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III. Een historisch feit  
 
 

1. Inleiding 

 

De Trojaanse Oorlog gold als een historisch feit. De visie op Troje werd dan ook bepaald door 

de middeleeuwse visie op geschiedenis in het algemeen, en op antieke geschiedenis en 

mythologie in het bijzonder. Voor een goed begrip van de betekenis die aan de stof werd 

toegekend is het nodig om wat dieper in te gaan op aspecten van deze geschiedbeschouwing.
1
 

 

 

2. Sleutels tot interpretatie 
 

 

2.1. De translatio-gedachte  

 

Geschiedenis was naar middeleeuwse opvatting eerst en vooral heilsgeschiedenis: de 

geschiedenis van de redding van de mens uit de zonde door Christus. De wereld bewoog zich, 

volgens vaststaand goddelijk plan, van Schepping naar Laatste Oordeel. Essentieel voor 

kennis en begrip van het verloop van de lijn die tussen die twee punten werd afgelegd was de 

Bijbel. Daarin waren, van Genesis tot Apocalyps, de kernpunten van de wereldgeschiedenis 

aan de mens geopenbaard. De Bijbel bood niet alleen een beschrijving van het ontstaan en de 

belangrijkste vroege geschiedenis van de wereld, het levensverhaal van Jezus, en een 

profetische vooruitblik op het naderende Einde der Tijden, maar vormde ook de sleutel tot 

begrip van die onderdelen van het goddelijke plan die er niet in beschreven stonden: de 

geschiedenis van de heidense antieke volkeren en het verloop van de wereldgeschiedenis na 

de tijd van de apostelen. 

 Deze op de Bijbel georiënteerde, universele en eschatologische opvatting komt ook tot 

uitdrukking in de gangbare vormen van periodisering. Geliefd was de indeling in zes aetates, 

naar analogie van de zes scheppingsdagen, waarbij de wereld zich, zoals de mens, in zes 

levensfasen van prille jeugd (infantia, de periode van Adam tot Noach), tot haar huidige 

eindstadium, de ouderdom (senectus, van de komst van Christus tot het aanstaande Laatste 

Oordeel), had ontwikkeld. 

 Ook werd de wereldgeschiedenis, in navolging van Hiëronymus’ uitleg van twee 

visioenen in het Bijbelboek Daniël, wel opgevat als een opeenvolging van vier wereldrijken: 

het Babylonische, het Medisch-Perzische, het Grieks-Macedonische en tenslotte het Romeinse 

Rijk. Na dit laatste wereldrijk zou het Einde der Tijden aanbreken, alleen het voortbestaan 

ervan hield de komst van de Antichrist nog tegen. Dat las men allereerst uit verschillende 

plaatsen in de Bijbel - uit Daniël, uit de brieven van Paulus aan de Thessalonicensen, uit de 

Apocalyps - maar ook uit de woorden die de weliswaar heidense maar blijkens zijn profetie 

van Christus met inzicht in de goddelijke waarheid gezegende Vergilius zijn oppergod Jupiter 

in de mond had gelegd: “Aan hen [de Romeinen] stel ik geen paal en perk in macht en in tijd; 

hun geef ik een rijk zonder einde” – “imperium sine fine dedi”.
2
  

 In deze indeling van de wereldgeschiedenis was de eigen tijd eveneens eindtijd: het 

Romeinse Rijk bestond nog steeds, móést ook blijven bestaan om het voortbestaan van de 

                                                
     1 Voor hoofdlijnen gebaseerd op Grundmann 1965, 72-5; Krüger 1976, m.n. 16-8, 23-30; Keen 1982; Lettinck 

1983, 24-37; Ott 1984; Vaughan 1986; Brinkkemper en Soepnel 1989, 63-78; Mostert 1994. Vgl. ook Van de 

Waal 1952, 15-52. 
     2 Goez 1958, 70, 77-9, 368; Vergilius, Aeneis I, 278-9 (ed. 1969/1974), Nl. vert: ed. 1989; Christus-

voorspelling: Bartelink 1982, 52-53; Orbán 2001, 66-67; vgl. ook hoofdstuk IV.4.3. 
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wereld te garanderen.
3
 Weliswaar had Constantijn de Grote, in 330 na Christus, de zetel van 

het Rijk naar Byzantium (Constantinopel) verplaatst, maar vanuit dit tweede Rome hadden de 

keizers eeuwenlang onafgebroken geheerst totdat paus Leo III, in de kerstnacht van het jaar 

800, in het oude Rome, de Frankische koning Karel tot keizer had gekroond. Sindsdien had 

het Latijnse Westen weer keizers geleverd. 

  Voor het middeleeuwse zelfbeeld was de keizerkroning van Karel de Grote van 

essentieel belang. Door het herwonnen keizerschap speelde het Westen opnieuw een leidende 

rol in het Rijk en in de heilsgeschiedenis. Dat God zelf Karel tot deze waardigheid had 

uitverkoren was duidelijk: het volk van Rome, hiertoe vanouds gerechtigd, had hem tot keizer 

uitgeroepen, de paus had hem gekroond en gezalfd, en zijn politieke successen hadden 

bewezen dat de hemelse zegen op hem rustte.  

 De zaak werd echter gecompliceerd door het feit dat er, ondanks dit alles, geen eind 

was gekomen aan de opeenvolging van keizers in Byzantium. Hoe moest dat worden 

uitgelegd? Aanvankelijk overheerste de visie dat er in 800 een renovatio imperii, een 

vernieuwing van het Rijk was ingezet. Deze opvatting impliceerde dat door Karels kroning 

een oude toestand was hersteld: een in principe goede zaak. Bovendien kon, langs deze weg, 

de gelijktijdige regering van twee keizers worden verklaard: ging men uit van restauratie van 

het antieke dubbelkeizerschap, uit de periode na Diocletianus, dan waren beide keizers 

gelijkwaardig. 

 Later, vanaf de elfde, twaalfde eeuw, domineerde het standpunt dat er in 800 een 

translatio imperii, een overdracht van het Rijk van Byzantijnen op Franken had 

plaatsgevonden. Zoals de vier wereldrijken elkaar, als beambten in een ambt, waren 

opgevolgd in de uitoefening van de universele macht, het wereldlijk equivalent van die andere 

universele macht: het pausdom, zo was binnen het vierde rijk die macht achtereenvolgens 

door Romeinen, Grieken - de in de middeleeuwen gangbare benaming voor de Byzantijnen - 

en Franken bekleed. Volgens deze interpretatie was er in 800 een heel nieuwe situatie 

gecreëerd, was de macht aan de Grieken ontnomen. Een dergelijke gang van zaken behoefde 

meer rechtvaardiging. In de Bijbel was al uitgelegd waardoor zo’n omwenteling kon worden 

veroorzaakt: “De heerschappij gaat van het ene volk op het andere over ten gevolge van 

onrecht, geweld en hebzucht” (Ecclesiasticus 10, 8). En inderdaad, het was zonneklaar dat de 

Grieken hun taak niet naar behoren vervulden: in Byzantium had een vrouw de troon 

bestegen, er heersten ketterse ideeën (het iconoclasme), en het was ernstig tekortgeschoten 

door de paus geen hulp te bieden tegen de Longobarden - een kwestie die de Frankische Karel 

voorgoed had weten op te lossen. Daarom was hun het Rijk ontnomen, en zij die zich er 

sindsdien toch nog als keizer voordeden waren usurpatoren.
4
 

 Haar meest volledige uitwerking kreeg de translatio-gedachte in het werk van de 

twaalfde-eeuwse geschiedschrijver Otto van Freising. De beschouwing van de 

wereldgeschiedenis als tijdelijk, eindig proces van opkomst naar ondergang heeft hier ook een 

ruimtelijke dimensie. Zij is verbonden met de (al oudere) gedachte van een Oost-

Westbeweging in de geschiedenis. Heerschappij en cultuur bewegen zich - als het licht, als 

                                                
     3 Deze interpretatie van de rol van Rome in de wereldgeschiedenis overheerste in de middeleeuwen; belangrijk 

vertegenwoordiger van een veel negatiever visie op Rome was Augustinus (Garber 1989, 122-125; Orbán 2001). 

Zie ook hierna hoofdstuk IV.4.3. 
     4 Goez 1958, m.n. hoofdstuk 4, 5 en 19. Over Bijbel en translatio: hoofdstuk 1. Als verklaring voor de 

toenemende voorkeur voor de translatio-opvatting geeft Goez verschillende oorzaken: het falen van het 
renovatio-programma van Otto III (983-1002); verzwakking van de relatie met Byzantium; geleidelijke vestiging 

van de traditie dat Duitse vorsten de keizerskroon droegen, dat de Duitsers het nieuwe Rijksvolk waren; hiermee 

samenhangend: verspreiding van de translatio-gedachte via het met name in Duitsland weer oplevende genre 

van de wereldkroniek; vorming van het middeleeuwse eenheidsdenken dat de universaliteit van keizerschap en 

Rijk benadrukte (Goez 1958, 83, 104-7, 111). Zie voor de middeleeuwse benaming van de Byzantijnen als 

Grieken Ebels-Hoving 1971, 1 n.1. 
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het heil - van Oost naar West, van ochtend naar avond: “alle menselijke macht en kennis 

ontstaat in het Oosten en vindt haar einde in het Westen, opdat daardoor de veranderlijkheid 

en vergankelijkheid der dingen wordt getoond”. Het translatio-denken heeft hier een veel 

ruimer bereik: niet alleen de universele macht, het Rijk is aan deze beweging onderhevig, de 

translatio imperii krijgt een cultuurhistorische pendant in de translatio sapientiae of studii, 

waarmee voor wetenschap en wijsheid een zelfde ontwikkeling wordt verondersteld.
5
 

 De visie op de kroning van Karel de Grote als een translatio imperii bleef tot na de 

middeleeuwen gangbaar, al kon men over bepaalde aspecten van die gebeurtenis, en over de 

consequenties daarvan voor het heden, sterk van mening verschillen. Paus en keizer 

bijvoorbeeld waren het er, in de langdurige strijd om de oppermacht die zij vanaf de elfde 

eeuw voerden, niet over eens waaraan Karel zijn kroon nu uiteindelijk te danken had gehad: 

aan het initiatief en de sanctie van de paus of aan zijn eigen macht en verdienste. Ook kon 

men twisten over Karels nationaliteit: was hij, als Frank, een Fransman of een Duitser? Voor 

wie Karel niet als Duitser beschouwde had er nóg een translatio imperii plaatsgevonden, in 

het jaar 962, toen met Otto I de keizerskroon en het Rijk waren toegevallen aan het volk dat er 

sindsdien de drager van was gebleven: de Duitsers.
6
 

 

 

2.2. Typologie 

 

De translatio-gedachte moet worden gezien tegen de achtergrond van het voor de 

middeleeuwse geschiedbeschouwing zo belangrijke typologische denken. Ook voor deze 

methode ter ontcijfering van het goddelijke plan vormde de Bijbel het uitgangspunt. In de 

bijbelexegese werd het Oude Testament uitgelegd als voorafschaduwing van het Nieuwe, dat 

van deze profetie de vervulling op hoger plan vormde. “Meent niet, dat Ik gekomen ben om 

de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te 

vervullen” had Christus gezegd (Mattheus 5, 17). En hij had zelf gewezen op de profetische 

betekenis van de geschiedenis van Jona in de walvis: “Want gelijk Jona drie dagen en drie 

nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde 

zijn, drie dagen en drie nachten” (Mattheus 12, 40). Op deze manier wees men allerlei 

parallellen aan tussen gebeurtenissen en personen uit het Oude Testament, de typen, en hun 

antitypen in het Nieuwe Testament: door de menswording van Christus, centraal punt in de 

wereldgeschiedenis, waarmee de laatste en hoogste aetas was begonnen, was hun betekenis in 

het heilsplan duidelijk geworden. 

 Bij het zoeken naar dergelijke parallellen beperkte men zich niet tot de Bijbel. God 

had zich ook langs andere weg geopenbaard: in de Schepping - het ‘Boek der Natuur’ - zelf, 

en in de wereldgeschiedenis die niet in de Bijbel was beschreven. In alles wat bestond, 

gebeurd was en gebeurde waren verwijzingen naar de vervulling van het heilsplan te vinden. 

Voortdurend probeerde men er door het aanwijzen van analogieën de hand van God in te 

ontwaren. Feiten en voorvallen uit Oudheid, Bijbel en latere geschiedenis werden pas duide-

lijk in elkaars licht. Socrates was een prefiguratie van Christus, de stichting van Rome door 

Romulus en Remus wees vooruit naar de stichting van de kerk van Rome door Petrus en 

Paulus, de tien plagen van Egypte vormden een voorafschaduwing van de tien 

                                                
     5 Over Otto van Freising en zijn invloed: Goez 1958, 112 e.v., over translatio sapientiae m.n. 117-24. Vgl. ook 
378-381. Meer over deze translatio in IV.6. Vgl. over de Oost-Westbeweging Von den Brincken 1983 A, 389. 

Over de symbolische lading van de vier windstreken Timmers 1981, nr.546. Citaat Otto van Freising ed. 1912, 

proloog boek I, 8: “Et notandum, quod omnis humana potentia seu scientia ab oriente cepit et in occidente 

terminatur, ut per hoc rerum volubilitas ac defectus ostendatur” (Nl.vert.: WK). 
     6 Een uitvoerig overzicht van ontwikkeling en geschiedenis van de translatio imperii-gedachte, van haar 

antieke wortels tot en met haar uitsterven na de zestiende eeuw, geeft Goez 1958. 
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Christenvervolgingen, de belofte in Salomo was vervuld in Constantijn de Grote, enzovoort. 

Omgekeerd trachtte men gebeurtenissen uit het heden te duiden door het aanwijzen van 

prefiguraties in het verleden.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Translatio en typologie: de Romeinse Julius Caesar 

met de dubbele adelaar van het Duitse Rijk, op de 

titelpagina van een propagandistisch werkje dat 

hem presenteert als voorvader én prefiguratie van 

de toekomstige keizer van dat Rijk, Maximiliaan I 

van Oostenrijk. Die Jeeste van Julius Cesar 

(Gouda?, 1486-1493). 

 

 Niet alleen van de antieke historie, ook van de heidense mythologie kon, langs deze 

weg, de plaats in de heilsgeschiedenis worden begrepen. Zoals de goddelijke waarheid al voor 

een deel aan de Joden was gereveleerd in de wet en in het woord van de profeten, zo was zij 

ook gedeeltelijk aan de heidenen geopenbaard door middel van goddelijk geïnspireerde 

wijzen en filosofen. En zoals het Oude Testament, waarvan de Joden alleen de letterlijke 

betekenis zagen, door het blootleggen van de spirituele, christelijke dimensie pas zijn 

volledige betekenis had gekregen, zo kwamen ook de verborgen waarheden van de 

mythologie pas nu volledig aan het licht. De antieke mythenuitleg had de morele, filosofische 

en natuurhistorische betekenissen van deze verhalen al onderkend, maar de heilshistorische 

dimensies werden nu pas gezien: God was de ware Jupiter, Christus de ware Apollo, 

godengeliefden als Europa konden als voorafschaduwing van Maria worden opgevat.
8
 

 Lange tijd overheersten echter andere opvattingen over de antieke goden. Men zag hen 

wel als nog steeds actieve demonen, duivels. Een meer aardse, historische interpretatie bood 

het euhemerisme, dat hen beschouwde als machtige en belangrijke figuren uit het verleden - 

vorsten, helden, uitvinders - die door zichzelf of door het nageslacht, uit hoogmoed of onwe-

tendheid, tot god waren verheven en als god waren vereerd. Deze zienswijze was antiek van 

oorsprong, maar kon goed in overeenstemming worden gebracht met de Bijbel, waarin (in het 

apocriefe Boek der Wijsheid), het ontstaan van afgoderij uit verering van beelden ter 

nagedachtenis van belangrijke personen werd verklaard. De vele menselijke zwakheden die 

de goden in de antieke mythen aan de dag legden werden op deze manier heel begrijpelijk. En 

tenslotte was ook de hierboven genoemde niet-religieuze mythenuitleg uit de oudheid in de 

                                                
     7 Over bijbelse, halfbijbelse en buitenbijbelse typologie: Krüger 1976, 28-30; Ohly 1977; Ohly 1979 A; Ohly 

1979 B. Jona in de walvis: Timmers 1981 nr.230. Of men bij half- en buitenbijbelse typologie nog van typologie 

mag spreken is een kwestie van terminologie: vgl. Pleij 1980-81, 321-3; Wehrli 1983, 29. 
     8 Typologische mythenuitleg: Ohly 1979 A, 131 e.v.; Ohly 1979 B; Wehrli 1983, 28-9. 
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middeleeuwen gangbaar.
9
  

 Typologische, religieuze duiding kan al in de vroegchristelijke tijd worden 

aangewezen, maar de echte doorbraak van deze benaderingswijze kwam pas tot stand onder 

invloed van de Ovide Moralisé, een Franse rijmtekst uit het begin van de veertiende eeuw 

waarin Ovidius’ Metamorfosen worden verklaard. Er was een intrigerende en suggestieve 

parallellie tussen de Metamorfosen en het Oude Testament: beiden bestreken de periode van 

de Schepping tot en met de tijd van Augustus, beiden beschreven een hoogmoedige 

torenbouw - door de Giganten, door de Babyloniërs - en bij beiden werd die gevolgd door een 

zondvloed. De Metamorfosen vormden de ‘Bijbel van de heidenen’, en de titel van het werk 

kon dan ook in dubbele zin worden opgevat: niet alleen wezens ondergingen hier gedaante-

verwisseling, ook de waarheid had een andere vorm aangenomen. In de Ovide Moralisé werd 

deze waarheid weer onverhuld zichtbaar gemaakt door toevoeging van een historische, een 

morele, en een religieus-allegorische verklaring aan de verhalen. Het werk had, ook via 

prozabewerkingen in het Latijn (ca.1350) en het Frans (vijftiende eeuw) grote invloed. De 

typologische mythenuitleg die erdoor in zwang kwam zou, ondanks kritiek en spot van 

humanisten en reformatoren, nog tot in de zeventiende eeuw gangbaar blijven.
10

 

 

 

2.3. Fortuna 

 

Geschiedenis was, als gezegd, allereerst heilsgeschiedenis. Niet alles wat er gebeurd was of 

gebeurde viel onder die noemer. Buiten het Evangelie was alleen datgene van belang wat naar 

de vervulling van het heilsplan verwees of er, naar het oordeel van de kerk, een wezenlijke 

bijdrage aan had geleverd: de geschiedenis van de kerk, de verbreiding van het geloof, de 

daden van heiligen, martelaren en ketterbestrijders. Wereldlijke geschiedenis was vanuit dit 

licht bezien meestal nauwelijks interessant. Koninkrijken, dynastieën, steden: ze kwamen en 

gingen, en het enige wat er daarbij toe deed was, of ze het heil en het geloof hadden 

bevorderd dan wel bestreden. Voor het overige vormden ze slechts een sprekend bewijs voor 

de vergankelijkheid van al het aardse en voor de dwingende noodzaak om de aandacht op God 

en het eeuwige leven te richten. 

 Voor deze wereldlijke, tijdelijke geschiedenis gold geen lineair, maar een cyclisch 

model, samengevat in het beeld van Fortuna’s rad. Vrouwe Fortuna draait aan een reusachtig 

rad, waarop klimmende, op een troon gezeten en vallende figuurtjes, vaak met de bijschriften 

regnabo, regno, regnavi en sum sine regno: ik zal heersen, ik heers, ik heb geheerst, ik ben 

zonder rijk.
 
 Het toont het voorspelbare en zich steeds maar weer herhalende proces van 

opkomst, bloei en ondergang van al het aardse. Aardse macht, bezit en roem zijn altijd maar 

tijdelijk, dat is ook hier de voornaamste les. 

 Fortuna is van oorsprong een antieke godin, maar in het middeleeuwse model is zij 

een werktuig van de goddelijke voorzienigheid. Zij lijkt wispelturig. Er is geen eenduidig of 

noodzakelijk verband tussen het lot van een mens en zijn verdienste of de redding van zijn 

ziel: Fortuna kan belonen, bestraffen, beproeven of iets anders beogen - Gods wegen zijn 

ondoorgrondelijk. Fortuna schendt geen enkel recht, want al wat een mens op aarde bezit is 

toch maar geleend. Hij kan zich aan haar invloed niet onttrekken, zodra hij handelt blijkt zijn 

lot: zijn wil bepaalt zijn daden, maar Fortuna bepaalt de uitkomst ervan. Het enige wat hij 

heeft zijn de deugd en de rede, om zijn handelen te sturen en de ongewilde gevolgen ervan te 

aanvaarden, en - als hij een Christen is - het vertrouwen dat wat God beschikt goed is. 

 Dit interpretatiemodel voor wereldlijke geschiedenis werd uitgewerkt door de 

                                                
     9 Overzicht middeleeuwse visies op antieke mythen: Wehrli 1983. Zie ook Highet 1949, 520, 701 n.2. 
     10 Over de Ovide Moralisé en haar belang voor de typologische allegorese: Ohly 1979 A, 139 e.v.; Ohly 1979 

B, 251-5, 260, 269-70, 274-5. 
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Romeinse staatsman en filosoof Boëthius, toen hij in 524, op beschuldiging van hoogverraad, 

door de Ostrogotische koning Theodorik gevangen was gezet en dus zelf een slachtoffer van 

Fortuna was geworden. Zijn De consolatione philosophiae werd de belangrijkste wereldlijke 

christelijke moraalleer van de middeleeuwen en had ook daarna nog grote invloed.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortuna’s rad, hét beeld 

voor de geschiedenis 

van koninkrijken en 

dynastieën. Illustratie 

bij de Hortus 

deliciarum, twaalfde 

eeuw. Uit: Pickering 

1970, afb. 6 a. 
 

  

Pickering stelt dat middeleeuwse auteurs, afhankelijk van hun object, òf  ‘volgens 

Augustinus’ of  ‘volgens Boëthius’ schreven: het eerste in werken met betrekking tot de grote 

strijd tussen Goed en Kwaad, de heilsgeschiedenis (in Bijbelverhalen, heiligenlevens, uni-

versele kronieken en dergelijke), het tweede in wereldlijke geschiedschrijving. Ook de 

verhalende literatuur volgt, grotendeels, het Boëthiaanse model.
12

 In deze teksten is Fortuna 

de beslissende instantie. God is slechts het doel van vrome wensen, in gebed of kerkbezoek 

van de beschreven personen, of in begeleidend commentaar van de auteur: tot het doen van 

uitspraken over de redding van hun ziel - zoals de kerk dat in haar zalig- en heiligverklaringen 

deed - of het leggen van verbanden met de heilsgeschiedenis was deze niet bevoegd. Hij kon 

slechts proberen om weer te geven hoe omstandigheden en karakter het handelen van 

bepaalde personen hadden bepaald en, daarmee, hun lot hadden bezegeld. 

 Geschiedschrijving naar Boëthius is in principe pessimistisch, zoals de hele 

christelijke visie op aardse geschiedenis, maar hoeft niet altijd een treurig verhaal op te leve-

ren. De bewegingen van Fortuna waren onberekenbaar, maar konden ook goed uitpakken. En 

de daardoor verkregen positie mocht dan per definitie tijdelijk zijn, men mocht haar wèl aan 

de goddelijke voorzienigheid toeschrijven, en de neerwaartse beweging van het rad kon nog 

generaties lang - misschien wel tot het Eind der Tijden - op zich laten wachten.  

 

                                                
     11 Pickering 1967-1976; Pickering 1970. 
     12 Ook Boëthius zelf maakt dit onderscheid: in zijn theologische werken houdt hij zich aan het Augustinische 

model. De twee systemen, elk met een eigen bereik, zijn complementair: het Boëthiaanse past in het 

Augustinische (Pickering 1967-1976 I, 16; Pickering 1970, 176-7). Naast werken volgens Augustinus of volgens 

Boëthius onderscheidt Pickering nog teksten als het Nibelungenlied, die naar inhoud en opvatting nog groten-

deels heidens van aard zijn (Pickering 1970, 179; Pickering 1977). 



 

 52 

  

 

2.4. De geschiedenis als spiegel 

 

Toch bood ook zuiver wereldlijke geschiedenis meer dan alleen voorbeelden van 

vergankelijkheid. De wereld en al wat erop plaatsvond was immers deel van de openbaring, 

afspiegeling en kenbron van de goddelijke waarheid, en leverde dus talloze exempelen en 

morele lessen die de mens in het streven naar deugd en hemelse zaligheid van nut konden 

zijn. Men werd er voortdurend op gewezen dat men in al het geopenbaarde behalve de 

letterlijke ook de spirituele betekenis moest zien. En hoewel er weleens twijfel werd geuit aan 

de stelling dat aan álles wel een nuttige les viel te ontlenen, de opvatting was zo overheersend 

dat we ervan uit moeten gaan dat het zoeken naar lering in al wat voor ogen kwam tot een 

tweede natuur was geworden.
13

 

 Als gevolg van deze opvatting, vaak nauw verweven met de hiervoor beschreven 

typologische benadering, werden ook de antieke geschiedenis en mythologie opgenomen in 

de schatkamer van het verleden: een enorme verzameling exempla, modellen van deugd en 

ondeugd, allegorisch arsenaal, manifestaties van eeuwige waarheden, verhelderende 

parallellen en prefiguraties. Alles kon ook nog eens meer dan één betekenis hebben, en zowel 

positief (in bonam partem) als negatief (in malam partem) worden geduid, afhankelijk van de 

situatie. Zo kon het antieke verleden op allerlei wijzen voor eigentijdse belering worden 

ingezet. Ook in het politieke leven was dit gebruik van de geschiedenis populair: het 

aanwijzen van beroemde helden en veroveraars (Alexander, Caesar) als voorbeeld en 

prefiguratie van eigentijdse heersers was een geliefde vorm van propaganda.
14

 

 Opvallend is de anachronistische benadering van het verleden. De antieke wereld 

werd, net als de Bijbelse, afgeschilderd als (vaak geïdealiseerde) eigen tijd, vol ridders in 

harnas, jonkvrouwen en kastelen - het enige verschil dat duidelijk naar voren komt is het 

heidendom dat nog heerst. Deze manier van presenteren komt niet zozeer voort uit het geringe 

historische perspectief dat men had, of uit de visie op de eigen tijd als continuering van het 

verleden. Zij wijst vooral op concentratie op de analogie, op de innerlijke betekenis van dat 

verleden, die men belangrijker vond dan de toevallige uiterlijke verschijningsvorm ervan.
15

 

 

 

3. Een historisch exempel - en meer  

 

De val van het grote Troje en de ondergang van Priamus’ machtige dynastie was natuurlijk 

een klassiek voorbeeld van de werking van Fortuna, die de hoogste stijger het diepst laat 

vallen. Bij Guido de Columnis wijst Hector al op het gevaar van het onbetrouwbare lot, 

wanneer Priamus in een raadsvergadering voorstelt de roof van Hesione op de Grieken te 

wreken. Dat zou riskant en dus onverstandig zijn, zegt hij, want “ic ontsie de trecken [streken] 

van Fortune, ende dat se onder schinsele van dus gedane dingen niet en nederslae uwe seer 

hoge heerlicheit.”
16

 Hij zag het goed. Boccaccio geeft in zijn reeks beroemde mannen en 

vrouwen, in 1525 en 1526 in Antwerpen in het Nederlands verschenen, onder andere een 

beschrijving van Priamus en Hecuba. Toen zij nog jong waren, was de Avontuur hen goed 

gezind. Ze waren van hoge afkomst. Ze vergaarden alle macht en rijkdom van Azië. Ze 

kregen een groot nageslacht: negentien kinderen, vaak met buitengewone kwaliteiten - denk 

bijvoorbeeld aan Hector en Troylus. Daarnaast had Priamus ook nog eenendertig 

                                                
     13 Ozment 1980, 124-125; Pleij 1980-81, 312 e.v. 
     14 Voorbeelden: Van de Waal 1952, 36; Pleij 1980-81, 324; Timmers 1981, 213 e.v. 
     15 Van de Waal 1952, 33-36, 46; Burke 1969, 1-6 (over de langzame verandering van deze houding tijdens de renaissance: 

21-49); Gerritsen 1974, 244-7; Pleij 1980-81, 310; Guenée 1980, 350; Baumgartner 1990. 

     16 Vergaderinge 1485, fol. [ſ 5]r b; Guido de Columnis ed.1936, 60; idem ed. 1974, 58). 
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buitenechtelijke zoons. En ze hadden veel verdere familie, veel volk, en veel bondgenoten. 

Maar toen Priamus Hesione niet terugkreeg en daarom Paris naar Griekenland stuurde, keerde 

het lot zich tegen hen. Zij raakten al hun macht en bezit kwijt. Ze moesten toezien hoe al hun 

dierbaren werden weggevoerd, mishandeld, gedood. Tenslotte verloren ze zelf het leven, 

Hecuba waanzinnig van verdriet. 
 

Aldus heeft hier gheweest dat eynde ende den uutganck van desen edelen ende heerliken 

coninghen. Ende dat veel tijts ende iaren hadden tesamen vergadert ende bieen ghetimmert, dat 

is op eenen dach geheel gedestrueert te nyeute ende ter neder geworpen tot assche ende 

ghemulle [stof] ghelijck oft daer nyet en hadde ghestaen.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecuba als slachtoffer van 

Fortuna, waanzinnig van 
verdriet. Onder de lijken haar 

zoon Deiphebus, met afgesneden 

neus en oren. 

 Johannes boccatius [...] van den 

doorluchtighen glorioesten ende 

edelsten vrouwen (Antwerpen, 

Claes de Grave, 1525), fol. 25 r. 

 

 

Een van de meest gebruikelijke lessen die middeleeuwse schrijvers aan de 

geschiedenis van de stad verbonden was dan ook, dat het gevaarlijk is te vertrouwen op 

vergankelijke zaken: Troje was, net als Rome, een belangrijk vanitas-symbool. Ook de 

middeleeuwse Nederlandse literatuur levert hiervan veel voorbeelden. De hoofdrolspelers uit 

het verhaal worden vaak genoemd als exempel van grote macht, rijkdom, dapperheid, 

wijsheid, schoonheid en liefde. Maar haast even vaak is de conclusie dat al die uitzonderlijke 

bezittingen en kwaliteiten hen niet hebben geholpen. Want waar zijn ze nu, die zo rijkelijk 

begaafden van toen? En waar zijn de prachtige steden waarin ze woonden? Allemaal weg, 

want alles is ijdelheid - behalve de liefde van God, zegt de stokregel van een aan de Brugse 

rederijker Anthonis de Roovere († 1482) toegeschreven refrein op dit ubi sunt-thema: 

 
Waer es Nienneve bevaeren, berecht my dat,  

Wiens grootheyt ic niet en screve lichte 

Waer es Cartoghe [Carthago] die machtijghe stat  
Waer es van Jerusalem tdaude ghestichte [bouwwerk] 

Waer es Troeye scoen int ghesichte 

Sterc ghefondeert ende scynende onwinlic 

Waer es IJlijon18 tpallas van vrauwen ghedichte 

Waer es daude Babylonijen dat was rijkelic  

Waer es Babel den torre ghemaect practyckelic [bekwaam] 

Die der werelt luden gaf lettel bescots [baat] 

Al wech, maer God es onbezwijkelic 

Eeuwelic gheduerende, dus heist blijkelic: 

                                                
     17 Boccatius 1526, fol. 7 v - 8 v (citaat: 8v); Boccatius 1525, fol. 25 r - v. 

     18 Editeur Mak denkt dat dit een corruptie is, omdat Troje al genoemd is. Ilion was echter het paleis van 

Troje, naar middeleeuwse opvatting. 
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Tes al lijdende [voorbijgaand], sonder de mijnne Gods.19 

 

In het Spel van sinne van Charon de helsche schippere (overgeleverd in een 

handschrift uit 1551, maar wellicht ouder) heeft Pluto de veerman van zijn dodenrijk een dag 

vrij gegeven om de wereld te bekijken, want Charon wil de mensen zo graag eens zien terwijl 

ze nog leven. Mercurius, de bode van de goden, begeleidt hem. Om alles goed te kunnen 

bekijken stapelen ze een paar flinke bergen op elkaar. Eenmaal boven is de wat simpele 

Charon verbaasd: waar zijn de mensen nou? Hij ziet alleen maar mieren en vogelnestjes! 

Sukkel, zegt Mercurius, die mieren zijn koningen, keizers, de groten der aarde! En die 

vogelnestjes zijn steden en kastelen! Charon snapt het nu: de mensen komen in zijn scheepje, 

en al het andere moet vergaan. Nog een paar ‘mieren’ passeren de (standen)revue, in deze 

antiquiserende variant op het middeleeuwse genre van de dodentekst. Daar is Calchas, een 

bisschop uit Troje die naar de Grieken overliep. Charon kan zich die oorlog nog heel goed 

herinneren. Hij had het toen zó druk met het overzetten van Trojaanse en Griekse zielen naar 

de hel dat hij nauwelijks een moment kon vinden om zijn bootje eens schoon te maken: “ick 

en coste nauwe muete gheraemen dat ick myn scheepken eens vaghen mochte”. Ook Calchas, 

representant van de geestelijkheid, moest met hem mee: mijter of staf, kap, tonsuur of mooi 

habijt bieden geen redding. Dan zien ze een hele reeks beeldschone vrouwen, waaronder 

Medea, Helena, Polyxena, Dido en Briseida. Er volgen nog voorbeelden van rijkdom en 

wijsheid, en van kracht en macht, zoals Hercules, Hector, Achilles en Penthasileia: “sy syn 

alle doer myn schip ghevaren, als arme mierkens hoer nestkens laetende.”
20

 

Actueel en emotioneel geladen is dit gebruik van het thema in de Chevalier déliberé 

van Olivier de la Marche, in 1483 geschreven naar aanleiding van het plotselinge en 

dramatische einde van de Bourgondiërs, die hij zijn leven lang had gediend. De dood van de 

oude Filips de Goede in 1467 kwam niet onverwacht. Maar dat Karel de Stoute tien jaar later 

op het slagveld bij Nancy sneuvelde was een grote schok geweest. Dat toen ook nog zijn 

dochter en opvolgster Maria in 1482 bij het paardrijden verongelukte - 25 jaar oud, moeder 

van twee kleine kinderen - was verbijsterend en verschrikkelijk. Het Bourgondische huis was 

machtig, rijk en schitterend geweest, net als het Trojaanse hof waarmee het zich zo graag had 

verbonden en vergeleken. En nu was het even angstaanjagend snel ten onder gegaan. 

De tekst werd twee keer in het Nederlands vertaald. Uit 1493 dateert Den camp van 

der doot, door de Brusselse rederijker Jan Pertcheval, in 1503 uitgegeven met dezelfde  

prachtige houtsneden als eerder het Frans.
21

 De auteur vertelt erin hoe hij, in de herfst van zijn 

leven, door zijn vriendin Gepeys herinnerd wordt aan de Pas van der doot, die de twee ridders 

Crancheit en Accident in het bos van Atropos houden. Iedereen moet tegen een van hen in het 

krijt treden. Ook de auteur gaat zich voorbereiden op de strijd. Hij bezoekt onder meer het 

klooster van de herinnering, waar relieken van eerdere confrontaties met Accident worden 

bewaard - vanaf het ezelkaakbeen dat Abel fataal werd. Het is een onafzienbare verzameling, 

waarin ook de lans die Hector doodde, de pijl en boog waarmee Achilles werd 

doodgeschoten, de spies die Agamemnon trof… Hij ontmoet Memorie, aan wie hij vraagt of 

iemand ooit van deze twee ridders heeft gewonnen Als antwoord toont ze hem een eindeloze 

dodenakker: iedereen - de dappere Babyloniërs, de wijze Atheners, de beroemde Trojanen - 

ligt op dit kerkhof begraven. De auteur herinnert zich een hele reeks bekenden die er nu ook 

liggen. 

                                                
     19 De Roovere ed. 1955, 292. Vgl. ook Van Stijevoort ed. z.j., CCLIII. 
     20 Charon ed. 1896, citaten: r. 423-424, r.679-680. Het spel is gebaseerd op een klassiek voorbeeld (Lucianus’ 

Charon of de beschouwers); juist van het Trojaanse materiaal is echter een groot deel zelfstandig toegevoegd - 

een indicatie voor de populariteit van de stof. Vgl. over dit soort dodenteksten met standenrevue Pleij 1979, 170-

174. 

     21 NK 1308; editie: Pertcheval ed. 1948. Zie over de eerdere, maar wat later uitgegeven Hollandse vertaling 

door Pieter Willemsz hiervoor, hoofdstuk II.4.2. 
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Memento mori: in het klooster van de herinnering worden 

ook de Griekse en Trojaanse moordwapens bewaard. Jan 

Pertcheval, Den Camp van der doot (Schiedam, Otgier 

Nachtegael, 1503). 

 

Memorie leidt hem naar het toernooiveld, waar ieder leven eindigt. Hij ziet er Filips de 

Goede overwonnen worden door Crancheit, en Karel de Stoute door Accident. Dan verschijnt 

Maria, gewapend: “ Sij scheen wel Pantasilea die was gequelt / Om wreken Hectors doot zij te 

Troyen quam.” Maar ook zij valt door de hand van Accident: 
 

Dees Accident zijnde zo wreet ende fel 

Heeft bij deser moordadicheit ongeordineert [buitensporig] 

Ons palladium berooft ende niemant el 

Dlot ende de benedictie [zegen] alzo wel 

Daer Bourgongien onder heeft geregneert 
Desen naem is nu gheint en ghefaelgeert [bezweken] 

Doer deser edelder vrouwen overlijt 

God verleen haer ziele vruegt sonder respijt 

 

[Sij] was den Troylus voer ons in ’t scouwen   

Daer Troyen bij was weder ontset  

Die den Troyenen heeft onderhouwen 

In couraedgen in cracht tsegen veel rouwen   

In lanc dueren na Hectors vermet  

Och waer zij onser bleven ons waer te bet  

Sij waer ons onderstant tot onser vromen   
Tegen alle leet dat ons mocht overcomen  

 

Troje staat hier voor de Bourgondische landen, Hector voor Karel de Stoute, en Maria voor de 

laatste hoop die na zijn dood overbleef: voor Troylus, voor het palladium. Vervlogen hoop. Al 

wat de auteur nog rest zijn adviezen om goed te sterven. 

 

Welke lering er verder uit de Troje-stof getrokken werd was afhankelijk van beschouwer, 

omstandigheden en literaire context. We zagen al dat Benoît de Sainte-Maure een veel 

positiever beeld gaf dan Guido de Columnis. Benoît presenteerde Troje als hoofs ideaal, 

voortgezet en vervuld in het hof waarvoor hij schreef, in een roman voor een adellijk publiek 

dat geïnteresseerd was in casuïstiek rond krijgsvoering, riddereer en liefde. Guido gebruikte 
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Troje als waarschuwing in een tijd van oorlog, en schreef in de traditie van de Latijnse 

literatuur en historiografie, vol expliciet klerikaal moralisme. Centraal stond daarin de vraag 

naar de verantwoordelijkheid voor Trojes ondergang. Heel Troje kon worden beschouwd - 

ook weer: net als Rome - als een vernieuwing van het zondige Babylon, symbool voor het 

kwade en verdoemde op aarde. Ook de hoogmoed en onbeheerste wraakzucht van Priamus 

werden als oorzaak voor de ellende aangewezen. Maar Troje gold allereerst als een exempel 

voor de gevolgen van onkuisheid.
 22

 

Juist op dit punt, de liefde, verschilden en veranderden de meningen. De hoofse 

ideologie had vrouwelijke schoonheid ontdekt als bron van veredelende inspiratie, en liefde 

als een potentieel positieve kracht.
23

 De klerikale visie op vrouwen en op wereldse liefde was 

en bleef echter negatief.
 
In de late middeleeuwen, toen de stedelijke samenleving de oude 

plattelandsgemeenschap met de haar eigen gewoontes steeds meer ging verdringen en 

verwerpen, ontstonden nieuwe opvattingen op dit gebied. Het onderwerp was zeer actueel in 

de literatuur en beeldende kunst in die tijd: het ging vaak en uitvoerig over de gevaren van 

verliefdheid, de beste manier om daarmee om te gaan, het vinden van de juiste partner, het 

sluiten van een verstandig huwelijk, en de plaats van de vrouw in dat huwelijk. De nieuwe 

moraal die daarbij naar voren komt is meer in lijn met de traditionele kerkelijke visie dan met 

de hoofse opvattingen: liefde is weliswaar eerder dwaas, schandelijk en schadelijk dan zondig 

- het is in elk geval een riskante emotie, waartegen men zich diende te wapenen door het 

inzetten van rede en zelfbeheersing.
24

 Ook de geschiedenis van Troje werd, in de 

laatmiddeleeuwse Nederlandse literatuur, vooral in dat kader geplaatst: als een historische 

waarschuwing voor de grote gevaren van redeloze liefde en onkuisheid. 

Helena gold, al in de ogen van de geestelijkheid, als de schuldige in dit verhaal. Deze 

mooiste vrouw op aarde was tegelijkertijd hét klassieke voorbeeld voor de wellustigheid en 

morele zwakte van het vrouwelijk geslacht. Haar schaking was eigenlijk geen schaking 

geweest. Hoewel ze getrouwd was ging ze, onder het heiligschennende mom van vroomheid, 

uit zondige begeerte op reis om de mooie Paris te zien - “also als die wiven ghewoen sijn seer 

haestelijcken ende onversienliken [onnadenkend] sonder beraet hare quade begeerten ende 

lusten te volbrenghen” stelt Guido, voor wie dit reisje de aanleiding tot een van zijn langste 

morele uitweidingen is. Typologisch kon Helena worden verbonden met Eva: in beide 

gevallen leidden zwakheid en ongehoorzaamheid van een vrouw tot de dood van velen. En net 

als Eva was ze een verleidingswerktuig van de duivel. Ook het al genoemde Spel van sinne 

van Charon ziet haar zo, en met haar al die andere vrouwen en meisjes die zich uitgebreid 

optutten en ter kerke gaan om bewonderd te worden, in plaats van om te bidden: “Wat sydy 

anders dan netten en stricken, [om] de mans in te vangene?”
 25

 

Goede vrouwen - maagd, getrouwd of weduwe - waren vooral goed omdat ze kuis 

bleven. Cassandra, die vergeefs tegen Helena en de oorlog waarschuwde, werd vaak 

tegenover haar gesteld. Want behalve mooi was deze Trojaanse prinses ook wijs en zedig: het 

algemene ongeloof in haar voorspellingen was Apollo’s wraak voor haar afwijzing van zijn 

avances.
26

 Een andere dochter van Priamus en Hecuba, Polyxena, eindigde haar leven op het 

                                                
     22 Over Benoît en Guido: hoofdstuk II.3.1, over Benoît ook hierna IV.5.3 en IV.6.4. Eenzelfde element kan in 

een nieuwe context een nieuwe betekenis krijgen. De beschrijving van het schitterende Troje kan bedoeld zijn 

geweest om bewondering op te wekken, maar later als blijk van hoogmoed gaan functioneren - vgl. bijvoorbeeld 

over de dubbelzinnigheid van hoge torens en een hoog gelegen paleis Benmessaoud Lareo 2010, 130-131, 133. 

     23 Vgl. IV.6.4, met name over Segher Diengotgaf. Niet alle hoofse teksten zijn zó positief, ook Benoît niet. 
     24 Dresen-Coenders 1977; Pleij 1977; Coigneau 1982; Vignau Wilberg-Schuurman 1983; Pleij 1984; Van 

Herk 2009, 231-333. 

     25 Over Helena: Homeyer 1977: 90 e.v., 202 e.v. Citaat Guido: Historien 1479, e 3 r a; Vgl. Guido de 

Columnis ed. 1936, idem ed. 1974; Wigginton 1965, 97-98. Citaat Charon: Charon ed. 1896, r. 482-482. 

     26 Cassandra: Frenzel 1976, 404; Nederlandstalige voorbeelden: Boccatius 1525, fol. 25 v; Pisan ed. 1986, 

118 r - 119 r. 
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graf van Achilles, waar ze als vergelding voor diens dood werd onthoofd. Volgens Olivier de 

la Marches Den triumphe ende tpalleersel van den vrouwen (Nederlandse vertaling 

verschenen in Brussel, 1514) stierf ze als een toonbeeld van eerbaarheid. Want nét toen het 

zwaard werd opgeheven greep een windvlaag haar kleren… 
 

Die edel maghet vol eerbaerheden niet ontsiende der doot die si daer sterven moeste greep haer 

cleeren met beyde den handen om haer edel lychaem te decken, ende met dien sloech haer 

Porrus ’t hoot af. In die bewisinghe deser eerbairheit es die edel maghet Polexena ghestorven. 

Welcke eerbaerheyt alle vrouwen behooren altijt voer ooghen te hebben. Want die wise man 

seyt: Die vrouwe en wort niet al te eerbaer ghereken die hair secreet niet eerbairlijck en dect.27 

 

Weduwen waren extra gevoelig voor de smerige inblazingen van de duivel. Zij hadden 

geen man meer om ze in toom en tevreden te houden, en de “wilde sinnekens” bleven hen 

kwellen. De Carthaagse koningin Dido, door hevige liefde voor de passerende Aeneas tot 

zelfmoord gedreven, was een bekend voorbeeld. In Cornelis van Ghisteles amoureuze meispel 

Van Eneas en Dido, (Antwerpen, 1552) leveren de gepersonifieerde sinnekens Jonstich Herte 

en Faeme van Eeren veel cynisch commentaar. Als Dido voor de liefde dreigt te zwichten 

gaat hun gesneer over weduwen. Zolang hun man nog boven de grond staat, ochermen - ze 

wenen en zuchten, klagen en kermen. “Maer requiem eternam en is nauwe [ternauwernood] 

ghesongen, sy dencken na eenen jongen weer te spörene.” Boccaccio’s De claris mulieribus 

(Nederlandse vertaling verschenen in Antwerpen, 1525) presenteerde Dido juist als exempel 

van onbevlekt weduwschap. Haar zelfmoord was niet uit liefdesverdriet, maar om haar 

kuisheid te beschermen - een andere opvatting van de stof, maar ten dienste van dezelfde 

moraal, waar de auteur “uut viericheit” bladzijden lang over uitweidt. Laat christelijke 

vrouwen, die met allerlei smoesjes maar eigenlijk uit wellust een tweede of zelfs derde 

huwelijk sluiten, zich aan haar spiegelen! En dezelfde les verbindt hij aan de geschiedenis van 

de Griekse Penelope, die dacht dat haar sinds lang verdwenen man Ulixes dood was, maar 

hem ondanks een stoet opdringerige vrijers trouw bleef. Een zeldzaamheid!
28

  

Geen wonder dus dat diezelfde Boccaccio in Il Filostrato van de trouweloze Briseida 

een weduwe maakte: het toppunt van hitsigheid. Zo zien we haar ook in de Nederlandse 

bewerking van deze tekst, opgenomen in Die hystorye van der Destrucyen van Troyen 

(Antwerpen, ca. 1500). Troylus ziet Briseida tijdens een offerdienst in een tempel (alweer 

dus: in de kerk) en is meteen verliefd. Zijn vriend Pandro, een neef van Briseida, probeert hen 

te koppelen. Maar ze zegt dat ze de liefde heeft afgezworen, na de dood van haar innig en 

eeuwig betreurde man. Natuurlijk kost het Pandro nauwelijks moeite haar om te praten. 

Zolang haar eer er maar niet onder lijdt - anders gezegd: als het maar stiekem gebeurt. Ze 

staat meteen in vuur en vlam, “maer want [ omdat] se een weduwe was, so is se badt 

t’ontschuldigen. Want men seynt ghemeynlic: dye maechden hebben eenen sin, maer die 

weduwen hebben den duvel in” - een spreekwoord dat de sinnekens bij Van Ghistele vijftig 

jaar later nog steeds kennen. Troylus krijgt zijn ‘troost van live’, en is heel even gelukkig.  

                                                
     27 De la Marche 1514, [c3]r en v. 

     28 Wilde sinnekens: refrein CV Jan van Doesborch (Van Doesborch ed. 1939-1940; Van Ghistele ed. 1982-

1983, r. 1058-1068. Boccatius 1525, 30 v - 31 r (Penelope), 31 v -34 v (Dido, citaat: 34 v; dezelfde ‘vurigheid’ 

in het Latijn: vgl. De claris mulieribus in de uitgave Leuven 1487, E 1 r: “ab impetu”). 
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Troylus ziek van liefde: amor hereos. Uit: Die hystorye van der destrucyen van Troyen (Antwerpen, 

Roland van den Dorpe, ca. 1500), f 1 r. 
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Maar dan slaat het noodlot toe. Op verzoek van haar vader Calchas, een priester die naar de 

Grieken is overgelopen (er zit ook een genetische component in haar wellust en 

trouweloosheid), wordt Briseida uitgewisseld. Ze belooft haar geliefde met vurige eden om 

binnen tien dagen terug te keren, maar ze is de stadspoort nog niet uit of er ontluikt een 

nieuwe romance met de Griek die de uitwisseling begeleidt, Diomedes. Het patroon is 

hetzelfde. Diomedes is door het zien van haar schoonheid meteen verliefd. Briseida is eerst 

afwijzend, zegt dat ze sinds de dood van haar man geen liefde heeft gekend (!) en dat zo wil 

houden. Maar kadootjes helpen al snel: binnen twee dagen is ze haar belofte aan Troylus 

vergeten - “och hoe vele Bryseden sijnder noch heden des daechs levende.” Troylus voorziet 

haar ontrouw in een droom. Zekerheid krijgt hij wanneer Diomedes’ wapenkleed wordt 

buitgemaakt, en hij daarop een sierspeld ziet die hij zelf als afscheidscadeau aan Briseida had 

gegeven. Hij zakt weg in diep verdriet, wil zelfmoord plegen, en vecht zich tenslotte dood op 

het slagveld.
 
Achilles laat het lijk aan de staart van zijn paard binden en sleept het rond.

29
 

De toestand van verstandsverbijstering en wanhoop waarin Troylus, Dido en andere 

slachtoffers van de liefde belandden werd gezien als een echte en ernstige aandoening: amor 

hereos. Troylus was niet de eerste de beste: na Hector was hij de voornaamste Trojaanse 

strijder. Aanvankelijk lijkt hij ongevoelig voor de kracht van de liefde. Als hij minnaars ziet - 

zuchtende, handenwringende stumpers - lacht hij er smalend om: daar winnen we de oorlog 

niet mee! Maar zodra hij Briseida heeft gezien gaat hij gestrekt: ziek van liefde ligt hij op bed. 

De ziekte wordt hem uiteindelijk fataal. Niet veel later lezen we in hetzelfde boek hoe ook de 

grote Achilles ten prooi valt aan de liefde, wanneer hij de mooie Polyxena ziet. Ook hij ligt ’s 

avonds in zijn bed te huilen. En ook hij zal de liefde tenslotte met de dood bekopen. Twee 

voorbeelden in een lange reeks van beroemde mannen die ondanks hun kracht of wijsheid ten 

onder gingen door de liefde, door de macht van vrouwen.
30

  

Telkens weer blijken de ogen de zwakke plek waardoor het onheil binnenkomt. Dus je 

moet je ogen afwenden, zodat ze al die misleidende vergankelijkheid niet zien: “Averte 

oculos tuos ne videant vanitatem”. Met die woorden opent de proloog van Die hystorye van 

der Destrucyen van Troyen, verwijzend naar de Psalmen van David,  
 

ons vermanende dat wij onse ooghen van allen ydelheden bewaren sullen. Sonderlinghe [in het 

bijzonder] van allen vrouweliken gesichten, want uut den gesichte metten oghen van buten 

coemt die quade begheerte van binnen, inwendichlijc ons treckende tot sonden.  
 

Wanneer mannen hun blikken niet bedwingen zijn de gevolgen ernstiger, en ze hebben dan 

ook meer kracht van God gekregen om de begeerte te weerstaan. Dat het desondanks vaak 

ernstig mis is gegaan wordt gedemonstreerd met een hele reeks exempelen uit de bijbelse en 

antieke geschiedenis, ook uit de historie van Troje. Als Telamon zijn ogen van Hesione had 

kunnen afhouden, en Paris van Helena, dan waren honderdduizenden levens gespaard, en dan 

was de stad niet met de grond gelijk gemaakt. En als Troylus zijn ogen van Briseida had 

kunnen afhouden, dan was hij niet half gek van liefde geworden en jammerlijk en schandelijk 

door Achilles verslagen. En nog steeds gaat het mis: “Och och, hoe vele plaghen sijn noch 

daghelijcs in dese werelt geschiende, overmidts [door] der groter duvelscher liefden die uten 

quaden gesichten der oncuyscheden groeyende sijn.” De epiloog hamert de boodschap er nog 

eens in, en maakt duidelijk voor wie deze les allereerst bedoeld is: “Daerom spieghelt u, ghi 

                                                
     29 Destrucyen ca. 1500, citaten: f 1 r, [g 4] v. Spreekwoord: Van Ghistele ed. 1982-1983, r. 827-828: “Want 

hebben de maeghden ennighen sin, De weeduwen hebben den duijvel in!” Vgl. over Briseida ook Kuiper 2004, 

die denkt dat Boccaccio van haar een weduwe maakte “om de casus te compliceren” (juist niet, zou ik zeggen) of 

omdat hij dat ergens gelezen zou hebben.  

     30 Destrucyen ca. 1500. Over amor hereos Van Gijsen 1989, 95-109, 128-129; Van Herk 2009, 274-278. 
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jonghers, bewaert u ghesichte aenghemerct datter dicwil so veel quaets uut comende is.”
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vier allegorische vrouwen belagen een  man. 

Minne treft hem in zijn oog. Tghevecht van minnen 

(Antwerpen, Jan van Doesborch, 1516). 

Uit: Bibelebontse berg 1989, afb. 9. 

 

Die nadruk op het gevaar van het zien wordt ook elders vaak gelegd, zowel wat betreft 

de geschiedenis van Troje als meer in het algemeen. Want het zien, de visus, gold als het 

eerste van de gradus amoris, de vijf ontwikkelingsstadia die een liefde naar middeleeuwse 

opvatting doormaakte. Een verstandig mens was dus op zijn hoede. Rigoureus was de 

oplossing van een non (!) in een van de exempelen in Olivier de la Marches Den triumphe 

ende tpalleersel van den vrouwen (Brussel, 1514): zij stak zich de ogen uit om de vleselijke 

zonde te vermijden. De Twispraec der creaturen (Gouda, 1482) weet datzelfde te vertellen 

over de filosoof (!) Democritus. Toen andere filosofen de mooie Helena zagen bedekten zij 

hun ogen en riepen “Laet ons vlyen, laet ons vlien!” 
32

 

 

Een geliefd deel van de Troje-stof was het Paris-oordeel. Het was een veelvoorkomend 

onderwerp in de beeldende kunst en bij vertoningen tijdens Blijde Inkomsten en dergelijke.
33

 

Een voornaam punt van attractie was daarbij het naakt van de drie godinnen. Want volgens 

Guido de Columnis had Paris gezegd dat hij niet kon beoordelen wie van hen de mooiste was, 

als hij ze niet eerst allemaal naakt mocht bekijken “ende mit ondersceyt alle haer leden wel 

besien.” En zo was het gebeurd.
34

 Zo werden ze dus ook ten tonele gevoerd. Dat lijkt  

althans af te leiden uit een lijst met aanwijzingen voor het uitbeelden van “Allerley excellente 

vrouwen goddinnen”, in een rederijkershandschrift uit de eerste helft van de zestiende eeuw:   

Venus, Juno en Pallas hoorden naakt.
35

 Dat ze ook echt zo werden opgevoerd en dan veel  

bekijks trokken blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van Jean Molinet over de entree van Filips 

                                                
     31 Destrucyen ca. 1500, proloog: a 2 r-v (in aansluiting op Psalm 118 v. 37), epiloog: [k 5] v. 

     32 Ogen: Resoort 1988, 143-150; Van Gijsen 1989, 103; Van Herk 2009, 248-251, 285. Triumphe: De la 
Marche 1514, kap. 19; Twispraec 1482, nr. 38 (citaat: [f 5]r). 

     33 Voorbeelden: Brugge 1462, georganiseerd door De Roovere (Anthonis de Roovere 1982, 147); Rijsel 1468, 

parodiërend, met een dikke Venus, een magere Juno en een gebochelde Pallas (Soly 1984 A, 345); Antwerpen 

1494 en Brussel 1496 (zie hierna). 

     34 Guido de Columnis ed. 1936, 62; idem ed. 1974, 60; Historien 1479, fol. 30 r a (citaat). 

     35 Handschrift: Cuvelier 1937, 89-93; lijst: De Keyser 1953, 54. 
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de Schone in Antwerpen, in 1494. De stad had zich enorm ingespannen om er een  

spectaculair geheel van te maken, “mais le hourd où 1es gens donnoyent le plus affectueux 

regard, fut sur l’histoire des .III. deesses, que l’on veoit au nud et de femmes vives.” 

Anke van Herk merkt terecht op dat zo’n reactie misschien juist het uitzonderlijke van de 

vertoning aangeeft; zij denkt dat vaak eerder de suggestie van naaktheid zal zijn gewekt. In de 

loop van de zestiende eeuw werd men, althans op het toneel, steeds preutser.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zin-volle erotiek: vertoning van het 

Paris-oordeel tijdens de inkomst van 

Johanna van Castilië in Brussel, 1496. 

Uit: Van Herk 2009.  

 

De erotiek van het tafereel werd ruimschoots gelegitimeerd door de zingeving 

waarmee het werd overladen. Paris was natuurlijk het zoveelste historische slachtoffer van 

vrouwenmacht, zijn foute keuze voor wellust en ongeoorloofde liefde met een getrouwde 

vrouw had hem en de zijnen regelrecht naar de ondergang geleid. Daarnaast werd er vaak 

driftig geallegoriseerd. Paris stond dan bijvoorbeeld voor de mens die moet kiezen tussen 

wijsheid, macht of lust, of tussen drie verschillende levenswijzen: een werkzaam vita activa 

(Juno), een beschouwelijk vita contemplativa (Pallas) of een zinnelijk en gezien het verdere 

verloop van de geschiedenis verwerpelijk vita voluptaria (Venus).
37

 Het verslag van de 

inkomst van Johanna van Castilië in Brussel legt verband met ‘drie geschenken’ die zij voor 

haar man Filips uit Spanje meebracht. Het zullen vergelijkbare geschenken zijn geweest als 

die, genoemd in het verslag van de inkomst van Karel V in Gent (1549): lof van Juno, gunst 

van Venus, wijsheid van Pallas.
38

 

 

Een aparte categorie vormen de werken die de stof een religieus-allegorische uitleg geven. In 

de Gesta Romanorum (ca. 1300), een bijzonder succesvolle exempelverzameling die in de 

Nederlanden als de Gesten of Gheschienissen van Romen verschillende keren werd gedrukt, 

kreeg allerlei veelal antiek vertelgoed een theologische verklaring. Troje wordt erin uitgelegd 

                                                
     36 Molinet ed. 1935-1937 II, 398. Meer algemeen over naakt Pleij 1988, 94, 99-109 en voor het 

laatmiddeleeuwse toneel in de Nederlanden Van Herk 2009, 153-156. 

     37 Silver 1983, 36-38; Luckhardt 2001, 249-252 (beiden naar aanleiding van de grote populariteit van het 

thema bij schilders rond Maximiliaan I van Habsburg). 

     38 Brussel 1496: Berlijn, Kupferstichkabinett, hs. 78 D 5, fol. 57; Gent 1549: Manilius 1549, [A4] r e.v. 



 

 62 

  

als de hel, waarin de duivel (Paris) de menselijke ziel (Helena) gevangen houdt.
39

 In een 

exempelbundel met vergelijkbare aanpak, Den grooten Cathoon (Antwerpen 1519), lezen we 

over het Paris-oordeel dat de drie godinnen ‘geestelijk gesproken’ staan voor drie tijden in de 

geschiedenis van de wereld, die achtereenvolgens werd  beheerst door macht, door wijsheid 

en door de liefde van Jezus. Eris, die de twistappel ‘voor de mooiste’ tussen de drie godinnen 

gooide en daarmee alle ellende veroorzaakte, is de duivel. 
 

Nochtans om die discordie [tweedracht], viantschap ende twist die de viant stelde tusschen den 

almachtigen God ende den mensche overmits der sonden, soe daelde die sone Gods Christus 

Ihesus dye daer is den warachtighen gouwen appel in deser werelt in de godinne der liefden 

ende goetwillichteyt, dat is: in dat suver lichaem der glorioser maget Maria.40 

 

De allegorisering staat, in beide voorbeelden, haaks op de gebruikelijke moralisatie. Het 

demonstreert nog eens dat de mogelijkheden bijna onbegrensd waren: aan ieder verhaal viel 

haast iedere gewenste betekenis te verbinden. 

 

Die constatering is van belang. Uit elke stof viel lering te trekken. En aan elke geschiedenis 

kon iedereen - adel, clerus, burgerij - zijn eigen uitleg geven. Dat gold ook voor de historie 

van Troje.
41

 Het belang van Troje voor de middeleeuwen lag dan ook niet allereerst in de 

exemplarische of spirituele waarde van de stof. In dat opzicht was het verhaal weliswaar heel 

bruikbaar, maar tegelijkertijd een verhaal zoals vele andere.  

 Het belang van Troje lag in haar plaats in de wereldgeschiedenis, en hierin was het 

verhaal uniek. Na de val van de stad was het rad van Fortuna doorgedraaid, en uit het verdere 

verloop van de geschiedenis bleek duidelijk de goddelijke hand en het verheven doel in het 

gebeuren. Want uit de brandende resten van Troje was Rome ontstaan, en het Romeinse Rijk: 

het laatste en hoogste wereldrijk, waarin Christus was geboren en dat tot het eind der tijden 

zou duren. Hier lag een belangrijk raakpunt tussen zuiver wereldlijke geschiedenis en 

heilsgeschiedenis, een raakpunt dat door velen werd gebruikt om zichzelf in het grote plan te 

plaatsen. Deze plaats van Troje in de wereldgeschiedenis en in het eigen verleden is de 

belangrijkste reden voor de enorme middeleeuwse belangstelling voor de stof. In het vorige 

hoofdstuk zagen we al dat deze betekenis meespeelde bij de voorkeur voor Dares
42

 boven 

Dictys, bij het ontstaan en de verspreiding van de Benoîts Roman de Troie en Guido’s 

Historia destructionis Troiae, en bij de totstandkoming en het succes van de Nederlandse 

teksten over de Trojaanse Oorlog. De volgende hoofdstukken gaan over dit cruciale deel van 

de middeleeuwse fascinatie voor Troje. 

                                                
     39 Oesterley 1872, 537 cap. 156. 

     40 Grooten Cathoon 1519, fol. 62 r. 

     41 Vgl. bijvoorbeeld ook Christine de Pisans Cité des dames uit 1404-1407 (in het Nederlands vertaald als De 

stede der vrouwen, 1475: Pisan ed. 1986) met vrouwvriendelijk gebruik van de Troje-stof. 

     42 En misschien ook bij de totstandkoming van deze tekst. 


