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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.  
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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. 



 19 

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 



 21 

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. 
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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. 
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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.
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 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.
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 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.
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 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.
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 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.
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 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.
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 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.
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   136 Pleij 1974, 75; Grootes 1982-1983.  


