17-20, 21, 22-23, 24, 25, 55, 

56 n.23, 62, 123, 124, 125 n.270, 

130, 135-138, 139, 140, 142, 143, 

145, 146 n.354, 151, 152, 155, 

158 n.395, 175, 178, 191, 310 

n.666, 419, 421, 423 n.189, 469, 

561, 568 

Chronique des ducs de Normandie   17, 

123, 146 n.354 

Van Berchen, Willem   437 
kroniek van Arkel  437, 463 

kroniek van Brabant   204, 206 n.191, 263, 

270-277, 280, 281, 283, 296 

n.602, 299, 304 n.640, 305, 309 

n.656, 343, 346, 369 n.965, 466  

kroniek van Egmond   464 

kroniek van Gelre   343, 461-462, 464 

kroniek van Holland   428 n.214 

Ten Berghe Cout   Zie Brussel, Coudenberg 

Berntsz, Jan   153 

Berosus (Pseudo-)   108, 110, 333, 466, 476, 508 

Berthem   203, 223, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 

235, 256, 259 n.426, 287, 312, 343 

Berthout, adellijk geslacht  231 n.306, 232, 233 

n.315, 235 
Floris   232-233, 235-236, 259 n.426, 260 

Gielis   235 n.330 

Sophie   232 n.314, 235 n.330 

Wouter VII de Grote   232 

Wouter VIII   232, 235 n.330 

Beverwijk   417 n.157 

Bibliografie van verhalende Nederlandse literatuur 

in druk, 1470-1600   1 

Von Bibra, Lorenz   479 

Biestkens, Nicolaes   488 n.475 

Blaton   396, 400, 401 n.78, 402 
Bliscappen van Maria   187 

Die eerste bliscap van Maria   187-188, 

198 n.145 

Blithildis  77, 100, 128 n.285, 161, 166, 171, 180, 

202, 253, 254, 292, 298, 303, 314, 333, 

334, 335, 340, 385, 397, 426, 429 n.224, 

503, 512, 517, 518, 519, 521, 563, 565, 

570, 572 

Boaz   402 

Boccaccio   4 n.17, 43 

De casibus virorum illustrium (Van den 
doorluchtighen gloriosen ende 

edele mannen)  52-53 

De claris mulieribus (Van den 

doorluchtighen, glorioesten ende 

edelsten vrouwen)  52-53, 57, 79 

De genealogia deorum gentilium   29 n.79, 

41 

Il Filostrato   20, 34, 41, 57, 59 n.29 

Boedapest   75 n.51, 101, 332 

Boendale, Jan van   196-197, 231, 234 n.321, 235, 

237, 243, 258 n.421, 259-260, 268 n.467, 

271, 272-274, 276, 280, 301 n.630, 304, 
348 

Brabantsche Yeesten   177 n.80, 181-183, 

184-185, 186, 208-209, 216 

n.238, 229, 234 n.323, 236, 248, 

253-254, 261, 262, 263, 264, 270, 

272, 273, 274 n.499, 276, 279, 

280, 288 n.564, 292, 297 n.606, 

308, 318 n.710, 323, 325 n.757, 

326, 502 

Zie ook   Handschrift Antwerpen 

SB 15.828 (Tongerloose 
handschrift),  Brussel, KB 

19607 (handschrift-Van 

den Damme) 

Corte cornike van Brabant   183, 209, 232 

n.313, 234, 236, 272 
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Der Leken Spieghel   12, 216 n.238, 223, 

224-225, 227, 235, 240, 244, 248, 

249, 250, 252, 256, 258 n.421, 

259, 268 n.467, 272 

Jans Teestye   227 

Zie ook Clericus, Johannes 

Zie ook Pseudo-Clericus 

Boëthius, De consolatione philosophiae   51 

Bogerman van Dokkum, Reiner 
De origine Phrysiorum(/ Frisonum)   478, 

566, 573 

Bologna   133 n.296 

Bonifatius   468, 469 

Bonifatius VIII, paus   99 

Bonn   93, 309, 315, 319, 343 

Zie ook Verona 

Bonstetten, Albrecht von   90 n.111 

boomstorting   445, 453 n.323 

Boonen, Willem   346, 363-364, 369 

Borchgravinne van Vergi   147 n.358 
Borgia   109 n.195 

Bornecolve, Willem van   181 

Borssele, adellijk geslacht   

Hector   420  

Wolfert I   420 

Zie ook   Troyen, Huys van, stamslot 

Boscardus, eerste (Vlaamse) graaf van Leuven   

384, 385 n.27, 520 

Bosch, Walter   182 n.103, 278 n.519 

Boudewijn I met de IJzeren Arm, graaf van 

Vlaanderen   379, 381, 382, 384 n.23, 389 
n.40, 520 

Boudewijn I van Jeruzalem   162, 226, 229 n.295, 

230, 513 

Boudewijn II van Jeruzalem   229 n.295, 230  

Boudewijn III, graaf van Vlaanderen   379-380 

Boudewijn V van Henegouwen 170, 381, 392 

Boudewijn VII van Vlaanderen   380 

Boudewijn VIII van Vlaanderen   Zie Boudewijn V 

van Henegouwen 

Boudewijn van Bourg   Zie Boudewijn II van 

Jeruzalem 

Boudewijn, burggraaf van Brussel   226-229, 230 
Boulogne   241, 242, 283, 284, 286, 312, 318, 343, 

391 n.45, 461 n.351 

Boulogne, graven van   78, 161-162, 163, 175, 207 

n.195, 208, 460, 513, 563-564, 571 

Boudewijn 

Zie Boudewijn I van Jeruzalem 

Eustachius II   161, 207, 513 

Eustachius III   207, 513 

Ida   460 

Bourgondië   180, 216, 269, 290 n.575, 314 n.687, 

333, 336, 509    
Bourgondiërs, dynastie   65, 67, 90, 148, 154 n.380, 

173, 179-180, 181, 185, 270, 321-327, 

332, 333 n.796, 334, 337, 382, 385, 393, 

404, 419, 429, 436, 442, 463, 473, 483, 

505, 507, 508, 509, 518, 519, 562, 565, 

566, 569, 572, 574 

Bourtange   489 

Brabansiaene, dochter van Brabo   201, 212, 514 

Brabo   82 n.79, 179 n.86, 193-378, 379, 390, 402 

n.85, 411 n.129, 412, 415 n.145, 433 

n.240, 435, 436, 450 n.313, 454 n.327, 458 

n.344, 465, 467, 470, 488 n.477, 498, 502, 

504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 514-

519, 564, 571, 572 

Brabo’s in de derde Brabo-sage: 
Brabo I Silvius, zwaanridder, 

koning van Agrippina   

277, 282-286, 287, 292, 

293, 294, 296, 298, 299, 

300, 301, 302, 303, 318, 

320, 517 

Brabo I, heer in Brabant   269, 

276, 277 n.514, 287, 288, 

289-290, 292, 293, 298, 

319, 517 

Brabo II van Agrippina   288, 292 
Brabo II, heer in Brabant   288, 

289 n.571, 290, 293 

Brabo III, heer in Brabant   288, 

289 n.571, 290, 293  

Brabo van Sicambria   282 

Brabo van Vermandois   288 

Brabo, zoon van Francion III van 

Sicambria   282, 517 

Sivius Brabo I van Sicambria 282, 

470 

Zie ook Agrippina, mythisch rijk 
Brabo’s in de vierde Brabo-sage: 

Braebon van Sicambria   309, 

311, 314, 518, 519 

Julius Braebon   310 n,664, 312 

Octavius Braebon   310 n.664 

Silvius Braebon   310 n.664, 311-

312, 313, 316, 317-318, 

319, 321, 518 

Zie ook Tongeren, mythisch rijk 

Brabo bij / sinds Jean Lemaire: 

Salvius Brabon   308 n. 654, 332, 

337, 338, 339, 342, 345, 
364, 365, 374, 375 n.996, 

412, 519 

Brabonia, land van   282, 287, 346 

Brandenburg   206, 215-217, 248-249, 256 n.418, 

287, 302 

Brant, Sebastian   105 n.179 

Braymbantus, reus   384 

Brederode, adellijk geslacht   40, 419 n.164, 427-

433, 436, 437, 459, 463, 469, 484 n.458, 

505, 507, 522, 565, 573 

Frans   433, 484 n.458 
Gijsbrecht   433 

Jolande   31 n.89, 431, 432-433 

Reinout II   31 n.89, 431, 432-433 

Reinout III   433 

Syfridus (Sicco)   430, 431-432, 437 n.257, 

522 
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Brederode-kroniek (anon.)   430 n.227 

Brennius, Brits vorst   116, 122, 313 

Le Breton, Guillaume   99, 133 n.298 

Briseida   9, 20, 24, 34, 35-36, 38, 41, 45, 54, 57-

60, 123 n.257, 138 

Briseïs   9 

Britten   5, 16 n.17, 18 n. 21, 66, 70, 100-101, 102 

n.166, 113-129, 135, 145-146, 284, 289, 

293, 295, 298, 313, 385, 397, 441, 444, 
452, 474, 480, 482, 503 

Britto   Zie Brutus 

Brueghel, Pieter    499 

Brugge   29, 30, 31 n.89, 39, 60 n.33, 150 n.369, 

154, 185, 348, 383, 385-390, 412, 413, 

565, 572 

Poortersloge   388 n.34 389 

Sint-Donaaskerk   383 

Zie ook   De Drie Santinnen, De Heilige 

Geest, De Witte Beer 

Bruno, aartsbisschop van Keulen   161, 218 
Bruno, broer van Friso en Saxo   472-475, 486, 489 

Brussel   54, 60 n.33, 61, 145 n.52, 147, 165, 173 

n.64, 179, 181 n.97, 183-193, 198, 204-

205, 220-223, 224, 225 n.273, 226, 227, 

230, 231, 233, 234, 235, 246, 256, 257 

n.420, 258, 259, 264, 268, 270, 287, 304, 

307, 311, 313, 321, 323, 324 n.745, 325, 

326, 340 n.837, 341 n.841, 343, 348, 375, 

506, 507, 564, 571 

Coudenberg (Ten Berghe Cout, Castrum 

Frigidimontum, Frigidus Mons, 
Monfroit)   185, 192, 193, 204, 

205, 219, 220, 221, 222, 256, 287, 

302, 311, 313, 343 n.854 

’t Genoffelken   191 

Sint Goedele   307, 325 

stadhuis   186 n.114, 189 

Zavel-processie   186-188 

Brusthem, Jean de, Res gestae episcoporum 

Leodensium et ducum Brabantiae   308, 322 

n.730, 332 n.790, 498 

Brutus (Britto), stamvader van de Britten   16 n.17, 

105, 113-129, 133, 146, 153, 158 n.395, 
293, 295 n.596, 331, 390, 440, 443, 448, 

449, 452 n.319, 453, 563, 565, 570, 573 

Brutus, Lucius Junius   113    

Brutus, koning van Slavenië, moordenaar van 

Caesar en Brabo Silvius   265, 266, 283-

286, 301, 312, 317 

Buch von Troja I    Zie Straßburger Trojabuch 

Burgkmair, Hans   341 

Byzantijns Rijk   12, 16, 19, 42, 47, 68, 72 n.40, 83, 

85, 86, 134, 135 n.311, 244-245, 251, 504 

Cadwallader   115, 121 n.247 
Caesar, Gaius Julius   38, 49, 52, 68, 72, 78, 88, 89, 

90 n.111, 103, 117 n.234, 134, 143, 149 

n.363, 173, 200, 202, 203, 205, 206, 209 

n.205, 211, 212, 213, 219, 220 n.255, 222 

n.262, 223-226, 231, 232, 233, 235, 237, 

238, 239, 240-246, 249, 250, 251, 253, 

255, 256, 258, 259, 265, 266, 267, 269, 

270 n.476, 279, 282-287, 288, 291 n.578, 

293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 

302, 303, 305, 310, 311-313, 315, 316, 

317, 318, 319, 320, 321, 331 n.780, 338, 

339-340, 342, 343 n.849, 344, 346, 347, 

348, 349, 357, 362, 367 n.953, 372, 373-

374, 377, 383, 390-391, 396, 399, 400 

n.78, 401 n.83, 406, 409, 410-412, 413, 
415, 441, 497 n.513, 449, 453-454, 464, 

465, 467, 475, 494, 496, 514, 517, 518   

Commentarii de bello Gallico   103, 107, 

117, 125, 156 n.387, 158, 242, 

243, 316, 357, 363, 399 n.74, 405, 

411, 415, 416 n.152, 448, 450 

n.313, 483, 485 n.464, 494 

Zie ook   ‘Roman van Caesar’, Jeeste van 

Julius Cesar, Van Julius Caesar 

ende den Romeyne    

Caesar, Lucius Julius, hertog van Arcadië, vader 
van Julius Caesar   311, 467, 518 

Caesarsberg   Zie Leuven    

Caillieu, Colijn van   Zie Rijssele, Colijn van 

Calchas   35, 54, 59, 80, 421 

Caligator, Jan   231 n.311 

Calvete de Estrella, Juan Christobal 

El felicissimo viaie d’el muy alto y muy 

poderoso principe Don Phelippe   186 

n.114, 341-342, 351-352, 357 n.914, 359 

n.922, 470 n.396 

Camber, vorst van Tongeren   310, 313 
Cambrai   Zie Kamerijk 

Cambria, koningin van de Franken   481, 482-483 

Cambridge   133 

Camden, William   126 

Capetingers, dynastie   78, 87, 90, 95-101, 102 

n.166, 104 n.175, 121 n.251, 160, 167 

n.35, 168-172, 173 n.64, 177, 334, 335, 

381, 392, 427 

Carinea (Clarinea), stad gesticht vanuit / met Belgis   

395-396, 400 n.78, 402, 406, 407, 412, 

413, 498 n.521    

Carineus (Clarineus), Trojaans hertog, stichter van 
Carinea   395, 409 

Carthago   16 n.15, 53, 85 n.93, 150, 151 n.374, 

189, 309 

Cassandra   56, 71, 80 

Cassandra van Dardanië, vrouw van Jan van Arkel   

434, 523 

Cassel   Zie Kassel 

Cassiodorus   69 

Cassius, slachtoffer Tigurini / Tungrini   316 

Cassus casteele   205, 222 

Catharina van Kleef   463 
Catilina   399 

Cato, Origines   158 n.395 

Cats, Jacob van   33 n.95 

Cats, Maria van   33 n.95 

Caxton, William   29-30, 31 n.89, 31 n.90, 32, 39, 

154, 432 n.236 
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Recuyell of the Historyes of Troye   1, 29-

30, 41 n.121, 44, 127 

Les cent nouvelles nouvelles   270 

Chaldeeën   132, 142 n.344 

Cham   82-83, 179 n.88 

Charon   54 

Chastellain, Georges   131, 173 n.64 

Chatten, volk   451 n.317 

Chevalier as deus espees   138 n.322 
Childerik (Hilderic), koning van de Franken, zoon 

van Meroveus   199, 206, 214, 215 n.237, 

253 n.406, 255, 314, 512, 514, 515, 516  

Chilperik, hertog van Aquitanië   428, 522  

Chlodio, koning van de Franken   73, 76, 290, 297, 

300, 397, 512, 514, 515, 516, 521 

(Ch)lotarius I (/II), koning van de Franken  77, 183, 

333, 337 n.820, 385, 397, 426 n.205, 503, 

512, 519, 521, 565, 572 

(Ch)lotharius II, koning van de Franken   77, 290, 

297, 383, 384, 385, 390, 441, 520 
Chrétien de Troyes   20 n.26, 118, 133 

Christine de Pisan, La cité des dames (De stede der 

vrouwen)   62 

Christoforus, reus   354 

Chronica de originum ducum Brabantiae   176, 177 

n.80, 179, 182 

Chronica des landts van Arkel ende der stede van 

Gorcüm, anno 1635   434 n.241Chronica 

pontificum Coloniensem   324 

Chronicon ducum Brabantiae   182 n.103 

Chronique dite de Baudouin d’Avesnes   178 n.80 
Chryseïs   9 

Cicero, Marcus Tullius   110, 262 n.439, 271, 272, 

296 n.598, 391 

Cimbren (Cymbren)  310, 311, 315, 333, 337, 339, 

519 

Cirksena, adellijk geslacht   487 

Edzard I   484, 487  

Claesz,  Cornelis   488 n.475 

Clarasien   Zie Jacop Clarasien 

Clarembaldus   400 

Clarinea, Clarineus   Zie Carinea, Carineus 

Claude van Frankrijk   330 
Claudius, keizer   125, 441, 457 

Claudius Civilis   Zie Julius Civilis 

Clerc uten Laghen Landen   427 n.213, 444  

Clericus, Johannes   271, 272 n.493, 274-275, 290, 

304 n.640  

Zie ook Boendale, Jan van 

Zie ook Pseudo-Clericus 

Clermont   102 

Clogio, koning van de Franken   480, 481 

Clopper, Nicolaas jr. 

Floriarum Temporum   325 n.757 
Historia de origine, progressu et occasu 

quondam florentissimae civitatis   

325 n.757 

Clopper, Nicolaas sr.   325 n.757 

Clothilde   333, 335, 519 

Clovis, koning van de Franken   110, 121, 132, 147, 

154 n.378, 155, 199, 202, 209, 212, 252, 

253, 254, 257 n.420, 264 n.449, 292, 298, 

300, 314, 320, 321, 332, 333, 334, 335, 

337, 340, 427 n.213, 512, 514 (2x), 515, 

516, 519 

Cock, Simon   365, 373, 375, 383 n.18, 410-413, 

415, 498, 507 n.10, 508 

Coecke van Aelst, Pieter   354 
Colchis   8, 29 n.79 

Colonia Trajana (Trojana)   72 n.44, 91, 93 n.122 

Colonius, stichter van Keulen   95 

Comius   494 

Commemoratio genealogiae domni Karoli 

gloriosissimi imperatoris   77 

Compagnie van de Troijanen   Zie Gesellekens van 

Troyen 

Compiègne   396 

Constantijn de Grote, keizer   47, 49, 68, 78, 95, 

100, 116, 121, 122, 129, 244, 289 n.569, 
298 

Constantinopel   15, 47, 83, 166 n.31, 171, 200, 

244, 245 n.373, 314, 318, 320, 332 

Coornhert, Dirk Volkertsz   42, 43 

Coster, Samuel 

Polyxena   43 

Corcyra Melaena   70 

Corineus, Trojaans naamgever van Cornwall   116, 

124, 125 n.268 

Corinthe   153 

Cornelis van Bergen, prinsbisschop van Luik   499 
Cornelius, Andreas 

Chronike ende warachtige beschrijvinghe 

van Vrieslant   488-489, 490, 491 

Cornicke van Brabant   Zie Hennen van 

Merchtenen 

Cornike van Brabant   196, 260-305, 312, 320, 517 

Cornyke van Brabant int prose int corte (ook: 

Koornike [etc.])  226 n.276, 227, 228, 263, 

267 n.462, 272, 274, 275, 277-281, 283 

n.542, 284, 286, 287 n.561, 289, 290, 296 

n.600, 299, 302, 305, 312, 344, 348, 352 

n.889, 369 n.965 
Coronike van Frieslant   472 n.406 

Corte Cornike van Brabant   Zie Boendale 

Corte cronike van Brabant   281 n.536 

Coudenberg   Zie Brussel 

C(r)ass(i)us, begraven bij Kassel   222 n.262, 241, 

286 

C(r)ass(i)us, moordenaar van Caesar en Brabo 

Silvius  265, 266, 283, 284 n.546, 285, 

286, 312, 316    

Crassus, triumvir   265, 282 

Cressida   Zie Briseida 
Creusa   68 

Crinitus, Joan   365 

Cronica van der hilliger stat van Coellen   95, 474-

475 

Cronijck van Gelre   463 
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Die Cronijcke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant 

van alle gheschiedenissen int Corte […]   

448, 457-458    

Cronijcke van Vlaenderen int corte (1563)   414 

Cronijcke van Vlaendren int corte (ca. 1515)   383 

Die cronike of die hystorie van Hollant, van Zeelant 

ende Vrieslant ende van den Sticht van 

Utrecht   Zie Gouds kroniekje 

Cronike van Vlaenderen 580-1440/1467   383 n.18, 
385 

Die cronycke van  Hollandt, Zeelandt ende 

Vrieslant (Divisiekroniek)   Zie Aurelius, 

Cornelius 

Cuijk, Land van   318, 320, 325, 465 

Cupido   36 

Cymber, vorst van Tongeren   310 

Cymbraeische poort (Tymbraeïsche), stadspoort 

van Troje   137 n.314, 310 

Cymbren   Zie Cimbren 

Cythera   9, 141 n.337 
Dagobert I, koning van de Franken   385, 434, 441 

Dagobert II, koning van de Franken   155, 428, 522 

Damascus   153 

Damme, Hendrik van den   183-184, 185, 229 

n.297, 264 n.449 

Danaïden   443 

Daniël   46, 79 n.65, 84, 482 

Dante   21 n.30 

Dardaanse poort, stadspoort van Troje   137 n.314 

Dardanië   434, 436 

Dardanus, Trojaan, naamgever van de Ardennen   
498 

Dares Phrygius 

Historia de excidio Troiae   2, 3 n.6, 10-

13, 14, 17-19, 20, 21, 22-23, 25, 35, 40-41, 

43, 44-45, 62, 70, 71, 75, 80, 133 n.297, 

137, 138 n.318, 139, 140 n.331,  401, 421, 

508, 561, 568 

 Zie ook  Pseudo-Dares 

Darius   79 n.55 

David   59, 143, 354 

Declaracyen   Zie Jacop Clarasien 

Deiphebus   53 
Delft   438, 439, 440, 444, 447 n.300, 448 

Delos   117 n.235 

Delphi, orakel van   24 

Democritus   60 

Van den derden Eduwaerd   236 

The Destruction of Troy, toneelstuk   128    

Diana   115, 117 n.235, 190, 221 n.257, 346 n.869, 

390 

Dibbout, koning van Friesland   441 

Dictys Cretensis 

Ephemeris Belli Troiani   2, 10-13, 14, 17-
19, 20, 21, 22-23, 25, 40-41, 43, 44-45, 62, 

70, 80, 134 n.302, 330, 401, 508, 561, 568, 

569 

Dido   14, 54, 57, 59 

dier   130, 143, 387, 389-390, 440-441, 444, 461-

462, 503 

Dijon   185, 383 

Diksmuide   384 

Dina, dochter van Jacob   399, 470 

Dinant   498 

Diodicias, Assyrische koning   443 

Diodorus van Sicilië   108 

Diogenes   262 n.439, 271, 272, 296 n.598 

Diomedes   59 

Diona   498 
Dirc Potter   81 

Dirk I, graaf van Holland   300, 301 n.626, 423-

425, 427 n.213, 428-429, 440, 441, 442, 

443 n.281, 446, 449, 455 n.333, 457, 462 

n.355, 505, 522 

Dirk II, graaf van Holland   434, 435, 522 

Dirk III, graaf van Holland   432, 522 

Dirodius de Martelaar   262, 295 n.597 

Zie ook   Methodius 

Dit is van den lande van Carloman   183 

Divaeus, Petrus  345, 363, 364 
Divisiekroniek   Zie Aurelius, Cornelius 

Doctrinael des tyts   33 n.95 

Doesborch, Jan van   34 n.96, 36, 38, 40, 60, 278, 

279, 370, 372, 456 

Refreynen   6 n.24, 57 n.28 

Donatus, Trojaans stamvader der grammatici   133 

n.297 

Doornik   25, 103, 146 n.354, 242, 309 n.663, 315, 

405, 412, 492, 493 

Société des Coeurs Joyeux   25 

Zie ook   Nervia 
Dordrecht   438, 439, 444, 448, 454 n.327 

Dorethus, Bataafs stichter van Dordrecht   448 

Dorpe, Roland van den  1, 4, 13, 28 n.73, 34-38, 39, 

40, 58, 277-280, 281, 285, 294, 365, 366-

368, 370 n.967, 507, 562, 569 

Douai   150 n.369 

drakensage, Gelderse   461-462, 466 

De Drie Santinnen, rederijkerskamer Brugge   387 

n.30 

Den Droefliken strijt van Roncevale   37 

Drongelen, Jan van   431 n.230   

Druon Antigoon (Druwoen, Antigonus)  196, 200, 
201, 204, 213, 219, 233, 251, 256, 262, 

271, 278, 284, 285, 295, 298, 301 n.630, 

302, 304, 313, 317, 318, 324 n. 747, 325, 

340, 344, 345, 346, 347 n.875, 348, 349-

352, 353, 354-355, 357-362, 366, 374, 

375, 377, 412, 458 n.345, 504, 509 

Drusus   265, 267 

Druwoen   Zie Druon Antigoon 

Dudo van Cons   229 

Dudo van Saint-Quentin   120 

Dürer, Albrecht   156, 341, 344, 351-352, 358 
Duym, Jacob   43 

De Dynter, Emond   180, 183, 323, 325 

Chronica nobilissimorum ducum 

Lotharingiae et Brabantiae ac 

regum Francorum  180, 182 
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n.103, 270, 308, 322 n.733, 323, 

325, 326, 429 n.223, 501 n.1, 502 

‘Ebbana’   308 

Eburonen, volk   338 n.825, 339 

Echo   190 

Eclyopus, hertog van Junonia   266, 283-284, 285, 

286, 301 

Van Edingen, Jan (Jean d’Enghien) 

Livre des cronicques de Brabant   195, 206 
n.191, 250 n.395, 263 n.446, 269-270, 276, 

281-291, 296 n.602, 299, 305, 308 n.653, 

322, 325, 326, 343 n.850, 501 n.1, 502 

Edward I van Engeland   179, 261, 269  

Edward III van Engeland   100, 179 

Edward IV van Engeland   121 n.247, 322 n.732 

Edward de Belijder, koning van Engeland   120 

Eelderwolt, Hermannus   477 

Egmond, abdij   12 n.6, 419 n.164, 464 

Egmond, dynastie   416-417, 436-437, 459, 462-

464, 466, 469, 470, 510, 523, 565, 566, 
573 

Egypte   48, 80, 84, 132-133, 473, 474 n.416, 475 

Eijdier, forestier van Swane   204, 219 

Einhard   442 n.274 

Eleonora van Aquitanië   123, 145 

Eleonora van Oostenrijk   190 n.134 

Elias   207, 209, 232 n.313, 245, 257, 259, 303, 

317, 318, 390, 460, 502, 564, 571 

Elisabeth van Bar   435 n.246 

Elisabeth van Görlitz   248, 322 n.732 

Elisabeth van Henegouwen   97, 98, 100, 170, 334, 
335, 381, 392 

Van Elsen, Peter   461 

Emilio, Paolo   110 

Emma, vrouw van Lodewijk de Duitser   423-425, 

427 n.213, 428, 429, 522 

Emmius, Ubbo 

Rerum Frisicarum historiae libri 60   491 

Enceladus, Titaan   351 

Engelrinus van Aquitanië   428, 429 n.221 

d’Enghien, Jean   Zie Van Edingen, Jan 

Enoch, allereerste stad   149, 153 

Erasmus, Desiderius   43, 105, 359, 415 
Eris   62 

Ermengardis van Lotharingen   161, 163 n.17, 513 

Ermengardis van Roussillon   383, 520 

Etrusken, volk   109 n.195 

Etzelinus, koning   454 

Zie Ezeloor 

euhemerisme   49, 108 

Euphorbus   80 

Euripides   43, 44 

Hekabe   43, 44 

Eusebius   15, 16 n.17, 80 
Eva   56, 156, 453 

Evertsz, Jan   485-486 

Excellente Cronike van Vlaenderen   4, 40, 154 

n.380, 343 n.850, 370, 371-373, 383, 384, 

385, 391, 406-410, 415, 507, 565, 572 

Excidium Troiae   14 

Ezeloor, koning   441, 444 n.283, 445, 454, 455, 

504 

Fabri, Felix   41 n.120, 95, n.132 

Famars   396, 400, 401 n.78 

Fanumartis (Fanum Martis)   396, 412, 413, 414, 

415 n.142 

Fanumercurii (Fanum Mercurii)   396, 400 n.78, 

412, 413 

Faramundus, koning van de Franken   73, 75, 76, 
100, 397, 512, 514, 515, 516, 521 

Farnese   109 n.195 

Fasciculus temporum (Antwerpen 1529)   16 n.17 

Zie ook   Rolevinck, Werner 

Zie ook   Veldener, Jan 

Feeste van conync Pryamus   179, 188, 193, 268, 

304, 505 

Ferdinand I, keizer   190, 191 

Ferdinand II van Aragon (en Castilië)   109 n.195, 

341 n.841    

Fiamma, Galvano 
Manipulus florum  102 n.167, 153 

Filips I van Frankrijk   97 n.140, 121 n.251 

Filips II Augustus van Frankrijk   96, 98, 99, 102, 

104, 133, 151, 170, 177, 334, 381 

Filips II van Spanje   125 n.268, 186 n.117, 341, 

342, 353, 354-355, 357, 375  

Filips III van Frankrijk   168, 170, 172 

Filips IV de Schone van Frankrijk   96 n.135, 97 

n.139, 99, 100, 196 n.46 

Filips VI van Frankrijk   100 

Filips de Goede, hertog van Bourgondië   28-29, 30, 
31-32, 54, 55, 150 n.369, 173 n.64, 180, 

185, 187, 188, 193 n.146, 250 n.395, 269, 

270, 296 n.473, 322-323, 332, 336 n.809, 

383 n.17, 384 n.23, 391, 402-404, 429 

n.223, 431-432, 469, 501, 502 n.4 

Filips de Schone, hertog van Bourgondië   60-61, 

188, 189, 190, 279, 296 n.473, 307, 308, 

321, 322 n.732, 327, 329, 334, 483 

Filips van Sint Pol, hertog van Brabant   220, 307 

Filips van Zwaben, Roomskoning   177 

Fimbria, Romeins veldheer   16, 29 

Flandebertus, prins van Belgis waarnaar 
Vlaanderen werd vernoemd  412 n.133 

Flandria Generosa C   381 n.8, 383 n.18, 385 n.25, 

407 

Flixecourt, Jean de   20 

Flodoard van Reims   101 

Florentyn van Goetlant   201, 202, 514 

Floris V, graaf van Holland   141, 419-427 

Floris, Frans   416 

Floris ende Blancefloer   141-142 

Förter, David   41, 44, 155 n.385 

Forestiers   Zie Woudmeesters 
Forteman, Solcko   488, 489 

Fortescue, Sir John   125 

Fortuna   1, 24, 39, 50-51, 52-53, 62, 501, 510, 562, 

569 

Forum Hadriani   Zie Voorburg 

Fossetier, Julien   341 n.841 
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Du Fouilloux, Jacques   143 

Francigene-theorie   87, 107, 452 

Francio(n) (Francus), leider van de Franken, wel 

geïdentificeerd met Hectors zoon 

Laodamas   28, 70-71, 72, 75, 99 n.151, 

111, 112, 113, 122 n.253, 128, 134 n.302, 

281, 282, 309, 330, 331, 332, 333 n.795, 

334, 339, 340, 375, 421-422, 423, 427 

n.210, 434, 435, 440, 449, 451 n.318, 452 
n.319, 456, 480, 517, 518, 519 

Francio(n) III van Sicambria  274, 275, 282, 283, 

298 n.612, 320, 517 

Franck, Sebastiaan   484 n.462, 488 

Françoise van Egmond   416 

Francus   Zie Francio(n) 

Franeker   491 

Frankische volkerentafel   113-114, 125 n.272 

Frans, hertog van Anjou   355 

Fredegarius   71-75, 83, 84, 88, 91, 93, 113, 131 

n.290, 562, 570  
Frederici, Wilhelmus 

De Frisiorum situ, origine, moribus, rebus 

gestis et viris illustribus   471, 475-478  

Frederik I Barbarossa, keizer   88, 89, 134 n.303, 

468 

Frederik II, keizer   21, 24, 87, 171 

Frederik III, keizer   89 n.110, 94, 95, 321, 323, 

326, 484 n.459 

Frederik III van Castilië   122 

Frederik van Thüringen   171, 173 n.64 

Frederik, bisschop van Utrecht   441 
Fréret, Nicolas   112 

Thet Freske riim   472 n.404 

Friese koningen   458-459, 463-464, 468, 469-470, 

484 n.461, 488 

Zie ook   Dibbout, Gondebald, Radboud  

Friga(s)   72 

Frigidimontum, Frigidus Mons   Zie Brussel, 

Coudenberg 

Frisiavones, volk   468 

Frisii, volk   468 

Friso  5, 471, 472-475, 476, 478, 486, 488-489, 

490, 491, 566, 573 
Froissart, Jean   222 n.262, 404 n.95 

Frutolf von Michelsberg   86 

Frygië   11, 15, 72, 282, 393, 406, 464, 469, 470, 

489 n.483 

Fulgentius   14 

Gaguin, Robert   110, 112, 451 n.317 

Gallatea, Gallische prinses   108 

Galliërs   11 n.5, 69-70, 71, 75 n.55, 87, 103, 104, 

105-109, 110-111, 122, 131 n.290, 143 

n.347, 155-156, 158, 241, 331, 340 n.837, 

405, 412, 416 n.152, 449, 466, 467, 481, 
482, 485 n.464, 496, 563, 570 

Gallus, rivier bij Troje   70 

Gandavus, aanvoerder van antiek Gent   412 

Ganimedes, eerste heer van Brugge   385, 386, 387 

Ganus, Trojaan, stichter van Parijs en Cassus’ 

casteele   188 n.124, 205, 222  

Ganymedes, Trojaan   190, 385 n.24 

Gayus, neef van Caesar, stichter van Gent   243 

n.364, 441 

Gedicht op de bijeenkomst te Trier […] 1473   327 

n.762 

Geldenhouwer ‘Noviomagus’, Gerardus   343, 450 

n.309, 457-458, 467, 483 n.456, 508 

Geldern   461-462 

Gelderse oorlogen   340 n.838, 466, 483 n.455 
Gelduba, burcht   467 

Genealogia comitum Buloniensium   161-162, 163, 

167, 252 n.403 

Genealogia ducum Brabantiae […] I a/ b, II   162-

173, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 208, 

211, 213, 218, 252 n.403, 253 n.409, 291-

292, 297 n.611, 308, 426, 427, 505, 564, 

571 

Genealogia ducum Brabantiae […] III   162-164, 

181, 218 

Genealogia nobilissimorum ducum Brabantinorum 
et sanctorum ac sanctarum   260 n.434, 

278 n.521, 293 

‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’   

181 n.97, 195, 228 n.288, 278 n.521, 305-

327, 330 n.774, 332, 335, 338, 339, 518 

Genealogie van Godfried met de Baard   261, 263 

Zie ‘Genealogie-kroniek’ 

‘Genealogie van de koningen van Frankrijk en 

Duitsland’   408 

‘Genealogie-kroniek’   232 n.313, 234, 235, 246, 

250, 261-264, 266, 267, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 280, 281-291, 293 

n.592, 305 

Genealogieën van ca. 1270   Zie Genealogia ducum 

Brabantiae […] I a/b, II 

Gent   17, 40, 61, 143 n.347, 150 n.369, 185, 191, 

230, 241, 242, 243 n.364, 245, 258, 264, 

286, 312, 315 n.690, 340 n.837, 343, 373, 

374, 375, 380, 383, 390-391, 396, 406, 

407, 409, 410, 412, 413-417, 441, 507, 

509, 565, 572 

Gulde van Sinte-Katelijne ter Hooie   230 

Sint-Baafsabdij   242 n.358, 373, 413 n.135 
Sint-Pietersabdij   242 n.358, 373, 380 

Geoffrey van Monmouth 

Historia regum Britanniae   16 n. 17, 114-

120, 121, 123, 124, 125, 126, 131 n.290, 

135, 145, 151, 158 n.395, 242, 289 n.569, 

390, 393, 401, 443, 503 

George van Saksen   484 

Gerard I, graaf van Gelre   462 

Gerard II, graaf van Gelre   460 

Gerard van Gelre   460 

Gerard van Groesbeek, prinsbisschop van Luik   
499 

Gerardus I, bisschop van Kamerijk en Atrecht   494  

Gerberga   161, 163, 165, 174, 175, 180, 230, 297, 

300, 513 
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Germana (Germaine)   311, 312, 313, 316, 338 

n.825, 339, 518, 519 

Zie ook   Swane senior 

Germana (Tongeren)   312, 316 

Germanen   86, 87, 94, 100, 101, 104, 105-109, 

110-112, 114, 126, 130, 155-158, 171 

n.57, 182, 310, 314, 316 n.701, 331, 338 

n.825, 405, 416 n.152, 449, 450 n.307, 452 

n.320, 453 n.323, 466, 482, 485 n.464, 
508, 510, 563, 566, 570, 573 

Gervius van Rikenberge   313 

Gesta Abbreviata (Luik)   496 n.511 

Gesta consulum Andegavorum   120 n.245 

Gesta episcoporum Cameracensium   494 

Gesta Francorum   Zie Liber Historiae Francorum  

Gesta Fresonum   72 n.406 

Gesta Frisiorum   72 n.406 

Gesta Romanorum (Gesten of Gheschienissen van 

Romen)   61 

Gesta Treverorum   94 n.131, 149, 315 n.694, 324, 
401 n.83 

Ghelen, Jan van   38, 40, 413 n.135 

Tghevecht van minnen   60 

Ghistele, Cornelis van 

Van Eneas en Dido   57, 59 n.29, 131 

n.290 

Ghistele, Joos van   4 n.17, 6 n.24, 17, 83 

Gildas   115 

Gilles d’Orval   496 

Girart van Roussillon   383 n.20, 384 

Giselbert van Mons   403 n.92 
Godevaert metten Baerde   228-230, 232 n.313, 261 

Godfredus Karolus, vorst van Tongeren  310-311, 

315, 317, 518 

Zie ook   Karel van Nijmegen (senior) 

Godfried I met de Baard, hertog van Brabant   164, 

167, 210 n.210, 213, 226, 227-229, 230, 

231 n.304, 232, 236, 239, 261-263, 267 

n.462, 273, 296, 297, 325 

Godfried III, hertog van Brabant   218 

Godfried met de Bult, hertog van Neder-

Lotharingen   162 

Godfried van Bouillon, hertog van Neder-
Lotharingen   38, 143, 161-162, 167, 207-

208, 210 n.210, 211, 213, 228, 229, 230, 

240, 356, 367 n.953, 460, 513   

Godfried van Leuven-Gaasbeek   176 

Godfried van Viterbo   86, 88, 89, 93, 177 n.79, 242 

Godfried, zoon van Jan III van Brabant   234 n.326, 

304 

Gogmagog, reus   124, 125 n.268 

Goliath, reus   354 

Goltzius, Hendrick   440 n.263 

Gondebald, koning van Friesland   430, 469 
Gonzales de Glavijo, Ruy   17 

Gorcum   433, 437 

Goten   69, 201, 288, 333, 397, 480 

Gouda   1, 26, 28, 39, 361, 405-406, 507, 562, 569 

Gouden Tijd   79, 109-110, 131, 157 

Van Goudhoeven,Wouter   456 n.341 

Gouds kroniekje   4, 28, 39, 278 n.521, 367, 368, 

422, 427 n.213, 440-448, 449, 450, 451, 

452, 453 n.322, 454, 463, 464, 465, 469, 

494, 504, 507, 510 

Gramaye, Jean-Baptiste   364 

Grandes chroniques de France   104, 110, 131 

n.290, 132, 143 n.346 

Granus, stichter van Aken (Aquisgranum)   488, 

493 
Graphaeus, Cornelius   351, 354, 355-356, 357-358, 

359, 361, 363, 369 n.365-366 

Gratianus, keizer   288, 289, 296, 314 

Grave   318, 320, 325, 340 n.837, 343, 465 

De Grave, Claes   16 n.17, 53, 79 

’s-Gravenhage   Zie Den Haag 

Gravius   313, 317, 318, 321, 340, 345 

Gregorius IX, paus   87, 99 

Gregorius van Tours   71, 75, 91, 338 n.820 

Grieken   8-10, 11, 13, 16, 17, 20, 25 n.53, 29, 43, 

46, 47, 52, 54, 57, 59, 67, 69, 79 n.65, 80, 
83, 85, 110, 115, 132-134, 138, 209, 210, 

213, 244-245, 251, 258, 295, 305, 330, 332 

n.790, 351 n.886, 363, 394, 416, 418, 478, 

482, 494 n.500 

Griekenland   9, 10, 53, 70, 105, 113, 114, 115, 

133, 134 n.302, 141, 142, 200, 201, 244, 

249, 251, 282, 299, 311, 315 

Grieks, taal   10, 11, 12, 13, 19, 23, 42, 80, 102, 

107, 116, 158, 200, 301, 405, 414, 416, 

273 n.498, 295 n.596 

De Grimbergsche Oorlog   232 n.313, 236 
Grinnes (Grimes, Grunes), plaats   485 n.464 

Groningen   473, 475-478, 479, 481, 483-491, 506, 

510, 566, 573 

De Groote koning Tongrus, spel   500 

Den grooten Cathoon   62 

Gru(i)nes, volk   481, 486 

Grunenburch (Gronenburch)   487, 489 

Grunus (Gruno, Grunius, Grunnus, Grano), 

(Trojaans) stichter van Groningen   479, 

481, 484-491, 566, 573 

Gruuthuse-handschrift   Zie De zeven poorten van 

Brugge 
Guicciardini, Lodovico 

Descrittione di tutti i Paesi Bassi   204 

n.184, 345 n.865, 347, 351 n.887, 352, 

357, 358 

Guido de Columnis, Historia Destructionis Troiae   

2, 3, 4, 7, 8 n.1, 14 n.11, 19, 21-26, 27, 28, 

29, 34, 41, 42 n.122, 44-45, 52, 55, 56, 60, 

62, 69 n.25, 151-152, 155, 310 n.666, 330, 

421, 422, 561, 562, 568, 569 

Guido delle Colonne   21 n.30 

Guines, graven van   78 
De Guise, Jacques 

Annales Hannoniae   64 n.4, 89 n.110, 102 

n.166, 149, 158 n.395, 173, 174, 225 

n.274, 257 n.419, 309 n.663, 310 n.667, 

316, 322, 324, 325, 331 n.780, 333 n.793, 

343 n.854, 391, 392-402, 403, 404, 405, 
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406, 407, 412, 414 n.138, 415, 416, 454 

n.327, 469 n.389, 470, 498, 505, 506, 508, 

521, 565, 572 

gulden vlies   8, 193, 478 

Gulden Vlies, orde van het   28, 31 n.89, 193 n.146, 

404 n.97, 432-433, 436, 437, 463, 478 

Gulik (Jülich)   241, 242, 286, 301, 312, 339, 342 

n.845, 343, 391 n.45, 465, 466 

Gulik, adellijk geslacht   301, 462, 463 
Gundengus, koning van Bourgondië   333 

Guntran, koning van Bourgondië, stamvader van de 

Habsburgers   333, 335, 336, 337-338, 519 

Den Haag   179, 402, 478 

Haarlem   1, 28, 31, 32-33, 37, 39, 42, 368, 428 

n.214, 431, 432 n.236, 441, 444 n.286, 447 

n.297, 448, 454 n.329, 458, 459, 507, 562, 

569 

Karmelietenklooster   39, 431, 437 

Haarlemse gravenportretten   40, 428 n.214, 429 

n.224, 431 n.230, 437-439, 440 n.265 
Habsburg, graafschap   336, 337 n.818 

Habsburgers, dynastie   65, 67, 89-90, 106, 112, 

146 n.354, 147, 173, 177 n.79, 180-181, 

188, 191, 308, 317, 321-327, 328-342, 

344, 353, 362, 377, 404, 426, 427, 431 

n.230, 433, 436, 456 n.337, 463, 464, 466, 

468, 470, 476 n.427, 478-484, 486, 503, 

505, 509, 519, 564, 566, 571, 573, 574 

Haecht, Willem van, factor Violieren   353, 359 

n.921 

Hagen   427 n.213, 428, 429 n.220, 522 
Halbertsma, H.   5 

Hamconius, Martinus   490 

Handschrift 

Antwerpen, SB 15.828   181 n.97, 261-264, 

280 n.530  

Berlijn, Kupferstichkabinett, hs. 78 D 5   

61, 188-189  

Brussel, KB hs. IV 927   2- 3, 19, 192 

n.141, 422  

Brussel, KB hs. IV 1171   186 n.114 

Brussel, KB 7384   408 

Brussel, KB 7385   408 
Brussel, KB hs. 9242/9244   403 

Brussel, KB hs. 9261   29 n.78, 30 

Brussel, KB hs. 14.896   246, 247 

Brussel, KB hs. 15.589-623   140, 147, 192 

Brussel, KB hs. 19607   181 n.97, 183-185, 

229 n.297, 264 n.449, 326, 352 

n.889 

Brussel, KB 19.613   264-267 

Gent, UB hs. 433   385 

Gent, UB hs. 557   408-410 

Gent, UB hs. 908   277 n.516 
Gent, UB hs. 1643   264-267 

Groningen, UB hs. PB 2412   485 

Den Haag,  KB hs. 71 F 8   277 n.516-517 

Den Haag, KB hs. 129 A 10   264 

Leeds, UL Brotherton Collection Ms. 100   

63 

Leuven, UB Ms. 1005   260 n.434, 293 

Londen, BL Add. ms. 10.290   31, 32, 432 

Londen, BM addit. 18290   269 n.473 

München, BS Cod. Gall. 19   207 

Straatsburg, UB Ms. 2262   26 n.63, 27 

Valenciennes, BM ms. 0771   393, 394, 

395, 396 

Vaticaan, Reg. lat. 947   260 n.433, 305-

308, 318 n.709, 322, 324, 325 
n.757, 326 

Wenen, ÖNB hs. 8330   77, 90 n.113, 163 

Handschrift-Leemans   Zie Handschrift Brussel, KB 

hs. IV 1171 

Handschrift-Van Hulthem   Zie Handschrift  Brussel, 

KB hs. 15.589-623       

Harelbeke   382, 383   Zie ook Liederik 

Haren, Willem van 

De gevallen van Friso   491 

Harlingen   488 

Hastings, slag   120 
Hauvide, moeder van Hugo Capet   97 n.139 

Hector   9, 16 n.17, 27 n.65, 35 n.99, 52, 54, 55, 59, 

68, 70, 80, 81, 102, 134, 138, 139, 141, 

142, 143, 144, 145, 146, 147, 175, 176, 

177 n.79, 178, 181, 182, 192, 194, 201 

n.171, 202, 210, 211, 213, 237, 239, 240, 

241, 244, 271, 281, 297, 309, 314, 319, 

320 n.719, 329, 330, 331, 394, 451 n.318, 

456 n.339, 517, 518, 519 

Hector van Borssele   Zie Borssele 

Hector, koning van Granada en Aragon   214 
Hector van Sicambria   282, 309 

Hecuba   43, 52-53, 56, 71, 80, 141, 142 

Heelu, Jan van 

Rijmkroniek van Woeringen   141, 167, 

178 n.80, 183 n.106, 185 n.113, 236 

Heemskinderen, Vier   103, 201 n.169, 288, 313, 

316, 430, 434, 435, 436, 523 

Zie ook   Arkel, Ritzaert 

Heer Lem   Zie Lem 

d’Heere, Lucas   416, 417, 509 

De Heilige Geest, rederijkerskamer Brugge   387 

n.30, 388 n.34 
Hele, Jan van, Brugs kopiïst   408 n.116 

Helena   8, 9, 14, 25, 26, 35, 36, 54, 56, 59, 60, 62, 

138, 140, 141, 142 

Helenus   63, 68, 70, 71, 80, 115, 117, 134 n.302, 

272, 331, 390 

Helinand van Froidmont   262 n.439, 271, 275, 295 

n.597 

Hellespont   15, 75 

Helvetiërs, volk   405, 411, 399 

Hendrik I, hertog van Brabant   168, 172, 175, 177, 

178, 207-208, 211, 421 n.172, 460 
Hendrik I, koning van Engeland   118 n.241, 120 

n.245, 121 n.251 

Hendrik I de Vogelaar   86, 160, 166 n.31 

Hendrik II, hertog van Brabant   172, 176, 177, 178 
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Hendrik II, koning van Engeland   17, 24 n.48, 120 

n.245, 122, 123, 145-146, 151 n.373, 167, 

177 

Hendrik III, hertog van Brabant   176, 232, 421 

n.172 

Hendrik III, keizer   86 n.96, 88, 93, 177 n.79 

Hendrik IV, hertog van Brabant   167, 169 n.45, 

232 

Hendrik IV, keizer   162, 167 
Hendrik V, keizer   167, 124 n.262 

Hendrik VI, keizer   88, 89, 177 n.79 

Hendrik VI, koning van Engeland   125 n.268 

Hendrik VII, keizer   89 n.110, 90, 179, 261 n.436 

Hendrik VII, koning van Engeland   121 n.247, 126 

Hendrik VIII, koning van Engeland   126 

Hendrik, graaf van Brussel   174 n.66, 513 

Hendrik, hertog van Neder-Beieren   216 n.240 

Hendrik van Limburg   167, 213 

Hengest, leider van de Saksen   441, 444, 446, 454 

n.329, 463, 464 
Hennen van Merchtenen 

Cornicke van Brabant   158 n.395, 175, 

188, 193, 194, 195, 196, 198-260, 

266, 270 n.481, 278, 281 n.535, 

286, 292 n.585, 300, 301 n.626, 

302, 322, 343 n.854, 345 n.862, 

502, 506, 514 

heraldiek   31, 33, 63, 65, 122 n.252, 124, 142, 143 

n.346, 144, 146-147, 175-178, 202, 210-

211, 219, 221, 233, 236, 240, 248, 251, 

252, 253 n.405, 254, 256, 257, 259, 284, 
287, 303, 313, 337, 338, 344-345, 347, 

348, 349, 354, 358, 361, 363, 384, 404 

n.93, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436, 

438, 439, 460, 479, 505  

Heraut Beieren   82 n.79, 427 n.213 

Heraut Gelre   460 

Heraut van Jan III van Brabant   Zie Wouter 

Herbort von Fritzlar, Liet von Troye   90 n.114, 176 

Hercules   29, 34 n.96, 54, 69, 142, 176, 331 n.779, 

394, 494 n.500 

Hercules Alemannus   331 n.779, 435 n.251 

Hercules, Lybische   108, 111, 331 n.779 
Hericyniërs, stam   399, 405 

Hericynia Belgica   399, 405 

Heriger van Lobbes 

Gesta episcoporum Tungrensium, 

Traiectensium et Leodiensium   495-496 

Herman van Thüringen   89, 90 n. 114, 176 

Hermione   71 

Herodotus   108 

Hesione   8, 29, 52, 53, 59 

Hiëronymus   14, 15, 16 n.17, 46, 75 n.49, 79 n.65, 

80, 82, 262, 280, 295 n.597, 348 
Hilderic, koning van de Franken, zoon van 

Dagobert II   428, 522 

Hilderic, koning van de Franken, zoon van 

Meroveus   Zie Childerik 

Hilderyc, koning van Goetlant  199, 202, 514 

Hincmar van Reims   492 

Hissarlik   10 

Histoire ancienne jusqu’à César   20 n.27 

‘historia’   3, 12 

Historia Frisiae   72-473 

Die historie of die cronicke van Hollant van Zeelant 

ende van Vrieslant ende van den Stichte 

van Utrecht ende van veel landen die men 

hierna nomen sal   Zie Kattendijke-kroniek 

Historie van Alexander   28 
Die historie van den stercken Hercules   34 n.96 

De historie van Floris ende Blancefleur   141 

n.338, 142 n.343 

Historie van Jason   30-34, 35, 43 n.96, 432 

Historien van Troyen   1, 4 n.17, 13, 26-28, 32 n.94, 

39, 421, 422, 507, 562, 569 

Hoei   201, 206, 220, 225 n.275, 233, 256, 259, 

287, 302, 343 

Hoeijoen, heerser in Hoei   201, 206, 212, 255, 256 

Hohenstaufen, dynastie   21 n.31, 24, 25, 26, 87, 

88-89, 90, 99, 122, 171, 173 n.64, 177, 331 
n.783 

Holinshed, Raphael   128 n.281 

Homerus   2, 4, 10, 11, 13-14, 21, 41, 42, 43, 44, 

45, 112, 134 n.302, 141, 330, 331, 432 

n.233, 561, 568 

Honderdjarige Oorlog   100-101, 122, 147, 268 

Hongarije   101, 122, 229, 335 n.808, 336 n.812 

Zie ook   Pannonia 

Honorius, keizer   290 

Honorius van Autun   423 

Hooft, Pieter Corneliszn   42 n.125, 44 
Achilles en Polyxena   44 

Van Hoorn, Cornelius 

Corte Cornikel   153 

Hopper, Joachim   488 n.475, 489 

Horatius   16 

Horne, adellijk geslacht   435 

Horsa, leider van de Saksen   441, 444, 454 n.329, 

464 

Houwaert, Jan Baptist   246  

Hugo Capet   95, 97-98, 99 n.151, 165, 166, 167, 

168, 170, 261, 320, 334, 426, 429 n.224 

Hugo van Fleury   454 n.327 
Hugo de Grote   98 n.147 

Hugo van Toul   102 n.166, 400, 415 

Van Hulst, Jan   388 n.34 

A hundred notable things for a penny   128 

Hunibald   110, 111, 479, 482, 485, 486, 508 

Hunnen   282, 288, 290, 314, 315, 363, 397, 470, 

496 

Hyginus   14 

Hyperborei, volk   489 

Die hystorye van der destrucyen van Troyen  1, 4 

n.17, 13, 28 n.73, 34-38, 39, 40, 45, 57-60, 
507, 508, 510, 562, 569  

Ida van Bouillon   161, 162, 207, 513 

Idomeneus   10 

Ignoge, vrouw van Brutus   115 

IJlst   489 

Ilias Latina   13 
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Ilion (IJlijon, Ylyon)   42 n.125, 53, 137, 190, 191 

Ilische poort, stadpoort in Troje   137 n.314 

Ilium   16, 68, 83 

Ilus   281 

India   472, 473, 476, 486, 488, 489, 566, 573 

Ingelheim   86 

Ingelram, forestier van Vlaanderen   381-382, 520 

Innocentius III, paus   99 

Iperus, Johannes   383 n.17 
I.P.Z.V., auteursaanduiding   348 n.875 

Isaac, aartsvader   451 n.317 

Isabella I van Castilië   109 n.195, 190 n.134 

Isabella van Frankrijk   100  

Isabella van Habsburg   190 n.134 

Isabella van Portugal   322 n.732, 383 n.17 

Isabella van Spanje   342, 363 

Isidorus van Sevilla 

Etymologiae seu origines   12, 14, 15, 16 

n.15, 17, 71, 73, 75 n.49, 80 n.68, 82, 238, 

262 n.439, 271, 272, 296 n.598, 301 n.630, 
399, 401 n.83, 414 n.138, 416 

Islam   15 

Jachus Karolus, vorst van Tongeren   310, 311, 313, 

315, 316, 317, 318, 319-320, 332 n.790, 

338 n.825, 339, 518 

Zie ook   Karel Ynach, Karel van 

Nijmegen (junior) 

Jacob, aartsvader   399, 470 

Jacoba van Beieren   325 n.753, 432 

Jacobus I van Engeland   121 n.247 

Jacobus de Cessolis, Ludus Scaccorum (Dat 
scaecspel)   142 n.344, 154 

Jacop Clarasien   195 n.152, 231 n.304, 236-246, 

249, 250, 253 n.406, 255, 256, 257, 258 

n.421, 259 n.426, 260, 261 n.435, 263, 

266, 268, 270 n.481, 280, 302, 304, 305, 

313, 345 

Jafeth   81, 82-83, 102 n.167, 108, 109, 113, 143 

n.348, 269, 271, 272 n.491, 281, 293, 295, 

309, 357, 517, 518, 563, 570 

Jan I, hertog van Brabant   90, 141, 163, 164, 165, 

167, 168-170, 171 n.57, 172, 178 n.80, 

179, 232, 261 n.436, 271, 281, 295, 427, 
505, 564, 571 

Jan II, hertog van Brabant   179, 182, 232, 246, 

248, 274 

Jan III, hertog van Brabant   179, 182, 188, 193, 

218, 221 n.256, 227, 231, 232, 233, 234, 

257, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 269, 

271, 273, 281, 298, 301, 304, 308, 322, 

502 n.4, 564, 571 

Jan IV, hertog van Brabant   220, 307, 323 n.740, 

325 n.753 

Jan Jacobsz van Assendelft   26 n.63 
Jan van Scagen   26 n.63 

Jan zonder Land, koning van Engeland   122 

Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië   323, 388 

n.34 

Jansen, Jacob, boekverkoper in Leeuwarden   488 

Janus   108 

Jarichs, Sybe 

Corte Cronike   485, 486 

Jason   8, 28, 138, 193 n.146, 394, 432, 494 n.500 

Van Jason ende Hercules   34 n.96 

Die Jeeste van Julius Cesar   49, 405-406, 410,  

411, 412, 415, 509 

Jeruzalem   52, 149-150, 151, 152, 154, 162, 226, 

230, 288, 476, 478 

Jocundus, Vita sancti Servatii Tungrensis episcopi 
et miracula   315, 496 

Joden   12, 49, 80, 81 n.75, 82, 84, 108, 143, 145, 

149, 150, 363, 387, 399, 402 n.88, 470, 

472-473, 476, 478, 489, 503 

Johanna, hertogin van Brabant   179, 210, 268 

n.471, 307-308, 383 n.17, 502 n.5 

Johanna van Castilië   61, 145 n.352, 188, 189, 190 

Johannes VIII, paus   427 n.213 

Jonker Fransenoorlog   484 n.458 

Joos Hugaert Zeghers zone, meester   409-410 

Jordanes   69, 75 n.49, 482 n.454 
Joris van Oostenrijk, prinsbisschop van Luik   308 

n.654 

Josephus Iscanus 

De Bello Trojano   3 

Jozua   143, 386, 387 

Judas Maccabeüs   143 

Judith, dochter van Karel de Kale   379, 380, 381, 

382, 520 

Julia, Romeinse gens   68, 77 n.59 

Julia, zuster van Julius Caesar   311, 312, 518 

Julius II, paus   334 
Julius Braebon   Zie Brabo 

Van Julius Caesar ende den Romeyne   357 n.909, 

373-374, 375, 376, 410-413, 415, 498, 507 

n.10 

Julius Civilis   449, 450 n.309, 485 n.464 

Julus   68   Zie ook Ascanius 

Juno   60, 61, 301, 357, 390 n.43 

Junonia   266, 284, 286, 301  

Jupiter   8, 29, 46, 49, 68, 79, 108, 137 n.314, 190, 

272, 357, 394, 399, 418, 480, 482 

Justinianus I   245 n.374 

Kaïn   149 
Kaiserchronik   17 n.21, 86 

Kamber, zoon van Brutus, naamgever van Kambria 

(Wales)   116, 118 

Kamerijk (Cambrai)   161, 200, 203, 220, 225 

n.275, 233, 251, 256, 259, 285, 286, 287, 

302, 310, 311, 312, 317, 318, 330, 332, 

339, 343, 402, 405 n.97, 492, 494 

Kampen   478 

Karel I van Agrippina   288, 294 n.592, 300, 517 

Karel I van Frankrijk   99 

Karel II van Agrippina   288 
Karel III van Agrippina   288 

Karel IV van Frankrijk   95 n.135 

Karel IV, keizer   89 n.110, 90, 179 

Karel V, keizer   61, 89 n.110, 150 n.369, 154 

n.380, 177 n.79, 186, 189-190, 191, 220 

n.255, 254 n.413, 307, 321 n.727, 329-330, 
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335, 338 n.823, 341-342, 354, 361, 373 

n.989, 386, 387, 408 n.115, 409-410, 439, 

478, 483, 484, 509, 519 

Karel VI (/VII/VIII) de Schone van Agrippina   

275, 276, 288, 292 

Karel VII (/VIII/IX) ‘met de korte neus’ van 

Agrippina   288, 289 n.567 

Karel VII van Frankrijk   146 

Karel VIII (/IX/X) van Agrippina   289, 297, 517 
Karel IX van Frankrijk   143 

Karel van Agrippina, vader van Aye   434, 436, 523 

Karel van Anjou   21 n.31, 24, 172 

Karel van Egmond, hertog van Gelre   450 n.309, 

464, 484 

Karel de Goede, graaf van Vlaanderen   381 

Karel de Grote, keizer   47, 48, 76-78, 85, 86, 87, 

88, 96, 97, 98-99, 101, 103, 121-122, 133, 

134, 138 n.322, 143, 160, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 171 n.57, 182, 186 n.114, 

209, 211, 213, 214 n.225, 240, 243, 244, 
251, 257, 258, 269, 288, 291, 292, 297, 

300, 301 n.626, 303, 304, 333, 334, 335, 

367 n.953, 381, 384, 422, 423 n.190, 426, 

428, 429 n.221, 433 n.240, 442 n.274, 470-

471, 472, 475, 486, 488, 494, 505, 512, 

513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 563, 

570  

Karel de Kale   160, 166, 300, 379, 423, 424, 425, 

426, 427 n.213, 428, 441, 449, 461, 505, 

520 

Karel Martel   77, 186 n.117, 254 n.413, 512 
Karel, hertog van Neder-Lotharingen   97, 98, 161, 

163, 165, 166, 167, 174 n.66,  210 n.209, 

261, 320, 513, 514 

Karel van Nijmegen (senior)   196 n.155, 199, 200, 

202, 206, 210 n.209, 211, 215, 216, 218, 

239, 240, 250, 251, 252, 253, 254-255, 

256, 257, 283, 288, 292, 296, 297, 299, 

465 n.374, 498, 514, 515, 516, 517 

Zie ook   Godfredus Karolus 

Karel van Nijmegen (junior)   200, 202, 203, 206, 

210, 211, 219, 239, 251, 255, 258, 282 

n.541, 283, 288, 291, 292, 296, 299, 305, 
435 n.253, 514, 516, 517 

Zie ook    Jachus Karolus, Karel Ynach 

Karel van Oostenrijk   Zie Karel V, keizer 

Karel de Stoute, hertog van Bourgondië   54, 55, 

118 n.237, 146 n.354, 186 n.114, 269, 277, 

322-323, 324, 326-327, 433, 437, 469, 502 

n.4, 564, 571 

Karel van Valois   96 n.135, 100 

Karel Ynach   308 n.654, 332 n.790, 339, 458 

n.344, 467, 519 

Zie ook Jachus Karolus, Karel van 
Nijmegen (junior) 

Karloman   161, 164, 182, 183, 186 n.117, 194, 238 

n.342, 245, 262, 264, 267 n.461, 271, 272, 

273, 274, 275, 277 n.514, 279, 280, 281, 

288, 289 n.571, 290, 291-292, 293, 303, 

308, 310 n.664, 313, 320, 325, 326 n.758, 

334, 335 n.806, 365 n.945, 366, 426, 498, 

505, 512, 517, 518, 519 

Karlstein, burcht   77, 90, 163, 179, 180 n.90 

Karolingers, dynastie   6 n.24, 66, 76-78, 84 n.88, 

85-86, 88, 90, 95, 97, 128, 160, 161, 163-

167, 169-173, 176, 177-178 n.80, 180 

n.90, 181, 202, 212, 243, 253-254, 291, 

300, 303, 304, 333-334, 379-381, 382 

n.16, 385, 392, 397, 399, 401, 402, 419, 
423-427, 428 n.216, 429 n.219, 464, 468, 

480, 503, 505, 509, 512, 513, 514, 515, 

516, 517, 518, 519, 520, 521, 563, 565, 

570, 571, 572 

Karolus I, vorst van Tongeren   312, 313, 320 

n.723, 518, 519 

Karolus Hasba, vorst van Tongeren   310 n.664, 

313, 318-319 

Karolus ‘cum parvo naso’, vorst van Tongeren   

310 n.664, 313 

Karolus Pulcher, vorst van Tongeren   310 n.664, 
313, 320 n.723 

Kassel (Fr.)   222 n.262, 241, 242, 286, 312, 343 

Kattendijke-kroniek   39 n.114, 368, 428 n.214, 431 

n.230, 432, 443, 446, 448, 458 

Kemp, Abraham, Leven der Doorluchtige Heeren 

van Arkel   5, 437 n.260 

Kemp, Aert   437 n.260 

Kempius, Cornelius 

De origine, situ, qualitate et quantitate 

Frisiae   476-477, 484 n.462, 486-

487, 489, 490 n.484 
Keulen   93, 95, 161, 172, 215, 216, 218, 257, 282, 

289, 294, 295, 297, 303, 309, 310, 319, 

320, 343, 367, 476, 477, 478, 492, 497, 

498 

Zie ook   Agrippina 

Keyaert, Colijn   Zie Rijssele, Colijn van 

Kirchheim   91 n.117, 155 

Kleef   19, 89, 93, 195, 208, 311, 317, 318, 342 

n.845, 367, 435, 460, 461, 465, 466, 480, 

483 

Koenraad I, koning van Oost-Frankenland   86 

Koenraad II, keizer   88 
Koenraad III, Roomskoning  88 n.106 

Koenraad, zoon van Hendrik IV   162 

Konrad von Würzburg   139 n.323, 155, 460 

Konradijn   24, 171, 173 

Konstanz   95 

Koornike van Brabandt int prose int corte   Zie 

Cornyke [etc.] 

Korfmann, Manfred   10 n.3 

Kreta   11, 70 n.31 

Kroniek van 363 verzen   Zie Van den Beghinsel 

van Roome ende van Brabant 
Kroniekje van Groningen  485-486 

Kronyk van Vlaenderen   385, 389 n.40 

kruistochten   16, 85, 134, 162, 228-230, 331-332, 

334, 340, 469, 508 
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Küchlin, Das herkomen der stat zu Augspurg   93-

94, 95, 109, 110 n.203, 143 n.347, 147, 

304 n.640 

Lalaing, Jacques van   432 

Lalaing, Jolande van   31 n.89, 431, 432-433 

Lambeaux, Jef   196-197, 349, 362 

Lambert I, graaf van Leuven   163, 165, 174 n.66, 

175 n.70, 210 n.210 

Lambert, (klein)zoon van Lambert I en Gerberga   
163, 513 

Lambert van St Omaars 

Liber Floridus   380, 381, 382 

Lamoraal van Egmond   416-417, 464 

Lancaster, dynastie   121 n.244 

Lancelot-handschrift   Zie Handschrift Den Haag, 

KB hs. 129 A 10    

Landen   270 n.475, 276, 287, 290, 292, 302, 313, 

314, 339, 343 

Lando, vorst van Tongeren   313, 314 

Laodamas, zoon van Hector   70, 71, 134 n.302, 
330, 331 

Zie ook   Francion (Francus) 

Laomedon van Sicambria   282 

Laomedon van Troje   8, 24, 29, 281, 521 

Latinus, Trojaans uitvinder van het Latijn   158 

Latium   9, 67, 68, 114, 342, 421 

Latynus, koning in Latium   252 

Lavinia   89, 293 

Leefdale   203, 223, 225-226, 227 n.278, 232, 235, 

259 n.426, 287, 312, 343 

Leefdale, adellijk geslacht   203, 226-227, 230, 231, 
235, 256, 261 n.435 

Olivier   213, 226, 227-230, 232, 258 

n.421, 325 n.751 

Zie ook   Spel van Olivier van 

Leefdale 

Rogier   227, 230, 231-233, 235, 240 

n.348, 259, 260, 273 

Leeu, Gheraert   1, 4, 13, 26-28, 32, 37, 39, 367, 

368, 421, 422, 440, 447, 507, 562, 569 

Leeuwarden   488 

Lefde   203, 219, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 

235, 246, 258, 260, 281, 302 
Zie ook Levelle 

Lefèvre, Raoul   3 n.6, 3 n.12, 28, 32, 34, 432 n.236 

Histoire de Jason   28, 30-31, 432 

Recoeil des histoires de Troie   9, 25, 28-

30, 41 n.121, 44, 127, 432, 494 

n.500, 501 n.1 

Leiden   33, 39, 361, 370, 374, 438, 439, 441, 444 

n.286, 445 n.293, 454 n.329, 448, 459, 504 

Burcht   441, 444, 448, 459 

Van Leiden, Jan Gerbrandsz   39, 428 n.214, 429, 

431, 437, 450 n.310 
Brederode-kroniek   39, 428 n.214, 430, 

431, 432, 433, 439 n.264, 522 

Hollandse kroniek, tweede redactie   428 

n.214, 429 n.220, 430 n.227, 442 

n.279, 448, 449, 453 n.322, 454, 

456  

Lem, heer van de Wilten   441 

Lem, stichter van Haarlem   441, 458, 459   

Lemaire ‘de Belges’, Jean   328-329, 404 

La concorde du gendre humain   332, 405 

n.97 

Les Illustrations de Gaule et Singularitéz 

de Troyes   41 n.120, 71 n.33, 107 

n.187, 134 n.302, 177 n.79, 195, 

308, 311 n.670, 315, 316 n.701, 
317, 318 n.708, 322, 324 n.74, 

327, 328-341, 343, 345, 351, 355, 

356, 363, 365, 373 n.990, 374, 

377, 398, 404, 405, 407, 409, 410, 

412, 415, 435 n.251, 466, 467, 

483 n.455, 498, 502, 503, 507 

n.10, 508, 509, 519, 564, 571 

La pompe funeralle de Phelipes de Castille   

335 n.809 

Traité des pompes funèbres   335 n.809 

Leo I, vorst van Tongeren   313, 321, 343 n.854, 
346 

Leo III, paus   47 

Leo IV, vorst van Tongeren   310, 333, 339 

Leogetia   115, 117 n.235 

Lettersnider, Henrick   369, 370 n.967 

Leuven, 163, 165, 167, 174, 176, 185, 188, 203, 

205, 210 n.210, 219, 220-233, 234-235, 

240 n.349, 243, 244, 245, 246, 256, 258-

259, 260, 287, 302, 304, 311, 312, 313, 

321, 339, 340 n.837, 342, 344, 345-346, 

362-364, 366, 368, 375, 377, 384, 504, 
506, 507, 564, 571 

Baetsfoort   346, 364 

burcht Caesarsberg   205, 220-221, 223 

n.266, 224, 287, 339, 345 n.867, 

346 n.869, 364 

heiligdom   205, 221, 223 n.266, 224, 246, 

287, 311, 312, 313, 339, 346      

Sint-Michielskerk   346 

Sint-Pieterskerk   346 

Wolfspoort   364 

Levelle   226 n.276, 227 n.282, 280 n.531, 281   Zie 

ook Lefde 
Liber de antiquitate urbis Tornacensis   103, 242 

n.359, 315 n.694, 402 

Liber Historiae Francorum  (Gesta Francorum)   

71, 73-75, 76, 84 n.88, 100, 120 n.244, 

130, 158 n.395, 180 n.90, 182  

Liederik van Buc, forestier van Vlaanderen   383-

385, 390, 407, 415, 520 

Liederik van Harelbeke, forestier van Vlaanderen   

300, 381-382, 384, 386, 387, 520 

Van Liesvelt, Adriaen    370 n.967 

Lille   Zie Rijsel 
Lipsius, Justus   364 

De Lischbloeme, rederijkerskamer Mechelen   352 

Livius  101 n.163 

Llewelynn, vorst van Wales   118 

Locrin(us), zoon van Brutus, naamgever van 

Loegria   116, 121    



 

 591 

  

Lodewijk I, hertog van Beieren   216 

Lodewijk II, hertog van Beieren   172, 216 n.238, 

217 

Lodewijk IV, hertog van Beieren, keizer   89 n.110 

Lodewijk V van Frankrijk   97, 98, 165 

Lodewijk VI van Frankrijk   97 n.140 

Lodewijk VII van Frankrijk    98 n.147 

Lodewijk VIII van Frankrijk    97, 98 n.147, 99, 

169, 392 
Lodewijk IX van Frankrijk    97, 99, 167, 168, 169 

Lodewijk XI van Frankrijk  322 n.732 

Lodewijk XII van Frankrijk  330 n.776, 334, 501 

Lodewijk, koning van de Franken   252 

Zie Clovis 

Lodewijk de Duitser, keizer   160, 166, 423-425, 

428 

Lodewijk het Kind   86, 170 

Lodewijk de Vrome, keizer   101, 212 n.216, 297 

n.606, 301 n.626, 314, 441, 493 

Lofdicht op Antwerpen   246, 347-349, 369 n.965-
966 

Lohengrin   257 n.419 

Londen   116, 117, 124, 127, 128, 129 

Billingsgate   124 

Ludgate   124 

De Longuyon, Jacques 

Voeux du Paon   145 n.350 

Lotharius I, keizer   160, 166, 297 n.606 

Lotharius II van Lotharingen   160, 168, 170, 180, 

297 

Lotharius III, keizer   89 n.110 
Lotharius, koning van de Franken 

Zie (Ch)lotharius 

Lothrijcke, stad   415 n.143 

Lucanus, Pharsalia   262, 267, 295 n.597 

Lucianus, Charon of de beschouwers   54 n.20 

Lucius van Tongeren   257 n.419, 400, 401 n.79, 

415, 417 n.157, 496 n.511, 498 

Lud, Brits vorst   116, 124 

Luik   161, 277, 297, 299, 300, 308 n.654, 339, 368, 

480, 492, 494-499, 566, 574 

Lupold van Pont   461 

Luxemburg   180 
Luxemburgers, dynastie   77, 89-90, 163, 173, 179, 

322 n.732 

Den Luyster en de glorie van het hertogdom van 

Braband   324 n.745 

Maastricht   299, 300 n.622, 315, 480, 494-500, 

566, 574 

Macedo, prins van Sicambria, naamgever van 

Macedonië, voorvader van Alexander de 

Grote   282 

Macedonië   46, 72, 84, 88, 118 n.239, 244, 282 

Machteld, moeder van Dirk I van Holland   427 
n.213, 429, 522 

Maerlant, Jacob van   4 n.17, 211, 235, 236-239, 

240, 241, 243, 244, 258, 259-260, 297, 

304, 379, 391, 419, 421 n.173, 505 

Alexanders Geesten   237, 420, 421, 422 

Historie van den grale en Merlijns boec   

118 n.227, 420 

Historie van Troyen   2, 3, 4, 6,  14 n.12, 

19, 26 n.63, 27, 29 n.77, 131 

n.290, 139 n.325, 140, 141 n.337, 

147, 175, 191-192, 295 n.596, 

419-423, 424, 561, 568 

Zie ook   Handschrift Brussel, KB 

hs. IV 927 (het Wissense 
handschrift)    

Lapidarys   236 

Leven van de heilige Clara  236 

Der naturen bloeme   232 n.313 

Rijmbijbel  232 n.313 

Sompniarys   236 

Spiegel historiael   19 n.24, 118, 178 n.80, 

183 n.107, 208, 209 n.203, 212 

n.218, 216 n.238, 229, 236, 237, 

238 n.342, 241-243, 248, 254, 

264 n.449, 288 n.564, 289 n.569, 
293 n.590, 295 n.596-598, 296, 

304, 348, 425-426, 427, 430 

n.226, 464, 465 

Wapene Martijn   369 

Zie ook   Jacop Clarasien 

Maersiaent, kleinzoon van Brabo   201, 212, 213, 

219, 255, 514 

Zie ook   Marsiandus, vorst van Tongeren    

Magius, vorst van Tongeren, stichter van Megen   

310, 315 

Magnus, Friese aanvoerder   470-471 
Maguncio, Trojaan, stichter van Mainz   92 

Magus, koning van Gallië, stichter van Nijmegen   

466, 467 

Mainz   89, 92, 93, 134 n.301, 215, 216, 340 

Mair, Hans   154 n.381, 155 n.385 

Malderus, Johannes, bisschop van Antwerpen   38 

Van Mander, Karel 42, 416, 458-459 

Manfred   24 

Mansel, Jean 

La Fleur des histoires   404 

Mansion, Colard   32, 39 

De la Marche, Olivier   336 
Le Chevalier Délibéré   33, 54, 55 

Nl. vertaling zie Jan Pertcheval 

Nl. vertaling zie Pieter Willemsz    

Den triumphe ende tpalleersel van den 

vrouwen   57, 60 

Marcomiris (Mercomeryuse, Toemrayse), leider / 

koning van de Franken  73, 75 n.52, 76, 

102, 104, 131 n.290, 133, 199, 252, 397, 

480-481, 482, 512, 514, 515, 516, 521 

Marcus Antonius   265, 295 n.595 

Marie de France   118 
Margaretha van Beieren   403 

Margaretha van Bourgondië   398 

Margaretha van Brabant, dochter van Hendrik I   

460 

Margaretha van Brabant, dochter van Jan I   308 

Margaretha van Frankrijk   168, 169 
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Margaretha van Holland   179 n.85 

Margaretha van Kleef   460 

Margaretha van Male   308 

Margaretha van Oostenrijk, dochter van Ernst I   

484 n.459 

Margaretha van Oostenrijk, dochter van 

Maximiliaan I   180, 329-330, 332, 335, 

336, 338, 341 n.841, 404 

Margaretha van York   29, 30, 118 n.237, 322 n.732 
Maria van Arkel   463 

Maria van Bourgondië   33, 54, 55, 154, 307, 321, 

322 n.733, 323, 327, 336, 337, 340, 404, 

483 

Maria van Brabant, dochter van Hendrik I   177 

Maria van Brabant, dochter van Hendrik III   168, 

170 

Maria van Brabant, dochter van Jan III   301 

Maria van Cats   33 n.95 

Maria van Frankrijk   177 

Maria, hertogin van Gulik   463 n.362 
Mariken van Nieumeghen   355 

Marlianus (Raimondo de Marliano)   485 

Marot, Clément   331 

Mars   142, 190, 205, 246, 284, 287, 311, 312, 339, 

345, 346, 357, 396, 412 

Marsacii   313 n.682 

Marsiandus, vorst van Tongeren   313, 314, 324 

n.747 

Zie ook   Maersiaent 

Martinus IV, paus   24 

Martinus V, paus   325 n.753 
Masseeuw, Christianus 

Chronicorum multiplicis historiae 

utriusque Testamenti libri xx   365 

Mathilde van Boulogne   175, 177, 207,  

Mathilde van Brabant   421 n.172 

Mathilde van Engeland   120 n.245, 124 n.262 

Mathilde van Leuven, moeder van Eustachius II 

van Boulogne   513 

Matteo da Porta, aartsbisschop van Salerno  21 

Maximianus, Brits vorst   270 n.476, 289, 290 

n.572, 298, 397, 401 n.83 

Maximiliaan I, keizer   49, 61 n.37, 87 n.101, 89 
n.110, 90, 110, 150 n.369, 180, 307, 308, 

321, 322, 323, 327, 329, 332 n.786, 333, 

334, 336, 337, 338, 341, 404, 406, 411, 

431 n.230, 433, 479, 480, 483, 484, 501, 

509 

Mechelen   Zie De Lischblomme  

Medea   24, 26 n.63, 54, 138  

Meerbeek   223-224, 226, 232, 259 n.426 

Megen (Castrum Magium)  310, 311, 312, 315, 

317, 318, 465, 467 n.381 

Zie ook   Nijmegen 
Mehmet II, sultan  83 

Meisterlin, Simon   109-110, 112, 158 n.393 

Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland   141, 420, 

423, 424 n.194 

Zie ook Rijmkroniek van Holland I 

Menapii, volk   309 n.663, 310, 339, 405 

Menapius, vorst van Tongeren   310, 339, 458 

n.344, 467 

Menelaus   8, 9, 141, 142 

Mennel, Jakob 

Fürstliche Chronik genannt Kaiser 

Maximilians Geburtspiegel   180-181, 337-

338, 341, 502 n.4 

Van menych sympel ende van out gedachte ende van 

cronycke   186 n.114 
Meotische moerassen (Paludes Meotides)   73, 74, 

75, 128, 147, 281, 442, 448, 456, 474, 482 

Van Merchtenen   Zie Hennen van Merchtenen 

Mercurius   9, 54, 357, 396, 400 n.78, 412, 416 

Mercurius, koning van Engeland   214 

Mercwinc (Merywinck), koning van Goetlant   199, 

202, 214, 514, 515, 516    

Merlijn   117 n.231 

Meroveus (Merovech, Merrowinghen, 

Merywinghen), koning van de Franken 

(Aelmaengien)  76, 199, 202, 206, 209, 
213 n.222, 214-215, 236, 238, 245 n.373, 

248, 253, 254 n.413, 255, 257, 294 n.593, 

320, 397, 512, 514, 515, 516, 521 

Merovingers, dynastie   66, 75. 76-78, 81 n.75, 84, 

97, 128, 161, 165, 166, 179, 182, 183, 193, 

209, 212, 243, 245, 251, 253-254, 256, 

258, 264 n.449, 291, 292, 297-298, 300, 

303, 308, 320, 334-335, 336, 337 n.815, 

338 n.820, 342, 382, 384-385, 419 n.164, 

423-429, 434, 441, 464, 468, 503, 505, 

512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 
520, 521, 522, 563, 565, 570, 572 

Messchert, Willem 

Druon Antigoon, of de stichting van 

Antwerpen   361-362 

Methodius   295 n.597 

Metz   76, 77, 94, 102, 326, 337, 343 n.850, 395, 

401 n.78, 402, 406, 498 n.521 

Zie ook Mosellana 

Meulewels, Pieter 

Van den Reuse Drugon ende Brabon, ofte 

oudheyt van Antwerpen   361  

Middelburg   449 
Milaan   102 n.167, 311 

Milet, Jacques, Histoire de la Destruction de Troye 

la Grant   3 n.6, 25, 41 n.121, 44, 146 

Mitellus, stichter van Middelburg   449 

Mithridates van Ponte   311, 315, 467 

Moenen, duivel   355 

Molanus, Johannes 

Historiae Lovaniensium libri XIV   363 

Molinet, Jean   60-61, 322 n.733, 329, 404 

Mollijns, Jan   365 

Mondedier, Trojaan, stichter van Brussel   188, 205, 
222, 235, 287, 302, 343 n.854 

Monfroit   Zie Brussel, Coudenberg 

Mons   403 

Montauban   103 

Montdidier (N.-Fr.)   222 n.262 

Mordred   117 n.234, 121 n.249 
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Morinea (Terwaan)   395 

Morineus, Trojaans hertog, stichter van Morinea 

(Terwaan)   395 

Morini   401 n.78 

Moriz von Craûn   133-134, 177 n.79 

Mosellana (Metz)   395 

Mosellanus, Trojaans hertog, stichter van 

Mosellana (Metz)  395 

Mouskés, Philippe   242 n.359 
Mozes   12, 84, 115, 262, 295 n.597, 451 n.317, 

473 

Münchener Brut   125, 138 n.318 

Namen, graven   78, 161-163, 463, 513, 563-564, 

571 

Narbonne   102 

Nebukadnezar   482 

Nedersassen, volk   Zie Sassen 

Negen Besten   143-145, 146, 211, 215 n.232, 236, 

239-244, 258, 259, 294 n.593, 303 n.637, 

406, 411 
Negen vrouwelijke Besten   144, 145 

Van neghen den besten   118 n.237, 141, 143 n.349, 

222 n.262, 236 n.332, 239-244, 245, 256, 

258, 286, 464 

Nennius   113-114, 115, 125 n.272, 131 n.290 

Neomagus   481 

Neopagus   481 

Neoptolemus   70 

Nepos, Cornelius   11, 21, 22, 23 

Nero, keizer   11, 68, 134, 441, 454, 488, 493 

Nervia (Doornik)   309 n.663 
Nervii, volk   309 n.663 

Neurenberg   95 

Nicolas Rucleri   400 

Nijmegen   200, 203, 205, 206, 207, 209, 212, 219, 

220, 225 n.275, 233, 237, 241, 242, 243 

n.362, 249, 251, 255, 256, 259, 283, 286, 

287, 299, 311, 312, 315, 317-318, 340 

n.837, 342, 343, 361, 457, 460, 464-466, 

467, 481 n.449, 566, 573 

Valkhof   464, 465 

Zie ook   Karel van Nijmegen 

Zie ook   Oppidum Batavorum 
Nîmes   102 

Nimrod   82 n.79, 88, 143 n.348 

Ninive   52, 149, 153, 413 

Ninus   94 n.131, 149, 179 n.88, 493 

Noach   46, 82, 90 n. 113, 94, 108, 109 n.195, 111, 

179 n.88, 194, 260, 262, 269, 271, 274, 

275, 279, 281, 293, 295, 309, 331, 333, 

409, 449, 451 n.318, 453, 466, 471, 517, 

518, 519 

Nockart, Simon   403 

Noormannen   101, 120 n.244, 160, 300, 363, 441, 
442, 444, 448, 456, 462, 486 

Noot, Jan van der   417-418 

Noot, Thomas van der   383 

Nordlingen   154 n.381 

Normandië   99 n.150, 101, 122, 423 

Normandië, hertogen van, Engelse dynastie   17, 18 

n.21, 78, 101, 102 n.166, 117 n.233, 118, 

120, 121, 122, 123, 145 

Notger, prinsbisschop van Luik   496 

Van Nyeuvont, loosheit ende practike 37 

Octavia (Tongeren, Belgis)   225, 299, 312, 315, 

396-397, 401 n.83, 495-496, 498 

Octavia, moeder van Octavianus   496 

Octavia, zuster van Octavianus   295 
Octaviana, zuster van Octavianus en Swane jr.    

283, 291 n.578, 295, 296 n.603, 517 

Octavianus, keizer   200, 203, 204, 205, 206, 212, 

213, 219, 224, 225, 235, 240 n.342, 244-

245, 246, 249, 250, 251, 258, 259, 265, 

266, 267, 272, 273, 279, 280, 283, 286, 

287 n.561, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 

299, 300, 302, 304, 305, 312, 315, 317, 

396, 496, 497 n.513, 514, 517, 518 

Zie ook   Augustus 

Octavianus rex (Octavianus Germanus)   310 n.669, 
312, 313, 315, 318 n.709, 518, 519 

Octavius, senator   311   

Octavius Braebon   Zie Brabo 

Odnea   242 

Odysseus   43 

Zie ook   Ulixes 

oertaal   158, 357, 508 

De Oesterwijck, Henricus 

Carmen in laudem Brabantiae   188 

Olde Freesche Cronike   472 n.406 

De Olijftack, rederijkerskamer Antwerpen   361 n.927 
Olivier   134, 141, 434, 469, 523 

omgekeerde wereld   387 n.32, 443, 446, 447, 503 

Oost-Westbeweging   12, 47-48, 79, 83, 105, 132-

134, 159, 562, 569, 570 

Oostenrijk   180, 327,335, 336, 337, 338, 340, 341 

Zie ook   Austr(as)ia (inferior / superior) 

Oppidum Batavorum (Nijmegen)   467 

Opstand   328, 343, 353, 355, 439, 450 n.309, 510 

Opusculum de gestis illustrium dominorum de 

Egmonda   463-464 

Orgetorius, aanvoerder van de Heryciniërs   405 

Orgetorix, aanvoerder van de Helvetiërs   405, 411 
Orosius   14, 16, 75 n.49, 267 n.465, 416 

Van Os, Peter, drukker in Zwolle    32 n.94 

Van Os, Peter, geschiedschrijver in den Bosch   305 

n.642 

Osiris   108 

Otto I, keizer   48, 86, 88, 161 n.5, 166, 171, 218 

Otto II, graaf van Gelre   46 

Otto II, hertog van Beieren   216 

Otto II, hertog van Neder-Lotharingen   165 n.28, 

174 n.66, 210 n.210 

Otto III, keizer   47 n.4, 86 
Otto IV van Arkel   435 

Otto IV, keizer   123 n.256, 177  

Otto van Freising   47, 48 n.5, 86, 88, 133 

Otto van Leuven   174 n.66 

Otto van Nassau   461, 462 

Ottokar van Bohemen   171 
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Oude gesten seggen ons dat   Zie Van den 

Beghinsel van Roome ende van Brabant 

Oudenaarde   348, 383, 416 

Oudenburg   384, 387 

d’Outremeuse, Jean 

Geste de Liège   402 n.85, 496-498, 566, 

574 

Myreur des histors   497 n.514 

Overoude Tafelen   301 n.627, 442 n.277, 493 
n.498 

Ovide Moralisé   50 

Ovidius   2, 14, 16, 17 n.21, 21, 42 n.123, 50, 140, 

262, 267 n.466, 280, 295 n.597, 385 n.24 

Oxford   133, 134 n.302 

Oxford, Walter van   115, 401 

Padua   70, 152 

palladium   9, 55, 190 

Pallas (Minerva)   60, 61 

Pallas, bondgenoot van Aeneas   86 n.96 

Paludes Meotides   Zie   Meotische moerassen    
Pandrasus  115, 295 n.596 

Pandro   57 

Pannonia (Hongarije)   71, 73, 74, 75, 91 n.118, 

179, 182, 275, 281, 283, 434, 436 n.255, 

449, 456 n.339 

Parides van Sicambria   306, 309, 320, 335, 518 

Parijs   28, 96, 102, 103, 132, 133, 147, 167, 205, 

222,  329, 404, 422 

Paris   8, 9, 16, 28, 53, 56, 59, 60-61, 62, 80, 81, 

102, 111 n.205, 131 n.290, 138, 141, 142, 

150 n.366, 158 n.395, 301 n.629, 422 
Paris, Jean de, De potestate regis et papali   100 

Paris, Matthew   122 

Paris-oordeel   8, 9, 35, 36, 60-61, 62, 142 

Parthonopeus de Blois (Parthonopeus van Bloys) 

131 n.290 en n.22, 143 n.346 

Paulus Diaconus   76, 102 n.166 

Pauw, Dirk Frankenz   429, 437 

Hollandse kroniek  428 n.214 (nrs. 1 en 4), 

429 n.222, 431 n.231 

Kronijcke des Lants van Arckel […]   433-

437 

Pegasus   186 n.117 
Penelope   14, 57, 138 n.322 

Penthasileia   9, 54, 55, 140, 144, 145, 146 n.354, 

154 

Perizonius, Jacob   44 

Pertcheval, Jan 

Den camp van der doot   54, 55 

Petrarca   42, 43, 106 n.180, 107 

Petrus Damiani   262 n.439, 271, 295 n.597 

Petrus, Suffridus  

De Frisiorum antiquitate et origine libri 

tres  470 n. 396, 471, 477 n.431, 
484 n.462, 488 n.475, 489-491  

Peys, Gillis, Van Jasoene, hoe hi wan dat gulden 

vlies   193 n.146 

Phileum, plaats   487 

Philippe de Vigneulles, Chronique de Mez et de 

Lorraine   343 n.850 

Philippus van Macedonië   72 

Phrisus   480, 481. 484 n.462, 487, 489 n.481 

Phrixo   478 

Piccolomini, Enea Silvio (paus Pius II)   83, 109 

n.197, 453-454   

Pierlepont  201, 435 

Pier(re)pont in Bar   201 n.169, 434, 435, 436, 463, 

523 

Pietersz, Doen   423, 439, 440 n.265 
Pilatus, Leontius   42 

Pippijn I van Landen   161, 165, 168, 181, 183, 

186-187, 211, 245, 257, 262, 269, 280, 

288, 290-291, 292, 293, 297, 298, 300 

n.625, 314, 335 n.806, 512 

Pippijn II van Herstal   180, 251 n.398, 252, 300, 

337 n.815, 512 

Pippijn III de Korte   76, 77, 85, 88, 97, 170, 253, 

291, 297-298, 313 n.681, 314, 334, 425, 

426, 428, 429, 512 

Pippijn, zoon van Karel de Grote   77 n.59, 85 n.92 
Pius II, paus   Zie Piccolomini, Enea Silvio 

Plantagenet, dynastie   114 n.216, 120, 123, 146, 

427 

Plato   262 n.439, 271, 272, 295-296 n.597 

Plinius   309, 314, 321, 448, 450 n.313, 468, 476, 

495 

Pluto   54, 205, 246, 311, 312, 339, 346 

Poggio Bracciolini   40 

Polidamas   140 n.334, 141 

Polidamas van Sicambria   306, 309, 311, 319, 320, 

518, 519 
Pollites   140 

Polyxena   9, 36, 54, 56-57, 59, 138, 140, 141 

Pompeius   72, 265, 266 n.459, 267, 279, 282, 286, 

295 n.597 

Pont   461-462 

Zie ook   Wichard, Lupold 

Posthumus   252 

Praetorium Agrippinae   Zie Valkenburg 

Priamus van Aelmaengien *  179 n.86, 199, 202, 

210, 252, 253, 514, 515, 516 

Priamus, opvolger van Brabo *  250, 251 n.398, 

252, 253, 254, 255, 515, 516 

Priamus, leider / eerste koning van de Franken   
63, 73, 76, 161, 163, 165, 170, 174 n.67, 

177 n.80, 179, 180, 182, 183, 294, 297, 

298 n.614, 381, 397, 434, 436, 505, 512, 

513, 521, 522 

Priamus, Frankische regent van Friesland   481 

Priamus, koning ‘van Goten en van den Rijne’, 

zoon van keizer Traijoen   201, 202, 210, 

212, 258, 514 

Priamus van Sicambria *  179 n.86, 281-282, 517 

Priamus van Troje   8, 9, 24, 25, 35, 52-53, 56, 63, 

69, 70, 72, 80, 81, 88, 96, 97 n.140, 103, 

115, 125 n.270, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 145, 151 n.375, 152, 154 n.380, 

161, 163, 177 n.80, 179, 180, 181, 182, 

                                                
 Ten dele overlappende figuren      
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186, 253 n.406, 271 n.487, 281, 319, 323, 

355, 381 n.7, 385 n.24, 393, 394, 399, 406, 

419, 469, 517, 518, 519, 520, 521, 522 

Zie ook   Feeste van coninc Pryamus 

Priapus   355, 356 

Proserpina   190 

Pseudo-Clericus (Pseudo-Boendale)  194, 272-273, 

274-275 

Pseudo-Dares, Historia Daretis Frigii de origine 
Francorum   17 n.19, 71, 75 

Ptolemaeus   487 

Du Puys, Remi   341 n.841, 386, 387 n.30 

Pyrrhus, zoon van Achilles   57, 70, 71, 115, 145 

Pyrrhus van Epirus   67 

Pythagoras   262 n.439, 271, 272, 296 n.597 

Pytus, koning in Latium   252 

Quaestio in utramque partem   100 

‘Quinten Metsys, put van’   zie Antwerpen 

Quintus Curius, verrader van Belgis   399    

Radboud, koning van de Friezen   300, 416-417, 
425, 463, 464, 468, 469, 470, 488 

Raeti, volk   309 n.663 

Rechten Ind gewoenten des Bischops Hoffs van 

Xanten   93 

reditus-theorie   97, 98, 169, 172, 334 n.802, 381, 

392 

Register van diverse mandementen, Antwerpen   

352 n.889, 361 

Regnerus, Keulse Karthuizer   477 n.431 

Reims   101, 102, 103 n.170, 152, 340, 492, 493, 

497, 498 
Reinier III, graaf van Henegouwen   174-175 

Reinout II, hertog van Gelre   232 n.314, 301 

Reinout III, hertog van Gelre   301, 462 n.362 

Reinout IV, hertog van Gelre   462 

Remus   48, 91, 101, 102 n.163, 113, 282, 294, 357, 

493, 494, 497 

renovatio imperii   47, 85, 86 

Rethii, volk   309, 310 

reuzen   50, 116, 117, 118 n.239, 122, 125 n.268, 

128, 130, 131, 145, 361, 373, 383, 443, 

446, 462, 474  

Zie ook   Braymbantus, Christoforus, 
Druon Antigoon, Enceladus, Gogmagog, 

Goliath, Slaven, Stonehenge, Theutona  

Reynaert   19 n.24, 32 n.94, 142 n.343 

Reynerus (Reinoud, Reinhard), graaf (van Toul)   

229 

Reynerus van Prüm 

Gesta Godefridi Lovaniensis dicti Barbati   

228, 261 n.436 

Rhenanus, Beatus   110 

Rhodos   153 

Richard I, hertog van Normandië   120 n.244 
Richard II van Engeland   120 n.245 

Richard II, hertog van Normandië   120 n.242 

Richard van Cornwall, Roomskoning   89 n.110, 

122-123, 171, 173 

Rigord van Saint-Denis   96 n.138, 99 n.151, 104, 

110 n.203, 131 n.290, 222 n.262 

Rijmkroniek van Holland I   423-426, 428, 442, 446 

n.294, 469 n.388 

Zie ook   Melis Stoke    

Rijsel   60 n.33, 185, 257 n.419 

Rijssele, Colijn van   6 n.24, 348 

Ritzaert   434, 523 

Robert van Gloucester   118 n.241, 123 

Roeland   134, 141, 176, 469 

Roelants, Jan   37, 38, 40 
Roelantslied   37 

Rolevinck, Werner   476-477 

Fasciculus temporum   16 n.17, 119, 367, 

368 n.958, 476 n.428, 507 n.10 

De origine et laude Frisonum   476, 489 

Zie ook   Veldener, Jan 

Roman d’Énéas   89, 123, 124, 131 n.290, 135, 139, 

151 n.374, 158 n.395 

Roman de Galeran de Bretagne   138 

Roman de Thèbes   138 

‘Roman van Caesar’   194 n.147, 195, 196, 257 
n.419, 261 n.435, 264-269, 270, 272, 276, 

281, 284 n.546 

Roman van Cassamus   232 n.313, 295 n.596 

Romanus, Romeins stamvader   113 

Romulus   48, 75, 91, 101, 102 n.163, 113, 158 

n.395, 282, 294, 357, 387, 493, 494 

Roncesvalles, slag   428, 429, 430, 469 

Ronsard, Pierre 

Franciade   112, 418, 509-510 

Rooman, Gillis   458  

Roovere, Anthonis de   6 n.24, 53, 60 n.33, 154 
Rorico van Moïssac   143 n.347 

Ros Beiaard   186 n.117 

Rothaid, zuster van Karel de Grote   76 n.57 

Rothildis   397, 503, 521 

Roussillon   Zie Ermengardis, Girart 

Rudolf van Habsburg, keizer   21 n.31, 89, 172, 

173, 216 n.238, 321 n.727 

Rudolfsboek   471 

Ruotger, Vita Brunonis   218 

Ruth   402 

Ruthenii, volk   405 

Ruyven, Claes van   33-34 
Ruyven, Liesbeth van   33 n.95 

Ryswyck, Theodoor van 

Antigonus of de Volksklagten   362 

Sabu   Zie Solon 

Sachs, Hans   156-157 

Saint-Denis   77, 404 n.95 

Saint-Quentin, vrede van   267-268 

De Saintes, Pierre   177 n.79 

Saksen, volk   72, 88, 100, 114, 116, 117, 118 

n.239, 120, 122, 123 n.256, 126, 127, 300, 

310, 440, 442 n.274, 471 n.402, 473, 480-
481, 482, 484, 563, 570 

Zie ook   Sassen 

Saksische dynastie   86, 88, 166, 171 

Salandus   449 

Salegast, Frankische wetgever   73, 75 n.49 

Van Salenson, Gerard   374, 413, 414, 498 
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Salische dynastie   88, 171, 177 n.70 

Salische wet   75 n.50, 100 

Sallustius   11, 15, 21, 22 

Salomo   49 

Salvardus, heer van Dijon  383, 520 

Salvius Brabon   Zie Brabo 

Samson   451 n.317, 455 n.333 

Samuel   83 

Sassen (Nedersassen), volk (Friezen)   440-442, 
444, 446, 457, 469, 471 n.402, 473, 474 

Saturnus   29, 357 

Saturnus, koning in Latium   252 

Saxo, broer van Friso en Bruno   472-475, 486, 489 

Scaeische poort, stadspoort in Troje   137 n.314 

Scharlensis, Ocko   488, 489, 491 n.486 

Schedel, Hartmann   92-93, 153, 370 n.970, 453 

n.322 

Schliemann, Heinrich   10, 16, 44 

Scribanius, Carolus 

Origines Antverpienses   357 
Scriverius, Petrus   441 n.273, 444, 447 

Scythen   69, 83, 112, 456, 480, 482-483, 488 

Scythia   449, 456, 480, 481 

Segesta   70 n.31, 85 n.93, 152 

Segher Diengotgaf   2, 3 n. 11, 4, 6, 19, 56 n.23, 

139-140, 147, 167, 175-178, 179, 188 

n.125, 191, 192, 421, 427 n.212, 561, 564, 

568, 571 

Sem   82-83, 471-472, 476 n.427, 566, 573 

Semiramis   145 n.352, 319 

Seneca   43, 44 
Sermo de adventu sanctorum Wandregisili, 

Ansberti et Vulframni in Blandinium   380 

Septimius, Lucius   10, 11 n.5 

Sequani, volk   339 

Seversz, Jan   16 n.17, 33, 83, 370-371, 372, 448, 

455, 456 

Séwel, Willem   40 n.115 

sibille   80, 99 n.151 

van Cumae   68, 482 

Erythraeïsche   79, 80 

Tiburtijnse   80 

Sibylla Tiburtina   80 
Sicamber van Sicambria  333 n.795, 339 

Sicambri / Sicambriërs, volk   71, 73, 75, 143 

n.347, 242, 271, 272, 275, 277, 319, 332, 

334, 335, 337, 340, 434, 441, 451 n.318, 

455 n.333, 456 n.337, 466, 467, 475, 480, 

481, 482-483, 508, 510 

Sicambria 

mythische antieke stad / gelijknamig rijk   

73, 75, 90 n.114, 100, 101, 104, 

109, 128, 147, 152, 182, 183, 252, 

271, 281-282, 283, 289, 290, 294, 
295, 298, 303, 309, 311, 314, 315, 

319, 331, 334 n.803, 335, 336 

n.812, 373, 375 n.995, 397, 423, 

434, 448 n.303, 452, 466, 474, 

475, 480, 505  

vorsten, volgens derde Brabo-sage   282, 

292, 295, 298, 310, 319, 517 

Zie ook   Aeneas, Francion III, 

Hector, Laomedon, Priamus, 

Silvius, Silvius Brabo en Troylus 

van Sicambria 

vorsten, volgens vierde Brabo-sage   309, 

311, 314, 319, 332, 335, 339, 518, 

519 
Zie ook   Brabo, Francion, Hector, 

Parides, Polidamas, Torgotus, 

Troas, Trous en Sicamber van 

Sicambria 

Sicilië   21 n.31, 24-25, 26, 70 n.31, 151 n.375 

Sidonius Apollinaris   75 n.49 

Sigebert van Gembloux   163 n.16, 177 n.78 

Sigisbert van Aquitanië, stamvader van Holland   

428, 457, 522 

Silvius, zoon van Aeneas   293, 332 n.790 

Silvius, kleinzoon van Aeneas, vader van Brutus   
113 

Silvius van Sicambria   282 

Silvius Aeneas, nazaat van Aeneas   293 

Silvius Brabo, Silvius Braebon   Zie Brabo 

Sint Adalbert   446 

Sint Bavo   390, 407 

Sint Cassius   102 n.167 

Sint Clement   262, 280, 295 n.597, 348 

Sint Eleutherius   103  

Sint Eucherius   492  

Sint Eustachius   348 
Sint Goedele   307 

Sint Helena   145 n.352 

Sint Hubertus   497 

Sint Jacobus de Mindere   398 

Sint Jeroen   446 

Sint Joris   219, 462, 499 

Sint Loy (Elooi)   385 

Sint Lupus van Troyes   496 n.507 

Sint Martinus van Tours   289, 290 n.572, 298, 314 

Sint Maternus   492, 497 

Sint Monulphus   497 

Sint Norbert   93 
Sint Pieter   48, 295 n.597, 492 

Sint Remi   199, 252, 298 

Sint Reynalt   434, 523 

Sint Servatius   299, 494, 495-496, 500 

Sint Sixtus   492 

Sint Thomas   472 

Sint Urbicius, bisschop van Metz   432 

Sint Valerius   492  

Sint Victor   91, 93 

Sint Walarik (Valéry)   97 n.140, 98, 168-169 

Sint Wandregisel   380 
Sint Waudru   403-404 

Sirenen   116, 117 

Slaven, reuzenvolk   284, 301, 440-459, 463, 465, 

566, 573 

Slavenburg (Vlaardingen)   440, 445 n.293, 447, 

449, 454, 455 
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Slavenië (Slavonië)   266, 284, 301 

Sluis   384 

Smeken, Jan   6 n.24, 189  

Een Spel op hertoge Karle ons keyser nu 

es   189-191, 193 n.145, 385 n.24 

Sneek   472 n.404 

Snoy, Reinier   451 n.317 

Socrates   48 

Sodom en Gomorra   149 
Sofia, keizersochter, vrouw van Godfried met de 

Baard   228, 263 n.446, 325 n.751 

Sol   396  

Solesmes   396, 400, 401 n.78 

Solon (‘Sabu’) van Athene   262 n.439, 271, 272, 

296 n.598 

Der sonderen troest   33 n.95 

Sone de Nansay   172, 208 

Sophocles   43 

Spel ghenoemt Brabantia over den desolaten staet 

van Antwerpen   361 n.927 
Spel op de zeventien heren van Arkel   437 

Spel van Olivier van Leefdale   230 

Zie ook   Van Leefdale 

Spel van sinne van Charon de helsche schippere   

54, 56 

Spyck, Jacob   477 

Stabius, Johannes   338 n.820 

Statius   14, 280, 348 n.877 

Stavo, afgod   489 

Stavoren   488, 489-490 

Stephanus II, paus   85, 97 
Stephanus, Gesta sancti Servatii episcopi 

Tungrensis et confessoris  496 

Steven, koning van Engeland   118 n.241 

Stijevoort, Jan van   6 n.24 

Stonehenge   117, 444 

Straatsburg   93 n.125, 94 n.130, 154-155 

Straßburger Trojabuch   154-155 

Stuart, dynastie   121, 126 

Suetonius   279 

Sulla, Romeins veldheer   16 n.17, 311, 315 

Sunno, leider van de Franken   73, 75 n.52, 130 

n.288 
Sunthaim, Ladislaus   336 

Swane junior, vrouw van Brabo   200-201, 203, 

205, 209, 221, 238, 240, 249, 251, 256, 

258, 283, 286, 288, 299, 310 n.664, 312, 

319, 339, 342, 346, 348, 363, 514, 515, 

516, 517, 518, 519 

Swane senior, vrouw van Karel van Nijmegen   

200, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 

211, 219, 223, 225, 239, 246 n.377, 249, 

250, 251, 256, 258, 283, 285-286, 287, 

291, 292, 299, 305, 311, 312, 313, 315, 
316, 317, 318, 332 n.790, 338 n.825, 339, 

435 n.253, 514, 515, 516, 517, 518, 519 

Zie ook Germana (Germaine) 

Tacitus   106, 107, 108, 110, 126, 156, 158, 314 

n.688, 331 n.779, 370, 416 n.152, 448, 

449, 450, 453 n.323, 466, 467, 468, 476, 

482, 485, 486, 487 n.470, 508 

Tamerlane   17 

Teilman, boekverkoper in Groningen   485-486 

Telamon   8, 59 

Telegonus   18 

Telephus   69 

Tenedos   17 

Ten Ghelove   Zie Leuven 
Ter Duinen, abdij   383 n.17 

Terwaan   395, 401 n.78, 402, 406, 492, 498 n.521 

Zie ook Moriana 

Teutonen, volk  87, 310, 315, 339 

Teutoons, taal   316, 311 n.670 

Texander, vorst van Tongeren   313, 314 

Thebe   413 

Theodorik de Grote, koning van de Goten   51, 69 

Theodosius, keizer   289, 290 n.572, 314 

Theuto I, vorst van Tongeren   310 

Theuto II, vorst van Tongeren   310, 316 n.699 
Theutona, reus   339 

Van Thielrode, Johannes   242 n.358   

De Thimo, Petrus (Peter van der Heiden)  182 

n.103, 183, 280 n.530, 323, 324-326 

Brabantiae historia diplomatica   228-230, 

325 

De origine Trevirensium et Tungrorum   

324, 326, 327 

Thomas ‘Leodius’, Hubertus   470 n.396, 484 

n.462, 489, 490, 498 

Thomasin von Zerclaere   138 n.322 
Thüringen (Doringen)  89, 90, 177 n.791, 282, 284, 

286, 288, 290, 299, 300, 310, 320 

Zie ook   Frederik, Herman 

Thuringus, vorst van Tongeren   310, 320 n.723 

Tiberius, keizer   95, 288, 294 n.592, 296 

De Tien-jarige belegeringe van Troyen   38 

Tigurini, volk   316, 339, 405  

Titus, keizer   288, 294, 296, 476 

Titus, zoon van Karel I van Agrippina, vader van 

keizer Vespasianus   288, 313 

De Tollins, Hugues   270 n.479 

Tongeren (Tungris) 
stad / mythisch antiek rijk rond deze stad   

225, 243, 282 n.541, 283, 286 

n.551, 288 n.567, 299-300, 309-

316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 

324, 325 n.757, 335 n.807, 338 

n.825, 339, 342, 343, 374, 375, 

395, 400, 401 n.78, 402, 405, 406, 

412 n.133, 467, 480, 488 n.477, 

492, 495-500, 503, 504, 505, 566, 

574 

Zie ook   Germana, Octavia, De 
Witte Lelie 

vorsten van dit rijk  

volgens de vierde Brabo-sage  

309-310, 313, 314, 375, 

498, 518, 519 

Zie ook Agrippa, Ambro, 



 

 598 

  

Angisus, Artsardus,  

Austrasius, Camber, 

Cymber, Godfredus 

Karolus, Jachus Karolus, 

Julius Braebon, Karolus 

I, Karolus Hasba, 

Karolus cum parvo naso, 

Karolus Pulcher, Lando, 

Leo I, Leo IV, Magius, 
Marsiandus, Menapius, 

Octavius Braebon, 

Swana, Texander, Theuto 

I en II, Thuringus, 

Torgotus, Tungris, 

Walagar 

volgens Jean d’Outremeuse   497, 

498 

Zie ook   Agrippina, vorsten van 

Tongres, l’histoire de (les chroniques de Tongres, 

l’histoire de Belges ou de Tongres)   332-
333 

Tongris, Trojaan, prins van Reims, stichter van 

Tongeren (volgens D’Outremeuse)   496-

497 

Torgoti   Zie Gesellekens van Troyen 

Torgotus, prins van Sicambria, stichter van 

Tongeren (volgens de vierde Brabo-sage)  

306, 309, 310 n.664, 319, 323, 332, 339 

n.834, 342 n.845, 374, 375 n.995, 466, 

498, 518 

Torhout   241, 242, 286, 312, 315 n.690, 340 n.837, 
343, 391 n.45 

Torquoto (Turcus), stamvader van de Turken   63, 

72 

Toulouse   102-103, 340 

Tournay   Zie Doornik 

Tours   102 n.166, 114, 152, 289, 340 

Tractatus Alvini   472 n.404 

Traiectum   441, 480 n.442 

Zie ook Utrecht, Maastricht 

Traijoen, keizer van Rome   196 n.155, 201, 202, 

210, 212, 213, 255, 258, 514 

translatio artium   132, 133 n.295, 418 
translatio imperii   47-48, 72 n.42, 78-79, 81, 84-

86, 112 n.207, 132-134, 148, 171, 172, 213 

n.224, 244, 251 n.397, 319, 482, 562, 569, 

570 

translatio militiae   133-134, 143 

translatio religionis (gratiae, regni dei)   84 

translatio studii (sapientiae)   48, 132, 133 

‘translatio urbanitatis’   148 

‘translatio urbis’   148 

translatio-denken   46-48, 49, 65 n.11, 105, 111, 

152, 496, 563, 570 
Trebetas, stichter van Trier   94 n.131, 319, 493 

Treveri / Treverenses, volk   310, 319 

Trier   94, 103 n.170, 149, 152, 153, 215, 216, 309, 

315, 316, 319, 321, 324, 325, 326-327, 

375, 394-395, 400, 453, 492, 493, 497, 504 

Trinovantes, volk   117 

Trinovantum (Troia Nova, Londen)   116, 117, 128 

Tristan-stof   141 n.336 

Trithemius, Johannes   106, 107 n.187, 110-111,  

304 n.640, 338 n.820,  402 n.85, 450 

n.310, 456 n.337, 470, 476, 478-484, 485, 

489 n.481,  

Troas (Troyas, Troyades), prins van Sicambria   

309, 319, 342 n.845, 375 n.995 

Troiades   Zie Trous 
Trojaanse poort, stadspoort in Troje   137 n. 314 

Troje, Berg van   420 n.166 

Tros   281 

Trous (Troïus, Troiades) van Sicambria   306, 307 

n.643, 309, 311, 314, 319, 328, 332, 466, 

518, 519 

Troyen, Gesellekens van, Tongerse zwaarddansers   

499-500 

(Ook   Compagnie van de Troijanen, 

Torgoti, Troyanen) 

Troyen, Huys van, stamslot van de heren van 
Borssele   420 

Troyes, stad in Frankrijk  102 

Troylus   9, 20, 34, 35, 36, 38, 41, 45, 52, 55, 57-

60, 138, 141, 145, 394 

Troylus, Een schoon liedeken van   36 n.103 

Troylus van Sicambria   282 

Troylus, koning van Spanje en Castilië   214 

Trudo van Gembloux   358, 359 

Tudor, dynastie   120 n.245, 121, 126 

Tuisto, Germaanse god   108 

Tullius   Zie Cicero 
Tungri, volk   309,310, 314, 339 

Tungrini, volk   310 n.666, 316, 339, 405 

Tungris   Zie Tongeren 

Tungris, vorst van Tongeren   310, 339 n.834 

Turcus   Zie Torquoto 

Turgo(n)tus, Trojaans hertog, stichter van Tongeren 

(volgens De Guise)   395, 412 n.133, 498 

Turken   16, 17, 72, 83, 332, 334, 340 

afstamming uit Troje   63, 72, 83, 182 

Turkije   10, 182 

Turnus   86 n.96, 114 n.216 

Tuyscon, zoon van Noach, eerste koning van 
Germanië   108, 333, 466 

Twinger von Königshofen, Jakob   155 

Twispraec der creaturen   60 

Tymbraeische poort (Cymbraeïsche), stadspoort 

van Troje   137 n.314, 310 

typologie   48-50, 52, 56, 145 n.351, 152, 154 

n.378, 387, 447, 473, 482, 503 

ubi sunt   53-55 

Ulixes   57 

Zie ook Odysseus 

Ulm   95 n.132 
Ulrich Füetrer   89 n.110 

Ur   473 

Ursus, vorst van Belgis   396 

Utrecht   161, 214, 301, 337 n.816, 367, 368, 433, 

434, 440-448, 457, 465, 468, 469, 470, 

472, 474, 475 n.423, 480 n.442, 488, 492, 



 

 599 

  

493-494, 495, 497, 498, 506 

Zie ook   Antoni(n)a, Wiltenburg 

Vaernewijck, Marcus van   343 n.84, 373-374, 361, 

413-417, 507 n.10, 508, 509, 565, 572 

De Historie van Belgis   410, 417, 510 

Den Spieghel der Nederlandscher audtheyt   

374-376, 414-416, 417, 498, 507 

n.10 

Nieu Tractaet ende curte bescrijvinghe van 
dat Edel Graefscap van 

Vlaenderen 417 n.159 

Vlaemsche Audvremdicheit   413-414, 417 

Zie ook   Cronijcke van Vlaenderen int 

corte 

Valacrinus, vorst van Belgis   454 

Valenciennes   203, 220, 225 n.275, 233, 257 n.419, 

259, 287, 313, 316, 318, 322 n.733, 329, 

339, 342, 343, 393, 396, 397, 400, 401 

n.78, 402, 404, 415 

Franciscanenklooster   397, 398, 402, 404 
n.95 

Valentinianus, keizer   73, 99, 149 n.363, 289, 332 

n.789, 441, 488 

Valk   441, 444 n.283, 445, 504 

Valkenburg (Zuid-Holland)   441, 444, 445, 447 

n.297, 454 n.329 

Valla, Lorenzo   330 

Valois, dynastie   95 n.135, 100 

Vandalen   282, 288, 290, 384, 397, 470 

Vassus, broer vna Francus   75, 128 

Vaticinium Sibyllae Erythraeae   80 
Veldeke, Hendrik van 

Eneide   89, 90 n.140, 139 

Veldener, Jan 

Dat boeck dat men hiet Fasciculus 

temporum   16 n.17, 118 n.237, 

119, 278, 367-368, 427 n.213,  

428 n.214, 429 n.224, 431 n.230, 

439, 443, 445 n.290, 461 n.354, 

507 n.10 

Velsen   417 n.157, 444 n.286, 447 n.297 

Velthem   259 n.426 

Van Velthem, Lodewijk   118 n.237, 232 n.313, 
259 n.426 

Velzeke   413-414, 416-417, 504 

Venus   9, 14, 60, 61, 140, 141, 190, 200, 246 

n.377, 320 n.719, 338 n.825 

Die vergaderinge der historien van Troyen   1, 9, 

28, 30-34, 35, 37, 39, 148, 507, 562, 569 

Vergilius   2, 42 n.125, 46, 72, 75, 79-80, 112, 115, 

413, 432 n.233 

Aeneis   4 n.17, 5, 14, 17 n.21, 21, 26 n.63, 

27, 46, 68-69, 70, 72 n.43, 75 

n.49, 79, 83, 85 n.93, 86 n.96, 91, 
105, 117, 120 n.244, 130, 131 

n.290, 140 n.332, 150, 151 n.374, 

293, 301 n.629, 331 n.779, 385, 

390, 393, 399 n.72, 413, 421, 423 

n.190, 491, 503 

Vergilius, Polydorus   125-126 

Vergilius Maro grammaticus   133 n.297 

Verona (Bonn)   309, 319 

Veronus, stichter van Bonn   309    

Vespasianus, keizer   288, 294, 296, 313 

Vesta   190, 346 

De vijf vrouwen wenschen   140-141 

De vijf heren wenschen   140-141 

Vincent van Beauvais 

Speculum historiale   16 n.15, 97, 98 
n.147, 104, 169, 242 n.360, 280, 

295 n.597, 304 n.640, 423 n.189, 

426 n.206, 348 

Den Spieghel Historiael (Antwerpen, 

1515)   16 n.15 

De Violieren, rederijkerskamer Antwerpen   352, 

353, 359 n.921, 361 

Viterbo   109 n.195 

Vlaardingen   440, 444 n.286, 447, 449, 454 

Zie ook   Slavenburg 

Vlitarp, Johannes   488, 489 
Vondel, Joost van den   42 n.125, 43, 44, 491 

De Amsteldamsche Hecuba   43 

Palamedes   44 

Voorburg   441, 444, 454, 504 

Voortzetting van de Brabantsche Yeesten   183-185, 

308 n.652, 318 n.710, 323, 325,  

Vorsterman, Willem   4, 38, 40, 343 n.850, 370, 

371-373, 383, 384, 385 n.25, 391, 406-

410, 415, 456-458, 507 

Vossius, Gerardus   43 

Vrancx, Sebastiaan   354 n.894 
Vulcanus   142, 190 

Wace   123, 125 n.270 

Walachrijn, hertog   454 

Zie ook Valacrinus, Walagar 

Walagar, vorst van Tongeren   310, 454 n.327 

Zie ook Valacrinus, Walachrijn 

Walcheren   310, 454 

Waleran van Beaumont   118 n.241 

Walewein   135 n.311, 141, 142 n.343 

Zie ook 138 n.322 

Wal(t)ger, broer van Dirk I van Holland  427 n.212, 

462 n.355, 522 
Warnant, Jean de   496 n.511, 497 n,513  

Wassenaar, adellijk geslacht   416, 450 n.309, 459, 

469 

Wastald   110, 479, 482 

Waterford, Jofroi de   20 

Wauquelin, Jean   180, 270 n.479, 403-404, 501 n.1 

Wausbert, stamvader van de Henegouwse graven   

397, 521 

De Weerdt, Judocus de   347 n.875 

Wein van Cotthem   183 n.108 

Welfen, dynastie   90, 122-123, 177 
Wenceslas, hertog van Brabant   179, 188, 193, 222 

n.262, 502 n.5 

Werner van Grez   229 

Wern(i)er van Orsmaele   226-229 

Van der Weyden, Rogier   403 

Whethamstede, John   125 
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Wichard van Pont   461 

Widukind van Korvei   88, 242 

Wigalois   138 n.322 

Wijk bij Duurstede   Zie Battavoduren 

Wilde Sassenland (Friesland)  440, 441, 469 

Wilde Woud zonder Genade (Vlaanderen, Holland)  

Zie Woud zonder Genade 

wildheid   57, 83, 125 n.268, 130-132, 156-157, 

204 n.180, 219, 286, 295, 302, 349, 350, 
361, 385-390, 394, 434, 440-447, 449, 

453, 456, 462, 469, 470, 472, 482, 503-504 

Willem I de Veroveraar van Engeland   18 n.21, 

120, 121 n.251, 146 n.354 

Willem I der Nederlanden   362 

Willem I, graaf van Holland   431 n.230 

Willem I, hertog van Gelre   468 n.362 

Willem II, graaf van Holland, Rooms-koning   89 

n.10, 171, 173 n.64, 419, 420 n.165, 421, 

422, 505, 565, 572 

Willem IV, graaf van Holland   179 n.85, 268 
n.471, 301 

Willem V, graaf van Holland   179 n.85 

Willem VI, graaf van Holland   398, 402 

Willem van Affligem, abt van St Truiden   174 

Willem van Aquitanië   429 n.221 

Willem van Egmond   31 n.88, 436, 437, 462-464 

Willem van Jumièges 

Gesta Normannorum Ducum   120 n.244 

Willem van Oringen   246 

Willem van Oostervant   Zie Willem VI, graaf van 

Holland 
Willem van Ryckel, abt van St Truiden   174 

Willem van St. Truiden 

Versus de primis comitis Lovaniensibus   

173-174, 176, 178 n.80, 392 n.50, 401 n.84 

Willem van Tyrus   229 n.300 

Willemsz, Pieter 

Van den ridder welghemoet   33, 54 n.21 

Willibrord   300, 441, 442, 445-447, 453 n.323, 

469, 471-472, 473, 475, 495, 566, 573 

Wilten   440-442, 446, 448, 451, 452 n.322, 457 

Wiltenburg (Utrecht)   434, 441, 442, 446 n.294, 

457 
Wipo   88, 93, 177 n.79 

Wisogast, Frankische wetgever   73, 75 n.49   

Wisowast, Frankische wetgever   73, 75 n.49 

Witger, Genealogia Arnulfi comitis   379-380, 381 

n.8 

De Witte Beer, genootschap in Brugge  387-390, 

565, 572 

De Witte Lelie, rederijkerskamer Tongeren   500 

Wittelsbach, dynastie   89 n.110, 216 

Woeringen, slag   218, 232, 269 

Zie ook Heelu, Jan van 
Wolfspoort   414 n.138 

Zie ook Leuven 

Worp van Thabor, Chronicon Frisiae   473, 476, 

477 

Woud zonder Genade   130, 131 n.290, 156, 212, 

219, 286, 383, 386, 387, 440, 441, 444, 

445-446, 448, 457, 459, 469, 566, 573 

Woudfriezen   446 n.294 

Woudmeesters (Forestiers)  243 n.363, 300, 375, 

379, 381-390, 412, 505, 520, 565, 572 

Zie ook   Anthonius, Audacer, Eijdier, 

Ingelram, Liederik van Harelbeke, 

Liederik van Buc, Ydona 
’t Woudt (Zuid-Holland)   444 n.286 

Wouter, heraut van Jan III van Brabant   179 

Woutersz, Dirk 

Egmond-kroniek   416, 417 n.157, 464, 

470 

Würzburg   452, 456 n.337, 479, 481 n.449 

Van der Wye, Laurentius   465  

Xanten   72 n.44, 91, 93, 101 n.162, 152, 309, 315, 

343, 422, 429 n.220 

Xanthus, rivier bij Troje   91, 152 

Ybor, Trojaans leider, stamvader Galliërs   104  
Ydona   383, 384-385, 390, 503, 520, 565, 572 

Ylia, moeder van Romulus en Remus   282 

Ylyon   Zie Ilion 

Ylyus, Trojaan   190 

York, dynastie   120 n.245, 121 

Zaventem   203, 223, 343 

Zeno, keizer   397, 521 

De zeven poorten van Brugge   387-390, 504 n.7 

Zeven Schaken  345 

Zeven Tommen   203, 223-225, 232, 233, 235, 246, 

249, 250, 258, 280, 283 n.544, 287, 299, 
302 

Van Zierikzee, Amandus 

Chronica compendiosissima ab exordio 

mundi   365  

Zottegem   416 

Zwaanridder   65, 163 n.18, 178 n.83, 193, 194, 

195, 196, 203, 206-209, 218, 212 n.214, 

232 n.313, 233, 234, 235, 237, 249, 251, 

257, 273, 282, 287, 304, 316, 317, 320, 

390, 427, 460, 461 n.351, 502, 564, 571 

Zie ook   Elias, Brabo 

Zwitsers   476 
 

 

 

 


