
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De eindeloze stad: Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de
(laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden

Keesman, W.A.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Keesman, W. A. (2014). De eindeloze stad: Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de
(laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-eindeloze-stad-troje-en-trojaanse-oorsprongsmythen-in-de-laatmiddeleeuwse-en-vroegmoderne-nederlanden(611cc334-ddcf-4fb3-8c5f-42ff48cd020b).html


 1 

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. 

 


