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 IV. Trojaanse oorsprongssagen: de Europese traditie 
 

 

 1. Inleiding 

 

Troje lag aan het begin van de eigen geschiedenis. Zo goed als heel Europa wenste zich, 

uiteindelijk, als afstammeling van de Trojanen te beschouwen. Er circuleerden allerlei 

verhalen over edele Trojanen die de gewelddadige inname van hun stad hadden overleefd en 

die, na veel omzwervingen, ergens in Europa een tweede vaderland hadden gevonden waar zij 

de stamvaders van nieuwe volkeren en dynastieën en de stichters van nieuwe steden waren 

geworden. Model voor deze verhalen was de geschiedenis van Aeneas, wiens vlucht uit het 

brandende Troje tot de stichting van Rome en het Romeinse Rijk had geleid. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aeneas, Priamus, Turcus en Helenus verlaten het verwoeste Troje: het uitgangspunt van de voornaamste 

Trojaanse afstammingssagen in beeld gebracht (Franse wereldgeschiedenis, Leeds UL, Brotherton 

Collection Ms. 100). 

 

 De stroom van middeleeuwse geschriften rond deze afstammingssagen komt op gang 

in de zevende eeuw, met de eerste Frankische claims op een Trojaanse oorsprong, en zwelt 

dan langzaam maar gestaag aan. Daarbij breiden ook de verhalen zelf zich uit, in omvang en 

in aantal. Auteurs nemen de informatie uit het werk van hun voorgangers over, passen deze 

aan, voegen er nieuwe gegevens aan toe: over de vlucht, de reis, het nieuwe land, het 

Trojaanse nageslacht. Bestaande stambomen worden uitgebreid met nieuwe takken. Daarnaast 

worden andere, nog weer prestigieuzere genealogische lijnen naar Troje uitgezet. Voortdu-

rend overbiedt men elkaar en zichzelf, waarbij het Trojaanse bloed zich in steeds ruimere 

kringen verspreidt.  

 Het belangrijkste medium voor deze verhalen is natuurlijk de historiografie. Priamus 

vormt het startpunt voor menige genealogie. Ook dynastieke, ‘nationale’, regionale en lokale 

kronieken beginnen vaak met een meer of minder uitgebreide behandeling van de Trojaanse 

oorsprong van hun object. Wereldkronieken geven een overzicht van de belangrijkste lijnen 

tussen Troje en Europa. Maar ook buiten de geschiedschrijving wordt het Trojaanse bloed van 

vorst en volk verheerlijkt: in naamgeving en heraldiek, in de diplomatie, in literatuur, in 
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beeldende kunst en in allerlei feestvertoon wordt er eveneens naar verwezen.  

 Aanvankelijk behoorden de afstammingssagen tot het domein van de litterati, van een 

beperkte kring van geestelijken, al dan niet verbonden aan vorstelijke en adellijke hoven. 

Alleen de clerus immers beschikte over de voor constructie en begrip van dit soort verhalen 

benodigde kennis van wereldgeschiedenis en antieke literatuur, en beheerste het Latijn waarin 

deze kennis was overgeleverd en werd doorgegeven. Vanaf de twaalfde eeuw wordt 

dergelijke wetenschap hoe langer hoe meer toegankelijk gemaakt voor leken. Ook dit heeft 

ertoe bijgedragen dat de afstammingssagen bij een steeds ruimer publiek bekend werden, dat 

ze tot op zekere hoogte tot de ‘algemene ontwikkeling’ gingen behoren.
1
   

 

Sagen, mythen, legenden: dat zijn de in het onderzoek gangbare termen voor deze verhalen. 

Zij geven, duidelijker dan het neutrale origines, aan hoe men er in later eeuwen over oor-

deelde: het waren verzinsels, pseudo-geleerde samenraapsels van verwarde ontleningen, 

dubieuze vondsten en wonderlijke misverstanden die voor historische waarheid wilden 

doorgaan.
2
 Het kennelijke belang ervan voor de eigen tijd werd onvoldoende onderkend. Het 

onderzoek ernaar bleef beperkt, zowel in Nederland als daarbuiten. Wat betreft de historici: 

waar het ging om de reconstructie van het feitelijke verleden waren verhalende bronnen, zoals 

kronieken en annalen, toch al van secundair belang, door hun vertekening. Meer objectieve 

documenten, rekeningen bijvoorbeeld, leenden zich veel beter tot dat doel.
3
 De afstammings-

sagen die de kronieken bevatten stonden al helemaal in geen enkel verband tot de historische 

werkelijkheid, zo meende men: ze hadden hooguit curiositeitswaarde. De belangstelling was 

dan ook gering: analyse bleef uit, en editeurs wilden zelfs nog weleens zover gaan de meer 

legendarische opening van een kroniek eenvoudig weg te laten.
4
 Ook literatuurhistorici hiel-

den zich er niet of nauwelijks mee bezig: voor zover zij teksten met een - al dan niet vermeen-

de - historische inhoud of inslag al tot hun onderzoeksterrein rekenden ging hun voorkeur 

toch eerder uit naar meer fictioneel gedachte literatuur.
5
 

 Met name in de laatste decennia is er echter sprake van een toenemende interesse, 

zowel in verhalende historische bronnen in het algemeen als in historische legenden. Die 

nieuwe belangstelling komt voort uit het inzicht dat dergelijke kronieken en legenden juist 

door hun subjectiviteit interessant zijn, niet als bron voor feitelijke geschiedenis, maar als 

bron voor mentaliteitsgeschiedenis. Juist uit vertekeningen en verzinsels immers kan blijken 

hoe middeleeuwse auteurs hun eigen tijd en hun verleden zagen of wensten te (laten) zien.
6
 

Aardig is de formulering van Romein, die in de inleiding tot zijn studie over de Noord-

nederlandse middeleeuwse historiografie (1932) schreef “dat men niet gelooven moet wat de 

geschiedschrijvers zeggen, maar evenmin, dat zij het zonder grond zeggen”.
7
  

 Wat betreft de Trojaanse afstammingssagen: al langer bestaat het inzicht dat deze 

                                                
     1 Algemene beschouwingen en overzichten van de voornaamste afstammingssagen geven Joly 1870-71 II, 112-

145, 524-615 (uitvoerig maar verouderd); Cohen 1941 (slechts tot 1160, tot Benoît); Homeyer 1982; Graus 

1989, 32-42; Neue Pauly 15/3, 615-624; Borgolte 2001; Poucet 2003; Görich 2006; Wolf 2008. Veel materiaal 

wordt, vanuit een wat andere invalshoek, besproken in Borst 1957-1963. Over Trojaanse stedenstichtingen in 

Europa: Keesman 1991.  
     2 Grau 1938, 1-2; vgl. bijvoorbeeld Lhotsky 1971, 9; Panzer 1953-54, 16. 
     3 Romein 1932, XXII. 
     4 Bossuat 1958, 188; Borchardt 1971, 2-6; Althoff 1979, 77. Voorbeeld van een expliciet ‘censurerende’ editie: 

MGH SS 30/1, 78, waar gesteld wordt dat de legendarische hoofdstukken (waarin de uitgebreide Henegouwse 

Troje-sage) uit Jacques de Guises Annales Hannoniae zijn weggelaten omdat zij niet in de reeks zouden passen.   
     5 Een inventarisatie van deze problematiek voor de (vroegere) Middelnederlandse literatuur met historische 

inslag geeft Van Anrooij 1991 A, 101-104. 
     6 Vgl. Graus 1989, 25-6; Görich 2006, 122-124; in Nederland kwam deze nieuwe belangstelling maar zeer 

aarzelend op gang: Ebels-Hoving 1987, 10-11; Van Anrooij 1991 A, 102-103. Een impuls kwam uit het 

onderzoek naar identiteiten, vgl. bijvoorbeeld Bijker 2010, 92. 
     7 Romein 1932, XXIV. 
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verhalen niet te snel als onzin mogen worden afgedaan. Romein was zelf een van de eersten 

die, in 1931, op de politieke en geschiedfilosofische achtergronden van de vroege Frankische 

Troje-sage inging.
8
 Pas de laatste decennia echter is er internationaal, mede onder invloed van 

de Europese eenwording,
9
 sprake van een intensivering in de bestudering van het verschijnsel, 

en worden er uitvoeriger analyses van inhoud en betekenis van afzonderlijke werken 

gepubliceerd. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de oudste en meest verspreide van de 

middeleeuwse Troje-sagen, de Frankische. Opvallend is tevens de nieuwe belangstelling voor 

de wijze waarop de Trojaanse oorsprongssagen in de late middeleeuwen en vroege 

renaissance functioneerden.  

 Legt men deze studies naast elkaar dan ontstaat het beeld van een wijdvertakt stelsel 

van mythen dat, totdat het door de historische kritiek definitief naar het rijk der fabelen kon 

worden verwezen, een bloeiend leven leidde. Vooral politiek waren de Troje-sagen van 

belang: als fundering van soevereiniteit, van rechten en prestige, als legitimering van 

gewenste, pasverworven of bedreigde macht, als verklaring voor allianties en vijandschappen, 

als wapen tegen concurrenten. De geschiedenis van de afstammingssagen volgt de politieke 

geschiedenis van de middeleeuwen: steeds weer veranderen ze, afhankelijk van de 

beschouwer, in reactie op de actualiteit en op elkaar, in een lange opeenvolging van zet en 

tegenzet, van overbieden en onderuithalen. Daarnaast vervulden deze verhalen een 

belangrijke rol in het historische zelfbesef: zij hielpen de eigen plaats in de wereld-

geschiedenis te begrijpen, gaven een antwoord op de vele vragen omtrent eigen herkomst, 

naam en wapen, en boden een verklaring voor de materiële resten uit prehistorie, oudheid of 

vroege middeleeuwen die men in de omgeving wist of soms, bij toeval, uit de bodem haalde. 

 Steeds blijkt daarbij eenzelfde opvatting van het begrip oorsprong. Beaune formuleert 

het als volgt: “On croit, très généralement, que l’être, humain ou collectif, n’est pas modelé 

progressivement par sa culture et son expérience mais qu’il est donné une fois pour toutes par 

l’action divine.” 
10

 Edel bloed, deugden, daarmee verbonden voorrechten en (voorbestemde) 

macht: het is allemaal in de oorsprong gegeven, en wordt als onveranderlijk potentieel door 

de tijd heen doorgegeven.
11

 

 Ook in de middeleeuwse Nederlanden beriep men zich op Trojaanse afkomst. Er 

ontstonden verschillende oorsprongssagen, ook hier in het voetspoor van de politieke 

ontwikkelingen. Vanaf de tiende eeuw vormden zich in dit gebied - officieel een deel van het 

Duitse Rijk, Neder-Lotharingen - verschillende min of meer zelfstandige vorstendommen, die 

hun soevereiniteit wilden onderstrepen, elkaar de macht betwistten en zich ook verder zo 

breed mogelijk wensten te maken. Aan het einde van de veertiende eeuw werd dit veld 

uitgebreid met een nieuwe partij: de Bourgondiërs en (later) de Habsburgers, die 

langzamerhand al deze vorstendommen in hun macht wisten te krijgen. Ook zij bedienden 

zich daarbij van de mogelijkheden tot historische legitimering die de Troje-sagen boden. En 

hun tegenstanders deden dat natuurlijk eveneens. 

 Deze Nederlandse sagen zijn nog maar nauwelijks onderzocht, en blijven dan ook 

vaak ongenoemd - voor zover al bekend - in overzichten uit de ons omringende landen.
12

 Een 

inventarisatie ervan ontbreekt. Afzonderlijke sagen hebben wel enige aandacht gekregen, 

maar nooit om zichzelf, altijd in het kader van iets anders: een overzicht van de historiografie 

van een bepaald gebied bijvoorbeeld, of een onderzoek naar een andere, verwante of verwant 

gedachte historische mythe, zoals die rond de Brabantse Zwaanridder of de Hollandse 

                                                
     8  Romein 1931 (latere uitwerking van deze voordracht: Romein 1948 (19371). 

   9 Wolf 2008, 165-167, 178-179. Zie ook hierna, IV.4.3. 
     10 Beaune 1985 A, 15 (citaat), 337; vgl. hiervóór p. 95. 
     11 Rothstein 1990 B, m.n. 334-339; dezelfde denkwijze kenmerkt de translatio-gedachte, en het middeleeuwse 

denken over etymologie. 

   12 Zie bijvoorbeeld Wolf 2008, 179-180. 
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Bataven. Meestal blijft het dan bij een korte verwijzing naar de middeleeuwse Troje-sagen in 

het algemeen: nadere analyse van inhoud, ontwikkeling of betekenis blijft verder uit. Dit 

gebrek aan belangstelling hangt deels samen met het vroegere negatieve oordeel over de 

Trojaanse afstammingssagen in het algemeen: allemaal onzin, één pot nat, en van geen enkel 

belang. En misschien heeft het ook te maken met omvang en complexiteit van de materie: de 

Nederlandse afstammingssagen kunnen niet echt afzonderlijk worden bestudeerd, ze moeten 

worden geplaatst in het kader van de andere Europese Troje-sagen, waar ze op voortbouwen, 

reageren, aan bijdragen. Bovendien verwijzen ze ook - zoals zal blijken - naar elkaar. 

 De hiernavolgende hoofdstukken V en VI geven een overzicht van ontstaan, ontwikke-

ling en betekenis van de Nederlandse Troje-sagen, in hun onderlinge samenhang, en met 

speciale aandacht voor de laatmiddeleeuwse en stedelijke receptie. Geografisch gezien beperk 

ik mij tot die politieke eenheden die traditioneel als de middeleeuwse Nederlanden worden 

beschouwd.
13

 Wat betreft chronologie is het overzicht, als gezegd, ruim van opzet. Het is 

noodzakelijk om de grote en verwarde kluwen van opeengestapelde informatie aan het eind 

van de middeleeuwen te ontwarren, en de afzonderlijke draden ervan bloot te leggen. Alleen 

door deze verhalen vanaf hun ontstaan te volgen kan men ze begrijpen: in hun oorspronkelijke 

functie, in hun ontwikkeling, en pas daardoor in hun betekenis voor de laatmiddeleeuwse en 

stedelijke samenleving. Het eindpunt van het onderzoek ligt grofweg in de tweede helft van 

de zestiende eeuw, maar ook daar is de grens niet scherp getrokken. Juist in de vijftiende en 

zestiende eeuw hebben humanisme en drukpers grote invloed op de Troje-sagen, en om de 

grote lijn van deze invloed te kunnen volgen is het soms nodig om verder in de tijd te kijken. 

 Voorafgaand aan dat overzicht geeft hoofdstuk IV, ter inleiding, een bespreking van 

de Europese traditie, voor zover van belang voor begrip van het verschijnsel, en voor zover 

van invloed op de Nederlandse sagen. Dit hoofdstuk geeft de noodzakelijke voorkennis, en 

dient als interpretatiekader. Het beschrijft de basis waarop Nederlandse sagen voortbouwden, 

en laat de repeterende patronen in ontwikkeling, vorm, inhoud, betekenis, gebruik en 

verspreiding van de Trojaanse oorsprongssagen zien. Het overvloedige en in zijn bedoelingen 

vaak zeer expliciete Europese materiaal kan op die manier helpen de Nederlandse 

overleveringen te begrijpen, ook in de gaten, verwarringen en stilzwijgende implicaties. 

 Na een korte blik op het Romeinse voorbeeld en de overname daarvan zal veel 

aandacht worden besteed aan de Frankische Troje-sage, trots van Merovingers en Karolingers, 

Duitsers en Fransen. Voor die uitvoerigheid zijn een aantal redenen. In de eerste plaats zijn 

het middeleeuwse denken over Troje en haar plaats in de wereldgeschiedenis, en de 

veranderingen in dat denken, nauw verbonden met de geschiedenis van de Franken en hun 

Trojaanse bloed. Ten tweede: ook de Nederlanden maakten ooit deel uit van het Frankische 

rijk. De afstammingssagen die in deze gebieden ontstonden zijn dan ook uitwerkingen van of 

reacties op (uitwerkingen van) de Frankische oorsprongsmythe. En tenslotte: een voor mij 

bruikbaar, omvattend overzicht van ontwikkeling en functie van de Frankische sage ontbrak. 

Bestaande studies geven een te globale schets of beperken zich juist tot een deelaspect, 

bespreken alleen de vroeg- of de laat-middeleeuwse ontwikkeling, of alleen de Franse of de 

Duitse kant van de zaak; heilshistorische achtergronden worden slechts aangestipt, of zelfs 

helemaal niet gezien.
14

 Daarna wordt, korter, de Britse Troje-sage behandeld. Deze is 

interessant ter vergelijking en aanvulling van de algemene inzichten uit het Frankische 

materiaal, en was eveneens van invloed in de Nederlanden. Een belangrijk onderwerp is, 

tenslotte, de cultuuroverdracht waarmee de Trojaanse migratie naar het Westen volgens 

middeleeuwse opvatting gepaard was gegaan.  

                                                
     13 Zie bijvoorbeeld Jansen 1974 A. 
     14 De meest uitvoerige algemene overzichten bieden Klippel 1936 en Homeyer 1982; beiden, maar vooral 

Klippel, vormen vooral een materiaalverzameling. Negeren van heilshistorische achtergronden bijvoorbeeld in 

Melville 1987 A; Graus 1989; Birns 1993. 
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 Volledigheid is slechts mogelijk in de grote lijn, en dan nog alleen waar het vooron-

derzoek dat toelaat. De problemen zijn immers evident. Het materiaal is in grote hoeveelheid 

overgeleverd, en het is divers van aard: het onderwerp brengt met zich mee dat iedere tekst in 

principe een nieuwe invulling en betekenis, een nieuwe aanpassing aan de situatie van het 

moment kan bevatten. De mogelijkheid om al dit materiaal zelf systematisch door te nemen is 

aan praktische beperkingen gebonden.
15

 Er is bovendien, om al genoemde redenen, een groot 

gebrek aan edities en voorstudies. Het vooronderzoek dát er is, is vaak slechts beperkt 

bruikbaar, doordat het de sagen niet voldoende serieus neemt, of - bij studies naar de Franki-

sche, Bourgondische en Habsburgse sagen bijvoorbeeld - doordat het, anachronistisch en te 

beperkt, vanuit het standpunt van latere nationale staten werd geschreven.
16

 Studies over 

lokale tradities, tenslotte, zijn veelal slecht bereikbaar. Verder onderzoek en nadere invulling 

blijven dan ook wenselijk. 

 Sagen, mythen, legenden: ook hier worden deze termen voortdurend gebruikt. Het zijn, 

zoals gezegd, de inmiddels traditionele benamingen voor dit soort verhalen. De normatieve, 

negatieve connotaties die er in het verleden mee verbonden waren zijn hier echter niet 

geïmpliceerd. In mijn gebruik van deze termen sluit ik aan bij de invulling die Borchardt aan 

het begrip mythe gaf: “Myth is [...] a means by which a culture organizes, interprets, and gives 

authority to its most cherished assumptions about itself and the world.”
17

 

 

 

 2. Het Romeinse voorbeeld 

 

Al bij de Grieken waren, in de overlevering rond koningen en prominenten, mythologie en 

genealogie hecht met elkaar verweven. Familiebanden met de helden die tegen Troje hadden 

gevochten waren daarbij zeer populair: de oorlog gold als het eerste historisch betrouwbare 

gegeven uit de Griekse geschiedenis, en het verhaal bood een ruime keuze aan bewonderens-

waardige, heldhaftige stamvaders.
18

  

 Ook de Romeinen lieten hun verleden graag tot Troje opklimmen. Zij zochten hun 

voorvaderen echter bij de andere partij: de Trojanen. Hoe, wanneer en in welke vorm de 

mythe van de Romeinse herkomst uit Troje precies ontstond is een veel bediscussieerde 

kwestie. Zeker is dat de vlucht van Aeneas naar Latium al in de vijfde eeuw voor Christus met 

de stichting van Rome in verband werd gebracht.
19

  

 De afstamming uit Troje vormde een belangrijke ondersteuning voor het Romeinse 

zelfbeeld. Zij verschafte anciënniteit en aanzien, en weersprak het (Griekse) beeld van de 

Romeinen als nog maar onlangs uit hun berevellen gestapte barbaren die de hoogstaande 

Griekse beschaving met bruut geweld onder de voet hadden gelopen.
20

  

 Het verhaal bleek bovendien bruikbaar in de politieke relaties met het Oosten, zowel 

voor Rome zelf als voor andere partijen. Pyrrhus van Epirus bijvoorbeeld beloofde in 281 

voor Christus de inwoners van Tarente tegen Rome te hulp te komen, en zei daarbij te hopen 

dat hij, als afstammeling van Achilles, in de strijd tegen de nakomelingen van de Trojanen de 

successen van zijn voorvader zou evenaren. De Romeinen zelf gebruikten de Troje-sage 

bijvoorbeeld als excuus voor (mogelijke) militaire acties tegen de Grieken, of als verklaring 

voor bepaalde allianties.
21

 

                                                
     15 Zie over de beslissingen ten aanzien van het systematisch onderzoek hoofdstuk 1. 
     16 Zie hierover Keesman 1994. 
     17 Borchardt 1971, 13. 
     18 Homeyer 1977, 37; Homeyer 1982, 93-94. 
     19 Alföldi 1957, 9 e.v.; Weber 1972, 213-214; Homeyer 1982, 94. 
     20 Highet 1949, 54; Alföldi 1957, 27-28, 30. 
     21 Alföldi 1957, 26-34; Weber 1972. 
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 Tientallen vooraanstaande families in Rome beriepen zich op een Trojaanse af-

stamming. Een van deze families was de gens Julia, waaruit de alleenheersers die in de eerste 

eeuw voor Christus de macht in Rome overnamen, voortkwamen. Op allerlei wijzen 

benadrukten zij de band met de moederstad en met het bloed van de halfgod Aeneas, om hun 

macht te onderbouwen en van goddelijke glans te voorzien. Caesar bezocht Ilium, en zou er 

zelfs zijn hoofdstad van hebben willen maken. Augustus liet een beeld van Aeneas op het 

Forum plaatsen. Nero dichtte zijn beruchte epos over de brand van Troje.
22

  

 In Vergilius’ Aeneis, geschreven voor Augustus, kreeg de legendarische wor-

dingsgeschiedenis van Rome haar definitieve vorm. In dit nationale epos van de Romeinen 

vormde het mythische verleden niet alleen de legitimering van de nieuwe keizerlijke dynastie, 

maar ook de rechtvaardiging voor de Romeinse aanspraak op de wereldmacht, voorgesteld als 

een goddelijke missie. Nog tussen de vlammen, de slachting en de chaos van Trojes 

ondergang blijkt de uitverkiezing van Aeneas’ geslacht. Om het hoofd van zijn kleine zoon 

Julus (Ascanius) ontbrandt een heilig vuur, als goddelijk voorteken. Zijn vrouw Creusa, uit 

het oog verloren tijdens de vlucht, verschijnt hem als schim en voorspelt hem de voorspoed, 

het koninkrijk en de nieuwe, koninklijke gade die de oppergod Jupiter hem elders heeft 

toebedacht. In diezelfde nacht geeft Hector, al veel eerder gedood, Aeneas in een droom de 

opdracht een nieuwe stad te stichten. Later ontmoeten de Trojanen Hectors broer Helenus, die 

voorzegt waar dat zal moeten gebeuren: daar waar ze een witte zeug met witte biggen zien 

liggen. De Aeneis beschrijft de queeste naar die voorbeschikte stad. En in heel dat verhaal - 

over de vlucht uit Troje, de lange reis, de aankomst en vestiging in Latium, de oorlog die daar 

moest worden gevoerd - wordt telkens opnieuw gerefereerd aan het godgewilde wereldrijk dat 

uit die nieuwe stad zou groeien. Centraal staat daarbij Aeneas’ afdaling in de onderwereld, 

begeleid door de sibille van Cumae. Daar openbaarde de schim van zijn onderweg gestorven 

vader Anchises hem de verdere geschiedenis van zijn nageslacht, tot Augustus.
23

 Troje werd 

zo het uitgangspunt voor de totstandkoming van het recht en vrede brengende Imperium, het 

‘Roma aeterna et aurea’ dat zich onder Augustus volledig zou ontplooien. 

 Het is vanuit deze visie op Trojes plaats in de geschiedenis van het Rijk dat 

Constantijn de Grote, aan het begin van de vierde eeuw op zoek naar een locatie voor het 

nieuwe Rome dat hij wilde stichten, aanvankelijk Ilium als nieuwe zetel van het Rijk verkoos. 

Voorbereidende werkzaamheden hadden er al een aanvang genomen, toen God de keizer in 

een visioen deed weten dat hij het nieuwe Rome op de plaats van het oude Byzantium moest 

bouwen.
24

  

 

De Romeinse Troje-sage bleef ook na de oudheid bekend en van belang. In Italië zelf 

vormden klassieke teksten en monumenten, vroegchristelijke wereldkronieken en lokale 

tradities de basis voor veelvuldig en fantasievol hergebruik van het verhaal gedurende de 

middeleeuwen. Een belangrijke impuls hiertoe was de herleving van de Rijksidee onder de 

Frankische en Duitse keizers: veel auteurs uit het Italiaanse deel van het Rijk benadrukten de 

grootte van Rome en de gemeenschappelijke afkomst van Romeinen en Franken. Meer 

regionale en persoonlijke belangen kregen vorm in Trojaanse banden voor bijvoorbeeld de 

Lombarden, of voor bepaalde adellijke families. En vanaf de twaalfde eeuw herleidde een  

groeiend aantal steden hun oorsprong en daarmee hun soevereiniteit uit Troje. De strijd om 

                                                
     22 Alföldi 1957, 34; Weber 221-225; Homeyer 1982, 94; Nero: Nauta 1986, 29-30. Zie voor Romeinse 

bezoeken en eerbewijzen aan Ilium ook Pauly-Wissowa 1893-1972, suppl. XIV, 816-817; Spencer 1957, 82-84. 
     23 Julus: Vergilius, Aeneis boek II, v. 680 e.v.; Creusa: id. v. 777 e.v.; Hector: id. v. 294-295; Helenus: id., 

boek III, v. 389-393; (en vgl. boek VIII, 42-48, 81-85); Anchises: id. boek VI, v. 756 e.v. 
     24 Weber 1972, 224-225; vgl. over Constantijns plannen (ook bekend in de middeleeuwen) Delvoye 1982, 31; 

Cohen 1941, 126; vgl. voor Vergilius: Garber 1989, 124; Smolenaars 2002, en hierna p. 79. Vgl. ook Alföldi 

1957, 35-37. 
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anciënniteit ondersteunde daarbij hun onderlinge strijd om politieke en economische macht.
25

 

 Ook buiten Italië kende men de Trojaanse oorsprong van Rome: via de klassieke 

literatuur (Vergilius voorop), via wereldkronieken en encyclopedische werken, Troje-romans, 

teksten over de genealogie van de Romeinse keizers, over de ‘Mirabilia Romae’, enzovoorts. 

Het belang van de Romeinse Troje-sage buiten Italië lag vooral in de navolging waartoe zij - 

al heel vroeg - aanleiding gaf. Zij vormde de basis voor de middeleeuwse Troje-sagen die, 

zoals zal blijken, vergelijkbare intenties dienden. 

 

 

 3. Overname door andere volkeren 

 

De barbaarse volkeren die door de Romeinen werden onderworpen of die zich in de eerste 

eeuwen na Christus binnen de (voormalige) grenzen van het Rijk vestigden, hadden veel 

bewondering voor de Romeinse beschaving. Ze probeerden deze tot op zekere hoogte te 

imiteren, wilden er deel van uitmaken.
26

 Ook het grote belang dat de Romeinen hechtten aan 

hun Trojaanse afstamming leidde tot navolging. Verbandlegging met Troje is 

achtereenvolgens aanwijsbaar bij de Galliërs, de Goten en de Franken. Deze volkeren 

verkregen zo een eerbiedwaardig verleden, waarin zij zich gelijkwaardig aan de Romeinen 

konden voelen. En ook nu had de Troje-sage, naast geschiedkundige, politieke betekenis. 

 Over ontstaan en verspreiding van deze ‘barbaarse’ sagen is veel onduidelijk. Zeker is 

wel dat de Romeinen zelf een aandeel in de constructie ervan hebben gehad. Aanvankelijk 

ontbrak het de barbaren zelf nog aan de benodigde kennis. De hoge afstamming van 

Theodorik, de Gotische leider die aan het eind van de vijfde eeuw de macht over Italië 

verwierf, werd uitgedacht door Cassiodorus, Romeins staatsman en geleerde, en secretaris van 

de nieuwe heerser. Hij schreef een twaalfdelige geschiedenis van de Goten, begonnen in 

opdracht van Theodorik en voltooid onder diens kleinzoon en opvolger Athalarik († 534). In 

dit werk - slechts overgeleverd in een slordig uittreksel door Jordanes (vóór 552?) - laat hij 

het verleden van de Goten tot even respectabele hoogten opklimmen als dat van de Romeinen, 

door hen te identificeren met volkeren die de klassieke schrijvers al sinds eeuwen hadden be-

schreven als bewoners van de gebieden rond de Zwarte Zee en van Klein-Azië: de Geten, de 

Scythen en de Amazonen. En Theodorik zelf was niet zomaar een succesvol krijgsheer, maar 

telg uit een dynastie die al honderden jaren over de Goten heerste. Via een van zijn 

voorgangers op de troon, de ‘Gotische’ koning Telephus, zoon van Hercules en zwager van 

Priamus, was hij zelfs met de grote Griekse en Trojaanse helden te verbinden. Op deze wijze 

poogde Cassiodorus de heerschappij van Theodorik voor de Romeinen acceptabel te maken, 

terwijl Theodorik tevens zijn Gotische herkomst en zijn bewondering voor de klassieke 

cultuur verzoend zag.
27

  

 Klassieke eruditie was mogelijk ook de bron voor een Gallische Troje-sage. Al vanaf 

de eerste eeuw voor Christus zijn er bij verschillende auteurs - Griekse, Romeinse, later ook 

Galloromeinse - verwijzingen naar de Aeduërs en de Arvernen als fratres of consanguinei van 

de Romeinen te vinden. Sommige van deze bronnen gaan nog verder dan de vermelding van 

broederschap of bloedverwantschap, en spreken expliciet over het Trojaanse bloed dat deze 

Gallische stammen bezaten of beweerden te bezitten. Het bestaan van dergelijke overleverin-

gen, voortlevend in de herinnering van geleerden en van Gallische senatorengeslachten, zou 

                                                
     25 Borst 1957-1963, 589, 863-868 en passim; Homeyer 1982, 95-98; Kugler 2001, 236; Poucet 2003 (Padua, 

Venetië); Görich 2006, 131-132; Wolf 2008, 173 (maar zie ook 182-183), 184-185; Lombarden: Borchardt 1971, 

269, 31. Vgl. ook II.3.1. over de Siciliaanse herkomst uit Troje bij Guido de Clolumnis. 
     26 Le Goff 1987, 27. 
     27 Hodgkin 1880-1889 III, 324-326; Cohen 1941, 89-92; Lex MA II, 1551-1554; vgl. Jordanes ed. 1913, 20-21. 

De precieze verhouding tussen het werk van Jordanes en dat van Cassiodorus is onzeker (LexMA V, 626-627). 
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van invloed op het ontstaan van de Frankische Troje-sage geweest kunnen zijn. Faral 

betwijfelde dit. Hij plaatste vraagtekens bij de interpretatie van deze verwijzingen en 

concludeerde dat dergelijke Gallische pretenties, áls ze al ooit bestonden, de drempel van de 

middeleeuwen in elk geval nooit passeerden.
28

 Luiselli echter kwam, na heroverweging van 

de beschikbare gegevens, tot een andere conclusie. Hij gelooft wel in het bestaan van een 

Gallische Troje-sage. Deze zou, niet later dan ca. 60 v. Chr., zijn uitgedacht door een Grieks 

of Romeins geleerde die een etymologisch verband zag tussen de Galliërs en de Gallus, een 

rivier bij Troje. De verwantschap werd officieel in het Romeinse diplomatieke verkeer: de 

senaat noemde de Aeduërs, trouwe bondgenoten van de Romeinen, ‘fratres et consanguinei 

populi Romani’. De Aeduërs namen deze eretitel zelf over, en werden daarin vervolgens 

nageaapt door de Arvernen, die hun het primaat over de Gallische stammen betwistten.
29

 

Volgens Ewig is deze Gallische sage nog in de zevende eeuw aanwijsbaar.
30

  

 De groeiende kennis van antieke literatuur, hoe beperkt die aanvankelijk ook geweest 

mag zijn, betekende een toenemende verspreiding van de Troje-stof en van de Romeinse 

afstammingssage. Daarmee bood die literatuur tevens een uitgangspunt voor het creëren van 

eigen, nieuwe sagen, waarvoor ze gedurende de hele middeleeuwen als basis zou blijven 

dienen. De belangrijkste bron was Vergilius’ Aeneis, maar ook Dictys en Dares leverden 

aanknopingspunten. 

 Vergilius bood natuurlijk allereerst het verhaal van Aeneas en de wordings-

geschiedenis van Rome, het voorbeeld waar de middeleeuwse Troje-sagen op wilden 

aansluiten en waar ze ook gedeeltelijk naar gemodelleerd zijn. Maar daarnaast bevatte het 

verslag van Aeneas’ omzwervingen ook verwijzingen naar andere Trojanen die zich in de 

gebieden rond de Middellandse Zee hadden gevestigd. In het Griekse Epirus bijvoorbeeld, het 

rijk dat had toebehoord aan Achilles’ zoon Pyrrhus, ontmoet Aeneas Helenus, de enige zoon 

van Priamus die de oorlog had overleefd. Na Pyrrhus’ dood nam Helenus de macht in Epirus 

over, en stichtte er een nieuw Troje. Hij trouwde Andromache, Hectors weduwe, die als 

krijgsbuit aan Pyrrhus was toegevallen. Zowel in de latere Frankische als in de Britse Troje-

sage zou op dit Griekse verblijf van Helenus worden aangeknoopt. En Antenor had, volgens 

Vergilius, Italië weten te bereiken. Hij had er Padua gesticht, waar hij in rust en vrede heerste. 

Nog in de dertiende eeuw kon men er zijn graftombe bezichtigen.
31

  

 Dictys, beweerd ooggetuige van de strijd zelf, wist ook veel te vertellen over hetgeen 

er na de oorlog was gebeurd: hij had de terugreis naar Griekenland meegemaakt, en had 

bovendien nog het een en ander van anderen vernomen.
32

 Zijn gegevens over de verdere 

avonturen van Aeneas en Antenor verschillen van die bij Vergilius. Aeneas sticht een stad in 

de Adriatische Zee, Corcyra Melaena. Antenor blijft in Troje, dat onder zijn wijze 

heerschappij opnieuw tot opbloei komt. Interessant zijn vooral Dictys’ gegevens over Helenus 

en Andromache. Ook hier gaan ze met Pyrrhus (Neoptolemus) naar Griekenland, maar nu in 

gezelschap van de twee zoontjes van Hector en Andromache: Astyanax en Laodamas. Het 

                                                
     28 Faral 1929 I, 262-264; Grau 1938, 5-6 geeft een samenvatting van oudere literatuur. 
     29 Luiselli 1978, 89-103; vgl. Hommel 1956, 330-338, die eveneens (maar zonder verwijzing naar Faral) het 
bestaan van een Gallische Troje-sage veronderstelt en deze dezelfde politieke functie toeschrijft, maar een 

andere mogelijke herkomst noemt: de Romeinen zouden de genoemde eretitel misschien hebben toegekend in 

aansluiting op Gallische gewoonten; pas in tweede instantie zou hij, door de Aeduërs, als een aanduiding van 

Trojaans bloed zijn opgevat. Zie ook Wallace-Hadrill 1962, 80. 

   30 Ewig 1998 A, 1, 17, 23; Ewig 1998 B, 1. 
     31 Vergilius, Aeneis III 294 e.v. (Helenus), I 242-249 (Antenor); vgl. ook III 190 (achterblijvers op Kreta), V 

718 en passim (Trojaanse Acestes en stichting Acesta - het latere Segesta - op Sicilië). Frankisch gebruik 

Helenus-episode: zie hierna p. 71; Brits gebruik ervan: zie hoofdstuk IV, 5. Ook in de overdracht van Trojaanse 

cultuur naar het Westen speelde dit ‘Griekse verblijf’ soms een rol: vgl. hoofdstuk IV.6.4. Tombe: Homeyer 

1982, 96; Wolf 2008, 185. 
     32 Een van zijn zegslieden was Pyrrhus zelf: Frazer 1966, 118, 126. 
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laatste dat we over dit gezelschap vernemen is dat Andromache, zwanger van Pyrrhus en 

vergezeld van haar enige overlevende zoon Laodamas, moet vluchten voor Pyrrhus’ jaloerse 

echtgenote Hermione. Hier lag een mogelijkheid voor erfenisjagers: in later tijd is Laodamas 

wel geïdentificeerd met de Frankische stamvader Francion.
33

 

 Dares bleef na de oorlog in Troje, als een van de vijfentwintighonderd volgelingen van 

Antenor. Hij heeft dus alleen kennis van het vertrek van de andere overlevenden, niet van hun 

verdere lotgevallen. Aeneas, schrijft hij, verliet Troje met een aanhang van rond de vieren-

dertighonderd personen. Helenus, Andromache, Hecuba en Cassandra vertrokken met zo’n 

twaalfhonderd anderen naar de Chersonese. Over Andromache’s (hier enige) zoon Astyanax 

wordt niets vermeld.
34

 

 

 

 4. De Frankische Troje-sage 

 

 

 4.1. Ontstaan en eerste verspreiding 

 

De Franken werden de belangrijkste nieuwe machthebbers binnen de grenzen van het 

voormalige West-Romeinse Rijk, en de Frankische sage werd daardoor de belangrijkste van 

de nieuwe lijnen die, in de eerste eeuwen na Christus, tussen Troje en de volkeren van Europa 

werden getrokken. Zij was de enige die echt doordrong tot de middeleeuwen, en zou ook in 

deze periode de voornaamste Troje-sage blijven, zowel door haar fundamentele plaats in het 

middeleeuwse wereldbeeld als door haar grote verspreiding en invloed. Ook de afstammings-

sagen die in de Nederlanden ontstonden gaan er, zoals gezegd, voor een groot deel op terug. 

 Over het ontstaan van deze sage is, alweer, veel onduidelijk. Bestond zij al vóór de ons 

bekende oudste overlevering op schrift? Zo ja: hoe lang dan? Is er werkelijk invloed van 

oudere Gallische overleveringen uitgegaan? Of is de Frankische sage eveneens ontstaan in het 

diplomatieke verkeer met de Romeinen?
35

 Het blijft allemaal onzeker. Invloed van literaire 

voorgangers is wel aanwijsbaar. De oudste bronnen die de Frankische afstamming uit Troje 

behandelen zijn vier teksten uit de zevende en achtste eeuw: de kroniek van Fredegarius, het 

Liber Historiae Francorum, de Cosmographia van Aethicus en het werk van Pseudo-Dares. 

Elk van deze vier geeft een min of meer andere versie van het verhaal; over de verhouding 

tussen de versies is verschillend gedacht. Deze teksten waren echter niet de eerste waarin iets 

over de afstamming van de Franken werd gezegd. Eerder had Gregorius van Tours zich 

hierover uitgelaten. In zijn Historia Francorum (573-593/4) vermeldt hij dat de Franken, die 

hij ook wel ‘Sicambriërs’ noemt, uit Pannonië (Hongarije) kwamen, en onder aanvoering van 

drie ‘duces’ Germania waren binnengedrongen, waar ze zich aan de oevers van de Rijn 

hadden gevestigd. En Isidorus van Sevilla († 636) voert in zijn Etymologiae de naam van de 

Franken terug op een vroegere aanvoerder (een ‘Francus’, dus); maar volgens anderen, zegt 

hij, zou die naam hun om hun ferocitas, hun woestheid, zijn gegeven.
36

 In de oudste bronnen 

voor de Frankische Troje-sage verschijnen deze elementen in verder uitgewerkte vorm. Naast 

Gregorius en Isidorus waren enige (laat-)antieke schrijvers van invloed. Er is dus duidelijk 

sprake van een uitdenksel van geleerden. 

 De oudste overgeleverde versie van de Frankische Troje-sage is te vinden in de 

                                                
     33 Frazer 1966, 116-118 (Aeneas, Antenor), 82, 98-99, 110, 114, 117, 127 (Helenus en Andromache). 

Laodamas als Francion (bijvoorbeeld bij Jean Lemaire de Belges: vgl. hoofdstuk V.4.5.): Klippel 1936, 28-9, 52-

53; Beaune 1985 A, 21. 
     34 Frazer 1966, 167-168. 

   35 Deze suggestie in Wood 2006, 114-116. 
     36 Folz 1983-1984, 188; LexMA IV 1679-1682; Isidorus ed. 1911 IX, ii, 101. 
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kroniek van Fredegarius, uit de zevende eeuw. Over de auteur weten we bijna niets. Mogelijk 

is de kroniek op zijn naam - en ook die staat niet vast
37

 - niet het werk van één auteur, maar 

kunnen er twee of zelfs drie auteurs of redacteurs worden onderscheiden.
38

 De kroniek bestaat 

uit vier boeken, die samen een overzicht geven van de universele geschiedenis en van de 

geschiedenis van het Frankische rijk. Een groot deel van het werk is gecompileerd uit oudere 

bronnen, maar er is ook nieuw materiaal toegevoegd. Tot dit nieuwe materiaal behoren de 

interpolaties waarin de Trojaanse herkomst van (onder anderen) de Franken uiteen wordt 

gezet. 

 De inhoud van deze Troje-interpolaties is, in hoofdlijnen, als volgt. Nadrukkelijk 

wordt gewezen op de gemeenschappelijke oorsprong van de Latijnen (de latere Romeinen), 

geregeerd door Aeneas, en van de Frygiërs (Trojanen), geregeerd door Friga(s), broer van 

Aeneas en opvolger van Priamus. De Frygiërs splitsten zich in drie groepen. De eerste groep 

ging naar Macedonië: de bevolking van dat land had om militaire bijstand tegen hun buren 

verzocht. De Trojanen vermengden zich met de Macedoniërs tot een volk dat uitblonk in 

dapperheid en krijgskunst - kwaliteiten die later, in de tijd van hun koningen Filips en Alexan-

der, duidelijk naar voren kwamen. De tweede groep verliet Frygië na de val van Troje. Ze 

kozen zich een koning, Francion, naar wie ze Franken genoemd werden; na zijn dood zouden 

ze ‘duces’ als leiders aanstellen. Na omzwervingen in Azië belandden ze in Europa, “tussen 

de Rijn of de Donau en de zee”
39

. Vele jaren later streden ze, samen met de Saksen, tegen 

Pompeius (bedoeld wordt Caesar), die de volkeren van Germania aan het Romeinse Rijk 

onderwierp. Hun opstand had succes. Sindsdien heeft niemand de Franken meer kunnen over-

winnen. Elders in de tekst is er nog sprake van een stad met de naam Troje die de Franken bij 

hun vestiging aan de oevers van de Rijn begonnen te bouwen. Dat bouwwerk werd echter niet 

voltooid. De derde groep, tenslotte, splitste zich van de tweede af en bleef aan de oevers van 

de Donau, tussen de Oceaan en Thracië. Zij hadden een koning genaamd Torquoto, naar wie 

zij Turken (gens Torcorum, Turquorum) werden genoemd.
40

 Als uiteindelijke bron voor de 

gegevens over de koningen van de Franken wordt Vergilius genoemd.
41

 

 De betekenis van dit verhaal is op een aantal punten wel duidelijk. De Franken worden 

gemaakt tot een zeer oud volk, nauw verwant aan de Romeinen en aan de Macedoniërs, die 

Alexander de Grote hadden voortbracht.
42

 Hun naam wordt verklaard, en hun al sinds eeuwen 

gehandhaafde vrijheid
43

 wordt benadrukt. Vergilius vormt een statusrijke fundering voor het 

vertelde. Ook het gegeven van de onvoltooide stichting van een stad aan de Rijn kan mis-

schien op zinvolle wijze worden uitgelegd.
44

 Maar voor het overige is de interpretatie van 

                                                
     37 De naam Fredegarius wordt voor het eerst genoemd in een zestiende-eeuws handschrift: Quellen 1982, 9. 
     38 Een samenvatting van de discussie in Quellen 1982, 9-13 en bij Ewig, die weer tot twee auteurs besluit 

(Ewig 1998 A, 2-3 e.v.; Ewig 1998 B, 8).  
     39 “[...] inter Renum vel Danuvium et mare”; sommige handschriften hebben et Danuvium. In een volgende 

interpolatie blijken de Franken zich aan de oevers van de Rijn te hebben gevestigd, terwijl een deel bij de Donau 

bleef (MGH SS RM 2, 46).   

   40 Over de aanleiding voor dit Turkse optreden (in de zesde-eeuwse Byzantijns-Turkse betrekkingen): Ewig 

1998 A, 27-28; Ewig 1998 B, 3, 6 
     41 Editie Fredegarius: MGH SS RM 2, 1-173, Troje: bk. II c. 2-4, bk. III c. 2.  Editie en/of samenvatting en 
analyse van speciaal de Troje-interpolaties in Faral 1929 I, 269-281; Cohen 1941, 94-100; Walace-Hadrill 1962, 

80-83; Luiselli 1978, 103-110; Folz 1983-84, 189-190; Ewig 1998 A, 3-9, 12-15; Ewig 1998 B, 2-8; vgl. ook 

Quellen 1982, 84-85.  
     42 Ik geloof dus niet dat het nodig is om bij het optreden van de Macedoniërs aan een verlezing of aan vage 

herinneringen aan gebeurtenissen in de Frankische geschiedenis te denken (vgl. voor deze opvatting Faral 1929 

I, 277; Cohen 1941, 98; Walace-Hadrill 1962, 81). Zie voor een mogelijk verband met de translatio-gedachte 

hieronder, 84.  
     43 De namen Friga en Frigii zijn, behalve met de (ook bij Vergilius) gebruikelijke alternatieve benaming voor 

de Trojanen, ook in verband gebracht met het germaanse friga, dat vrij betekent; zie Faral 1929 I, 275-266; 

Cohen 1941, 98; Heisig 1974, 445. 
     44 Zie voor een mogelijk verband met de ruïnes van het oude Colonia Trajana bij Xanten hieronder.  
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deze passages problematisch. De onduidelijkheden, inconsequenties, herhalingen en lege 

plekken zijn op verschillende wijze verklaard. Men heeft gewezen op het barre culturele 

klimaat van de zevende eeuw, en op de beperkte kwaliteiten, het slechte brongebruik en het 

gebrek aan harmonisatie van de auteur(s).
45

 

 De tweede en, naar zal blijken, belangrijkste versie waarin de Frankische sage is 

overgeleverd is die in het Liber Historiae Francorum (vroeger bekend onder de titel Gesta 

Francorum), geschreven door een Neustriër, in 727. Het verhaal dat hier wordt verteld is 

slechts in zeer grote lijn vergelijkbaar met Fredegarius. Kennis van het werk van deze voor-

ganger is niet aantoonbaar. Hoe dit moet worden opgevat is, zoals gezegd, onduidelijk. In elk 

geval kan worden geconstateerd dat er in het begin van de achtste eeuw zeker twee onderling 

onafhankelijke en gedeeltelijk afwijkende varianten van de sage circuleerden.
46

 

 Na de val van Troje, vertelt deze kroniek, vertrok Aeneas met zijn volgelingen naar 

Italië. De overgebleven twaalfduizend Trojanen voeren, onder Priamus en Antenor, naar de 

oevers van de rivier de Tanais (de Don). Vervolgens trokken ze door de “Meotidas paludes” 

(de moerassen van de zee van Azow, ten Noorden van de Zwarte Zee), en tenslotte bereikten 

ze Pannonië (Hongarije), waar ze een stad stichtten die ze ter herinnering aan hun 

voorvaderen Sicambria noemden. Daar bleven ze wonen, en ze groeiden uit tot een groot 

volk. Vele eeuwen later - we zijn beland in de tijd van de volksverhuizingen, in de tweede 

helft van de vierde eeuw - kwamen de Sicambriërs de (Oost-)Romeinse keizer Valentinianus
47

 

te hulp in zijn strijd tegen de opstandige Alanen. In ruil voor hun overwinning op dit naburige 

volk kregen ze, zoals Valentinianus tevoren had beloofd, tien jaar vrijstelling van tribuut. Om 

hun hardheid en stoutmoedigheid gaf hij ze bovendien de naam Francos - dat is Attisch voor 

feros (strijdlustigen, woestelingen), legt de kroniekschrijver uit. Maar toen de keizer na tien 

jaar zijn belastingontvangers weer naar Sicambria stuurde, bleek de vrijheid te mooi om weer 

op te geven, en keerde diezelfde ferocitas zich tegen hem: de ontvangers werden vermoord. 

Daarop werden de Franken door de Romeinen met een enorme overmacht uit Pannonië 

verjaagd. Ze vluchtten naar Germania en vestigden zich aan de oevers van de Rijn. Hun 

leiders waren Marcomiris, zoon van Priamus, en Sunno, zoon van Antenor. Na hun dood 

kozen ze Marcomiris’ zoon Faramundus als hun eerste koning. Ook kregen ze voor het eerst 

wetten, opgesteld door de vier stamoudsten Wisowast, Wisogast, Arogast en Salegast. 

Faramundus werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Chlodio, onder wie de Frankische 

verovering van Gallië begon, en met wie de kroniek de werkelijke geschiedenis van de 

Franken weer heeft bereikt.
48

 

 Vergelijken we dit verhaal met Fredegarius, dan blijken de intenties grotendeels 

dezelfde. Ook hier gaat het om de prestigieuze, aan de Romeinse gelijkwaardige afstamming 

uit Troje, om de verklaring van de eigen naam (ditmaal via de tweede, op de aard van het volk 

betrekking hebbende mogelijkheid die Isidorus had genoemd), en om het beklemtonen van de 

Frankische vrijheid. Daarnaast is er aandacht voor de koninklijke dynastie, die met de 

geschiedenis van het volk en met zijn wetten wordt verbonden. 

 Het grote verschil met Fredegarius, en vermoedelijk de belangrijkste reden voor de 

grote nawerking van het Liber Historiae Francorum, is de uitwerking en fundering van het 

verhaal. Het is veel duidelijker en uitvoeriger, en waar Fredegarius nog volstond met een wat  

                                                
     45 Zie de literatuur genoemd in n. 41. 
     46 Quellen 1982, 329-331; Folz 1983-84, 191-192; zie over de verhouding met Fredegarius nog Faral 1929 I, 

285; Grau 1938, 11; Cohen 1941, 105. 
     47 Valentinianus I (364-375) en II (375-384, 388-392) worden hier verward: zie Eckhardt 1928, 177; vgl. ook 

Folz 1983-84, 192. 
     48 Editie: MGH SS RM II, 215-328, Troje: c. 1-4, 241-244; Quellen 1982, 327-379, Troje: 340-345. Editie en/of 

samenvatting en analyse van speciaal deze Troje-sage: Eckhardt 1928, 167-168, 172-179; Faral 1929 I, 281-285; 

Klippel 1936, 10-12; Grau 1938, 10-12; Cohen 1941, 105-108; Folz 1983-84, 191-193; Ewig 1998 A, 15-23; 

Ewig 1998 B, 8-12.  
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De route die de Franken volgens het Liber Historiae Francorum in Europa bracht: van Troja in Frigia over 

water naar de Meotische moerassen (Padules meotis) bij de monding van de Don (F[luvius] Tanais) op de grens 

van Azië en Europa, vervolgens naar Pannonia, en veel later naar Germania en Gallia. T-O-kaart uit een elfde-

eeuws handschrift (kathedraal van Burgo de Osma) met de Apocalypscommentaar van Béatus van Liébana 

(achtste eeuw); over deze kaart: En toch was ze rond... 1990, 114-116 (afb. 115). Daaronder: deel van een 

natekening van dezelfde kaart uit Miller 1895-1898 I, 35.  
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onbeholpen verwijzing naar Vergilius, is de Frankische Troje-sage hier zorgvuldig verweven 

met de belangrijkste bronnen voor de Trojaanse, de laat-Romeinse en de vroege Frankische  

geschiedenis, en met de geografische kennis van die tijd.
49

 Wie, volgens de in de T-O-kaarten 

weergegeven aardrijkskundige opvattingen, Troje verliet en in noordelijke richting
50

 voer, 

bereikte via Hellespont, Bosporus en Zwarte Zee uiteindelijk de Paludes Meotides, bij de 

monding van de Don. Deze moerassen golden als grensgebied tussen Azië en Europa, als de 

noordelijke toegangsweg tot Europa: een goed alternatief voor een route over de Middel-

landse Zee zoals Aeneas die had gevolgd. Pannonië en het gebied van de Alanen lagen dicht 

bij deze moerassen. Een belangrijke eigen toevoeging was de stichting van de stad Sicambria. 

Het verblijf hier moest verklaren hoe het kwam dat de Franken pas vele eeuwen na de val van 

Troje in de geschiedenis van Noordwest-Europa opdoken. De naam Sicambria bood 

bovendien een historische uitleg voor de naam Sicambriërs die men de Franken wel gaf.
51

 

Nieuw was ook koning Faramundus, sindsdien geldend als de stichter van het Frankische 

rijk.
52

 

 De twee andere vroege bronnen voor de Frankische Troje-sage bevatten nog weer een 

nieuw element: Vassus, de broer van Francus (Francion). Voor het eerst treedt dit duo op in 

de Cosmographia van Aethicus Ister (eind zevende of achtste eeuw), als koningen van Troje 

uit de oude dynastie die, nadat Romulus Troje opnieuw had verwoest, naar Germania 

vluchtten en daar een stad Sicambria stichtten. Rond 750 werd, in Karolingische opdracht, de 

kroniek van Fredegarius afgeschreven en opnieuw van een continuatie voorzien. Daarbij werd 

onder de titel Historia Daretis Frigii de origine Francorum een sterk verkorte versie van 

Dares ingevoegd, als inleiding op en onderbouwing van het hoofdstuk over de Trojaanse 

afstamming van de Franken. Deze Pseudo-Dares (of eigenlijk: Pseudo-Pseudo-Dares) neemt 

in zijn wat verder uitgewerkte genealogie van de Trojaans-Frankische koningen ook Francus 

en Vassus op. Vassus is wel uitgelegd als symbool voor de vassi, de juridische klasse van de 

vazallen, die op deze wijze van een historische opwaardering, van gelijkwaardigheid aan de 

vrije Franken werden voorzien. Dat zou samenhangen met de veranderingen die het begrip 

vassus in de laat-Merovingische en Karolingische tijd onderging.
53

 

 Voor de toekomst waren echter vooral het Liber Historiae Francorum en, in mindere 

mate, Fredegarius van belang. Zij werden gekopieerd, voortgezet en gecombineerd, en zij 

vormden de basis voor de verdere ontwikkeling van de Frankische sage. Met name de versie 

van het Liber Historiae Francorum werd, vanaf de negende eeuw, klassiek
54

: Sicambria werd 

                                                
     49 Zie de literatuur genoemd in de vorige noot. De volgende (mogelijke) bronnen zijn genoemd: voor Troje 

Vergilius en/of Dares, voor de laat-Romeinse en vroege Frankische geschiedenis Ammianus Marcellinus, 

Hiëronymus, Orosius, Sidonius Apollinaris, Jordanes, Gregorius van Tours, Isidorus van Sevilla, en de proloog 

van de Lex Salica, de oude wet van de Salische Franken waaraan de namen van de vier juridische experts werden 

ontleend. 

   50 Op T-O-kaarten ligt het noorden links. 
     51 Zie voor de Paludes Meotides en Sicambria vooral Eckhardt 1928. De Sicambriërs behoorden tot de 

volkeren die in de Romeinse tijd het Rijngebied bevolkten. Hun naam leefde voort als poëtische, archaïserende 

benaming voor de Franken. Vanaf de twaalfde, dertiende eeuw werd Boedapest wel als het oude Sicambria 

gezien (zie voor verdere Oost-Europese invulling van deze episode ook Borst 1957-1963, 768). 
     52 Zie voor Faramundus ook Homeyer 1982, 99; Marcomiris en Sunno werden al door Gregorius van Tours 

genoemd als Frankische aanvoerders, maar waren nog niet opgenomen in de dynastie (Folz 1983-84, 192).  
     53 Eckhart 1928, 169; Faral 1929 I, 285-288; Klippel 1936, 12-14; Cohen 1941, 100-105, 108-109; Quellen 

1982, 8; Folz 1983-84, 191. Luiselli 1978, 111-114 verklaart Vassus (zonder de vassi-uitleg te noemen) als 

Keltische naam en daarmee als een restant van de Gallische Troje-sage, dat het oudste overgeleverde 

ontwikkelingsstadium van de Frankische sage zou markeren. Zijn argumentatie heeft mij niet echt overtuigd, 

maar beide verklaringen hoeven elkaar niet per se uit te sluiten. Wat betreft de datering van Aethicus: LexMA I, 

192 geeft als voorgestelde dateringen: eind zevende eeuw, en: na 768. Volgens genoemde literatuur over de 

Frankische Troje-sage baseert Aethicus zich echter op het Liber Historiae Francorum, terwijl Pseudo-Dares 

Aethicus volgt. Dat zou een datering in het tweede kwart van de achtste eeuw impliceren. 
     54 Faral 1929 I, 285; Grau 1838, 12 e.v.; Cohen 1941, 106, 141 e.v.; Folz 1983-84, 193-197; Quellen 1982, 7-9, 
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het tijdelijke thuisland van de voorvaderen van velen, en de reeks Priamus-Marcomiris-

Faramundus-Chlodio het startpunt van veel genealogieën - ook in de Nederlanden. De twee 

andere bronnen kregen nauwelijks navolging. Hun belang voor dit betoog ligt voornamelijk in 

het vroege voorbeeld dat ze geven van het in principe oneindige aanpassingsvermogen van de 

sage aan de actualiteit, en van de rol die etymologie daarbij speelde. Wellicht maakte juist hun 

al te sterke band met de behoeften van het moment hen minder bruikbaar voor later tijden.  

 

 

 4.2. De Karolingers en hun nalatenschap 

 

De Frankische Troje-sage was allereerst een Merovingische sage. Niet alleen ontstond zij in 

de Merovingische tijd, maar ook werd - in het invloedrijke Liber Historiae Francorum - de 

oudst bekende Merovingische leider Chlodio in een rechtstreeks genealogisch verband 

geplaatst met de leiders van de eerste Trojanen/Franken die zich in Noordwest-Europa hadden 

gevestigd. Chlodio’s opvolger was Merovech, uit hetzelfde geslacht, naar wie de dynastie was 

genoemd.
55

 En hoewel het politieke spel in later eeuwen dicteerde dat claims op Trojaans 

bloed even graag onderuitgehaald als naar voren geschoven werden: de Trojaanse afstamming 

van de Merovingers stond vast. 

 Het hoeft niet te verbazen dat de Karolingers, de opvolgers van de Merovingers in de 

Frankische macht, zich ook voor de Troje-sage gingen interesseren. En daarbij ging het niet 

alleen om belangstelling voor de geschiedenis van hun volk, maar ook en vooral om de 

legitimering van hun positie. In de loop van de zevende en achtste eeuw hadden zij de steeds 

zwakkere Merovingische koningen langzaam uit de macht weten te verdringen, een proces dat 

in 751 letterlijk werd bekroond met het koningschap van Pippijn III. Weliswaar was aan de 

Merovingers niet veel verloren, en weliswaar had de paus zijn zegen aan Pippijns kroning - en 

daarmee aan de machtsovername - gegeven, maar de mogelijkheid dat zij van usurpatie 

zouden worden beschuldigd bleef toch aanwezig.  

 De rechtvaardiging van de Karolingische overname van de troon kon verschillende 

vormen aannemen. Een van de mogelijkheden was: het feitelijke bezit van de macht als 

legitimering van die macht beschouwen. Het nieuwe gezag bracht immers het herstel van de 

ordo, de juiste toestand, in het rijk. Anderen zochten rechtvaardiging in de heiligheid van het 

Karolingische bloed, speciaal in de persoonlijkheid en de verdiensten van de beroemde 

stamvader van de Karolingische dynastie: Arnulf, bisschop van Metz, ca. 640 als kluizenaar 

gestorven en vanaf het eind van de achtste eeuw als heilige vereerd.
56

 Deze visie komt naar 

voren in het werk van Paulus Diaconus, die in zijn Gesta episcoporum Mettensium, een 

geschiedenis van de bisschoppen van Metz die hij rond 785 aan het hof van Karel de Grote 

schreef, tevens de eerste genealogische notities met betrekking tot de Karolingers geeft. 

Arnulf en zijn nageslacht krijgen daarbij dezelfde Trojaanse glans als hun Merovingische 

voorgangers, wanneer de auteur vermeldt dat de naam van Arnulfs zoon Anschisus zou zijn 

afgeleid van Anchises, de naam van de vader van Aeneas - de Franken kwamen immers ook  

uit Troje.
57

  

                                                                                                                                                   
33-38, 333-334; Ewig 1998 A, 2. 
     55 Liber Historiae Francorum cap. 5.  
     56 Oexle 1967, 272 e.v., 361-362; LexMA I, 1018-1019. 
     57 “[...] cuius Anschisi nomen ab Anchise patre Aeneae, qui a Troia in Italiam olim venerat, creditur esse 

duductum. Nam gens Francorum, sicut a veteribus est traditum, a Troiana prosapia trahit exordium” (MGH SS II, 

264). Dezelfde mededeling ook in andere werken van zijn hand: de Historia Langobardorum, en zijn grafschrift 

op Rothaid, de zuster van Karel de Grote - zie Faral I, 288; Klippel 1936, 14-15; Grau 1938, 27-28; Cohen 1941, 

118-119; Folz 1983-84, 193. Dat het Karel zelf zou zijn geweest die deze naamsherleiding aan de auteur doorgaf 

(Folz) wordt m.i. niet echt door de tekst ondersteund. Wel concludeert Grau uit de drievoudige herhaling van het 

gegeven “Dass dieses, wenn auch nur literarische, Rechtfertigungsstreben zumindest von Karl gebilligt, ja 
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 Een derde oplossing voor het legitimiteitsprobleem tenslotte lag in het creëren van een 

rechtstreekse genealogische band tussen de Karolingers en hun voorgangers. Wanneer dit 

verband voor het eerst werd gelegd is onduidelijk. Er is gewezen op het feit dat Karel de 

Grote twee van zijn zoons de namen van beroemde Merovingische vorsten gaf (778), en op de 

bijzetting van Pippijn III en Karel Martel in Saint Denis, de oude Merovingische grafplaats. 

Maar de eerste expliciete schriftelijke getuigenis is te vinden in de eerste ‘echte’ 

Karolingische genealogie, overgeleverd onder de titel Commemoratio genealogiae domni 

Karoli gloriosissimi imperatoris, te dateren tussen 800 en 814, en vermoedelijk ontstaan in 

Metz, het centrum van de Arnulf-verering, als middel tot zelfpromotie in een periode dat de 

positie van Metz als bisschopsstad wel wat ondersteuning kon gebruiken. Arnulf wordt in 

deze tekst voorgesteld als de kleinzoon van Ansbert en Blithildis - Ansbert “ex genere 

senatorum” (uit senatorengeslacht), Blithildis de dochter van de Merovingische koning 

Chlotharius.
58

 Beide figuren zijn fictief, maar hun belang is duidelijk: de band met Rome
59

 èn 

met het Merovingische koningshuis verzekerde hun beweerde nakomelingen van onaantast-

bare aanspraken op de troon. Eind negende eeuw was deze visie wijd verbreid, waarbij met 

name de Merovingische herleiding de nadruk kreeg: de Karolingers waren de stirps Blithildis, 

het nageslacht van Blithildis geworden.
60

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Blithildis, de genealogische schakel tussen 

Merovingers en Karolingers, en haar man 

Ansbertus. Zestiende-eeuwse kopie van 

veertiende-eeuwse wandschilderingen van de 

Brabants-Luxemburgse stamreeks in Burg 

Karlstein (Wenen, ÖNB hs. 8330 fol. 27; uit: 

Tanner 1993, afb. 49). 

                                                                                                                                                   
vielleicht gewünscht wurde [...]” (28 n. 116).  
     58 Bedoeld is waarschijnlijk Chlotharius I (511-561), maar ook Chlotharius II (584-629) wordt wel als 
Blithildis’ vader genoemd (Oexle 1967, 261). 
     59 Ook Alcuinus suggereerde wellicht een genealogische band tussen de Karolingers en (keizerlijk) Rome - de 

families van de Julii, de Flavii en de Anicii - toen hij Karel de Grote als ‘Flavius Anicius Carlus’, en zijn zoon 

Pippijn als ‘Iulius’ roemde (Oexle 1967, 346 n.2). 
     60 Vgl. bijlage, stamboom 1. Over de legitimering van de Karolingische macht, en over de besproken 

genealogie: Oexle 1967, m.n. 252-279, 345-346. Editie van de genealogie in MGH SS 13, 245-246 (nr.II). Er zijn 

ook wel andere suggesties ten aanzien van herkomst en intentie van deze genealogie gedaan: vgl. Genicot 1975 

B, 38-39; het uiteindelijke effect van het werk - legitimerende verknoping van Karolingers en Merovingers - 

blijft daarbij echter gelijk. Zie voor verdere literaire blijken van Karolingische belangstelling voor (eerdere 

versies van) de Frankische Troje-sage Klippel 1936, 14 e.v.; Grau 1938, 27; Quellen 1982, 8-9, 330; Folz 1983-

84, 193.  
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Ook deze nieuwe, Karolingische uitbreiding van de Merovingische genealogie werd een 

belangrijk onderdeel van veel latere middeleeuwse Troje-sagen. De nieuwe machthebbers die 

zich na de desintegratie en het wegvallen van de Karolingische macht in het Frankische rijk 

aandienden ondersteunden hun aanspraken op (delen van) de Karolingische erfenis door zich, 

al dan niet met recht, als afstammelingen van Karel de Grote en van Troje te presenteren. Dat 

begon al in de tiende eeuw, toen de graaf van Vlaanderen zijn Karolingische afkomst liet 

uitdragen. Andere belangrijke adellijke families zouden volgen: de graven van Namen en 

Boulogne (elfde eeuw), de graven van Anjou (twaalfde eeuw), de graven van Guines en van 

Henegouwen en de hertogen van Brabant (dertiende eeuw) plaatsten zich in hetzelfde 

genealogische schema. Weer anderen, zoals de hertogen van Normandië (elfde eeuw), stelden 

eigen Trojaanse en Trojaans-Karolingische afstammingen op.
61

 Deze adellijke Troje-sagen 

zullen nog ter sprake komen. Maar eerst moet aandacht worden besteed aan de belangrijkste 

erfgenamen van de Karolingers, de Duitse Rooms-koningen en keizers in het voormalige 

Oostfrankische deel van het rijk en de Capetingische koningen in het voormalige 

Westfrankische deel van het rijk, en aan de heilshistorische implicaties die hun Trojaanse 

bloed voor hen had. 

 

 

4.3. Troje en het goddelijke plan 

 

4.3.1. Het uitverkoren volk 

 

Het zou onjuist zijn om te veronderstellen dat het, bij aanknoping van de eigen stamboom aan 

de Karolingische, alleen om het Karolingische bloed ging, en dat de Trojaanse herkomst van 

dat bloed een prettige, maar niet essentiële bijkomstigheid vormde. Die interpretatie zou 

onvoldoende rekening houden met de geschiedfilosofische achtergrond van de middeleeuwse 

Troje-sagen. Het ontstaan van andere, niet- of zelfs anti-Karolingische varianten
62

 zou op die 

manier ook niet te verklaren zijn. 

 

Troje was de moederstad van Rome. Al in de Romeinse tijd bleek de Troje-sage sterk 

verbonden met een van goddelijke voorzienigheid doortrokken Rijksgedachte, en met 

personen die in de geschiedenis van dat Rijk een grote rol speelden: Caesar, Augustus, 

Constantijn de Grote. De betekenis van deze associatie met het Romeinse Rijk kon in de 

middeleeuwen alleen maar groter worden. De val van Troje had geleid tot de stichting van het 

laatste, heilige Rijk waarin Christus was geboren en aan het gezag waarvan hij zich had 

onderworpen, het Rijk van waaruit het christendom was verspreid en georganiseerd en dat, 

zolang het bestond, de komst van de Antichrist tegenhield.
63

 De eerste keizers van dit Rijk, 

Caesar
64

 en Augustus voorop, waren de rechtstreekse afstammelingen van de Trojaan Aeneas.  

 Daarmee werd de geschiedenis van Troje meer dan alleen maar het zoveelste 

voorbeeld van de vergankelijkheid, van het komen en gaan van koninkrijken, dynastieën en 

steden: Troje werd onderdeel van het goddelijke heilsplan. God had die prachtige, grote stad 

laten ondergaan om haar in oneindig grootser en verhevener vorm opnieuw te laten opbloeien. 

Door de translatio imperii op de Romeinen bleek het Trojaanse bloed door God te zijn uitver-

                                                
     61 Opsomming in Homeyer 1982, 101-102.  

   62 Voorbeelden volgen. 
     63 Over de middeleeuwse Rijksmythe: Borchardt 1971, 53, 68-70 en passim. Vgl. voor de klassieke opvatting 

hiervóór, hoofdstuk IV.2. 
     64 In de middeleeuwen werd Caesar gewoonlijk als eerste keizer van Rome beschouwd; van zijn naam zou de 

titel zijn afgeleid (Leeker 1986, 239-243). 
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koren tot opvolging in de wereldmacht.
65

 Ook in ruimtelijke zin paste de geschiedenis van 

Trojes wedergeboorte in Rome perfect in de grote lijn van het heilsplan: hier voltrok zich 

immers letterlijk de beweging van Oost naar West, van Azië naar Europa, die de hele wereld-

geschiedenis kenmerkte. 

 Deze heilshistorische duiding van de plaats van Troje in de wereldgeschiedenis drong 

zich als het ware op bij het lezen van het werk van belangrijke klassieke en vroeg-christelijke 

schrijvers. Daar was om te beginnen Vergilius. Van alle heidense auteurs genoot hij 

waarschijnlijk het grootste aanzien in de middeleeuwen. Door zijn vierde ecloge (ca. 40 v. 

Chr.), waarin de geboorte van een kind met de terugkeer van de Gouden Tijd wordt 

verbonden, gold hij als profeet van Christus.
66

 Ook in de Aeneis was, onder de sluiers van de 

mythologie, goddelijk geïnspireerde waarheid te vinden. Van begin tot eind liet dit werk over 

de oorsprong van Rome zich lezen als de geschiedenis van de wording van Gods laatste 

wereldrijk. Steeds is de Almachtige, vermomd als Jupiter of een van zijn afgezanten, 

aanwezig om zijn held, de ‘pius’ (‘aan God gehoorzame’) Aeneas, te leiden en bij te sturen. 

Voortdurend zijn er voortekenen en voorspellingen die duidelijk maken dat hier een hemels 

plan ten uitvoer wordt gebracht, en dat het doel van dat plan de - definitieve - 

wereldheerschappij van de Romeinen, en de daaruit voortvloeiende wereldvrede en nieuwe 

Gouden Tijd onder Augustus is.
67

 De christelijke visie sloot direct aan op deze gedachte, en 

voerde haar nog verder. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Erythraeïsche sibille voorspelt de val van Troje en het lijden van Christus. Houtsnede uit Johannes 

boccatius [...] van den doorluchtighen glorioesten ende edelsten vrouwen (Antwerpen, Claes de Grave, 

1525), fol. 15 r. 

                                                
     65 Goez noemt een voorbeeld van een tekst waarin de val van Troje zèlf een translatio-moment vormt: toén 

ging de universele macht over van Meden en Perzen op Grieken, van Azië op Europa. Vgl. Ook Wigginton 

1965, 242-245 over een passage in de Troilus (1249) van Albert van Stade, waarin over Troje in termen van 

translatio imperii wordt gesproken. Gebruikelijk was het echter om deze overgang veel later te leggen, op het 

moment dat de Perzische Darius wordt verslagen door de Griekse Alexander de Grote. Deze laatste visie berustte 

op bijbelse verwijzingen naar Alexander (o.a. in de visioenen van Daniël) en Hiëronymus’ uitleg hiervan (Goez 

1958, 385; Cary 1956, 119-121). 
     66 Zie voor een eerste inleiding op de betekenis van Vergilius voor de middeleeuwen Bartelink 1982. 
     67 Zie speciaal Aeneis I, r. 278-296, VI r. 781-805, 851-853, IX r. 641-644. Vgl. Heisig 1974, 443-4 en 

hiervóór hoofdstuk IV.2. 
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 Vergilius was niet de enige heidense profeet die door het christendom werd geëerd. 

Ook de sibillen, helderziende vrouwen uit de klassieke oudheid, golden als uitlegsters van de 

goddelijke wil. Hun betekenis was vergelijkbaar met die van Vergilius: veel van de 

voorspellingen die hen in de middeleeuwen werden toegeschreven - bekend door het werk 

van de kerkvaders en de vroege encyclopedisten, en door (gedeeltelijke) vertaling van als 

sibillijns geldende Griekse verzen - hadden betrekking op de komst van Christus. Maar zij 

hadden zich ook over andere zaken uitgesproken. Over Troje en het Rijk bijvoorbeeld.
68

 

 Zo had de Erythraesche sibille, uit Babylonië, de val van Troje aan de Grieken voor-

speld. De wijdverspreide twaalfde-eeuwse tekst Vaticinium Sibyllae Erythraeae expliciteert 

het gesuggereerde gewicht van de gebeurtenis, en geeft haar de juiste plaats in het kader van 

de wereldgeschiedenis. Terwijl de puinhopen van Troje nog rookten, beschreef de sibille het 

verdere verloop van de geschiedenis. Zij voorspelde de Grieken hun wereldmacht, die zou 

duren totdat Troje in Rome zou herleven; en in het nieuwe Romeinse Rijk zou Christus 

worden geboren.
69

 Trojes ondergang vormde dus de godgewilde ouverture op de komst van 

het laatste wereldrijk en al het moois dat dat zou brengen. De profetieën van de Tiburtijnse 

sibille stonden centraal in de wijdverspreide Sibylla Tiburtina (oudst overgeleverde versies 

van de Latijnse tekst uit de elfde eeuw, datering van het Griekse origineel problematisch). 

Deze tekst eindigde met haar voorspelling van de Eindkeizer, de laatste keizer die het Rijk 

tenslotte, aan het Eind der Tijden, aan God zou overdragen. Het lijkt geen toeval dat deze 

sibille, in een korte beschrijving die aan haar voorspellingen voorafgaat, als dochter van 

Priamus en Hecuba wordt voorgesteld.
70

 Op deze manier worden oorsprong en einde van het 

Rijk met elkaar verbonden. 

 Een zeer invloedrijke christelijke bron die deze heilshistorische opvatting van de 

geschiedenis van Troje ondersteunde was de wereldkroniek van Eusebius (vierde eeuw), 

overgeleverd in een Latijnse bewerking door Hiëronymus († 381). Haar belang lag niet zozeer 

in expliciete uitspraken als wel in haar ordening. De wereldgeschiedenis was hier uitgesplitst 

in de geschiedenissen van verschillende volkeren en rijken: de Joden, de Assyriërs, de 

Griekse stadsstaten, Egypte, enzovoort. Deze zijn zó naast elkaar gezet, dat gebeurtenissen die 

zich in hetzelfde jaar afspeelden op één lijn staan. De geschiedenis van Troje valt niet onder 

een van deze rijken, maar de val van de stad - met nadruk en als belangrijk chronologisch 

richtpunt gepresenteerd - wordt direct gevolgd door de introductie van een nieuw volk in het 

schema, de Latijnen/Romeinen, als eerste westerse macht. Zij blijven tenslotte, na de 

ondergang van de Joden, als enigen over.
71

 Ook op deze manier werd een direct verband 

tussen Troje en Gods laatste wereldrijk gesuggereerd.  

 Uit het verslag van Dictys en Dares kon men overigens ook wel afleiden dat hier een 

hogere macht aan het werk was. Hun verhalen wemelen van de voorspellende dromen (van 

Hecuba tijdens haar zwangerschap van Paris, van Paris zelf - het oordeel -, van Andromache 

in de nacht voor Hectors dood) en van de zieners en zieneressen (Helenus en Cassandra, 

Euphorbus, Calchas) die weten hoe de oorlog af zal lopen - en dat alles geboekstaafd door de 

twee onwaardeerlijke ooggetuigen, en zonder mankeren bewaarheid. God had zich dus 

                                                
     68 McGinn 1985. In de klassieke traditie werden de sibillijnse orakels gekenmerkt door een sterk politieke 

inslag, ze hadden vaak betrekking op de wisseling van dynastieën, de opkomst en ondergang van steden en 

koninkrijken (McGinn, 15). Een bekend overzicht van de sibillen en hun voorspellingen gaf bijvoorbeeld Isido-

rus van Sevilla (Etym. VIII. viii; ed. 1911), die hun naam herleidt uit de Griekse woorden sios (god) en boulè 

(wil, plan): zij plachten de goddelijke wil aan de mensen uit te leggen. 
     69 McGinn 1985, 30-32. 
     70 McGinn 1985, 24-29; vgl. voor voorspellende dochter Cassandra hoofdstuk III.3. 
     71 Cohen 1941, 34-47; Jung 1991-1992, 6; Eusebius ed. 1984, 60-62; vgl. Von den Brincken 1983 A, 381-384, 

waarin de gevolgde werkwijze als “biblisch-hellenistische Synchronistik” wordt getypeerd (381), en 

samenvattend Wolf 2008,  173, 187-188. 
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gedeeltelijk geopenbaard.
72

 Inzicht in het achterliggende heilsplan kon men hier echter niet 

vinden. Wanneer Priamus, na Hectors dood, gevraagd wordt wat hem toch heeft bezield om 

het zover te laten komen kan hij niet anders dan, machteloos en in tranen, antwoorden dat de 

oorlog de wil van ‘de goden’ moet zijn geweest, en dat Paris hun instrument was.
73

 

  

De goddelijke uitverkiezing van het Trojaanse bloed, gebleken in de translatio imperii op de 

Romeinen, was de voornaamste reden voor het grote belang en de enorme populariteit van dat 

Trojaanse bloed gedurende de middeleeuwen. Het is deze visie op de plaats van Troje in de 

wereldgeschiedenis waaraan de Frankische Troje-sage en haar uitlopers en navolgingen hun 

primaire betekenis ontleenden. Trojaans bloed werd een teken van uitverkorenheid tot het 

bekleden van wereldlijke macht - het allerhoogste ambt, het keizerschap, voorop. Het werd 

een teken van gelijkwaardigheid aan de Romeinen en, vervolgens, aan al die anderen die zich 

door middel van een afstamming uit Troje aan de Romeinen gelijkstelden of hen zelfs wilden 

overtreffen. Het werd daarmee, tenslotte, een teken van onaanvechtbare soevereiniteit. “Van 

Troje afstammen”, formuleert Romein, “wilde nu eigenlijk zoveel zeggen als: tot rechtmatig 

heerser van godswege aangesteld zijn.”
74

   

 

4.3.2. Troje en Europa 

 

Niet ieder middeleeuws beroep op Trojaans bloed diende om aanspraak op de wereldmacht te 

ondersteunen. Ook claims op bescheidener posities werden op deze wijze gefundeerd. Dat 

geldt zeker voor de periode waarin het aantal afstammingssagen toenam, en ook minder 

belangrijke politieke eenheden zich van een Trojaanse oorsprong gingen voorzien. De Troje-

sagen kregen op die manier steeds meer een dynastieke of lokaal-politieke betekenis, in plaats 

van - of beter: naast
75

 - een universele. 

 De groei van het aantal afstammingssagen in Europa werkte echter niet alleen 

versnipperend en seculariserend. Zij plaatste de geschiedenis van Troje ook in een nieuw 

universeel licht. Meer en meer drong zich de gedachte op dat de gebeurtenissen rond de stad 

tevens moesten worden beschouwd in het kader van Gods bevolkingspolitiek op aarde. Daarin 

zag, aan het begin van de vijftiende eeuw, de Hollandse hofambtenaar Dirc Potter de ver-

klaring voor de val van Troje: “want des volx hadde daer [in Troje] te voel over enen hoop 

gheweest ende die werelt was luttel besedt. soe waest nutter dat sij ghedeilt worden inder 

wijder werelt.”
76

 Troje werd, meer bepaald, tot wieg van Europa.
77

 Dennis Hay acht, in zijn 

studie over de opkomst van dit begrip, de Trojaanse afstammingssagen onder meer van belang 

omdat zij een bijdrage aan de eenheid van de Europese gemeenschap hebben geleverd.
78

 

                                                
     72 Dromen kónden goddelijke openbaring bevatten (over middeleeuwse droomtheorie: Peden 1985); dat de 

goddelijke waarheid deels ook aan de heidenen was geopenbaard bleek al in hoofdstuk III.2.2. 
     73 Frazer 1966, 84-6 en passim. 
     74 Romein 1948, 217-218. 
     75 Vgl. Romein 1948, 219, die genoemde ontwikkeling in de overgangstijd van middeleeuwen naar 

Renaissance plaatst. Dynastiek gebruik bleek echter al in de Merovingische en Karolingische tijd aanwijsbaar.  
Melville (1987 A, 420-426) beschouwt de laat-middeleeuwse dynastieke, ‘nationale’ Troje-sagen zelfs als 

fundamentele bedreiging voor het oude universele wereldbeeld en voor de daaraan verbonden machtsclaims van 

ecclesia en imperium. Hij heeft echter geen oog voor de heilshistorische lading van Troje zèlf, voor haar banden 

met het Imperium. Dat aspect van de Frankische sage, dat zowel in het Duitse Rijk als in Frankrijk een 

belangrijke rol zal blijken te spelen (zowel in dynastiek als in meer universeel verband) komt in zijn werk niet 

aan de orde. Ook de heilshistorische betekenis van de hieronder te bespreken ontwikkeling van de lijn Jafeth-

Troje-Europa, als Christelijke parallel van de Joodse geschiedenis, ziet hij niet. 
     76 Potter, Blome der doechden ed. 1904, 97, r.14-16. Vgl. Van Oostrom 1987, 327 n.12. 

   77 Wolf 2008 is hierin naar mijn mening te terughoudend; de hiernavolgende verbinding met Jafeth wordt door 

haar niet genoemd. 
     78 Hay 1968, 109. 
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 In het verbinden van Troje en Europa sloot men aan bij de op de Bijbel gebaseerde 

ideeën over de bevolking van de wereld. Na de Zondvloed, leerde het boek Genesis, werd de 

aarde opnieuw bevolkt door de nakomelingen van Noachs drie zonen Sem, Cham en Jafeth. 

Verschillende bijbelcommentatoren uit de eerste eeuwen na Christus legden verband tussen 

deze drie zonen en de drie continenten, en ook in de Middeleeuwen was deze opvatting 

algemeen: Sem werd stamvader van de volkeren van Azië, Cham van de volkeren van Afrika, 

en Jafeths nageslacht bevolkte Europa. De Trojanen werden gerekend tot de nakomelingen 

van Jafeth, en veel middeleeuwse stambomen werden dan ook van Troje doorgetrokken tot 

Jafeth en Noach.
79

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

De verdeling van de continenten onder de zoons van 

Noach. T-O-kaart uit een elfde-eeuwse kopie van het 
werk van Isidorus van Sevilla (uit: Hay 1968, afb. 1 b). 

 

 Ook deze aanknoping van de Trojanen aan Jafeth bracht, net zoals de verbinding met 

het Romeinse Rijk dat had gedaan, een aura van goddelijke uitverkiezing en van superioriteit 

met zich mee. De Bijbel vertelt hoe Noach, na de Zondvloed, een wijngaard plantte. Hij nam 

van de wijn en werd dronken. Naakt lag hij in zijn tent. Cham vond hem zo, en vertelde het 

aan zijn broers. Sem en Jafeth namen vervolgens een doek waarmee ze, met afgewend 

gezicht, de naaktheid van hun vader bedekten. Bij het ontwaken vervloekte Noach Cham, om 

wat hij gedaan had: een knecht van zijn broers zou hij zijn. Sem en Jafeth werden echter 

gezegend, waarbij Noach over Jafeth zei: “God breide Jafeth uit, en hij wone in de tenten van 

Sem”.
80

 Volgens Hiëronymus, wiens bijbelcommentaren grote invloed zouden hebben, had 

deze passage betrekking op het nieuwe christelijke monopolie op kennis van de wijsheid van 

de Bijbel, dat het vroegere joodse alleenrecht op deze kennis had vervangen. Ook Isidorus van 

Sevilla zag de passus in het licht van het christendom en de verspreiding daarvan. 

Middeleeuwse commentatoren volgden deze interpretatie.
81

 De geïmpliceerde uiteindelijke 

superioriteit van Jafeths nageslacht ten opzichte van dat van zijn broers, van Europa ten 

opzichte van Azië en Afrika, kreeg in de middeleeuwen ook wel andere invullingen. Hay 

                                                
     79 Hay 1968 8-15, 38-51; over Troje vooral 48-50. In de Nederlanden vormt de Brabo-sage een voorbeeld van 
een Trojaanse stamboom die men, in de loop van de veertiende eeuw, tot Jafeth en Noach liet opklimmen. 

Verdere voorbeelden (veertiende-vijftiende eeuw) in Melville 1987 A, 422 e.v.; Jung 1991-92, 7-8; Verbeij-

Schillings 1995, 279 stelt ten onrechte dat deze verbinding voor het eerst door Heraut Beieren werd gelegd, en 

dat het daarbij ging om verkiezing van de bijbelse oorsprong boven de Trojaanse. Het ging om inpassen, 

harmoniëren en duiden in het universele wereldbeeld. 

Speciaal in Duitsland voerde men de Trojanen (en de adel) ook wel terug op de Chamiet Nimrod, de 

eerste wereldheerser, die zo niet alleen voorganger maar ook voorvader van de Duitse keizers werd. De 

herleiding was echter problematisch, door de slechte reputatie van Cham (zie hierna) en van Nimrod, de bouwer 

van de toren van Babel (Borst 1957-1963, 706-707, 844, 846). 
     80 Genesis 9, 20-27 (citaat: 27). 
     81 Hay 1968, 8-15, 38-51. 
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noemt voorbeelden van morele en sociale uitleg van het verhaal. Jafeth wordt daarin met 

adeldom geassocieerd, krijgt nobel bloed en een edele inborst toegeschreven. Sem heeft 

slechts de status van vrije, en is onaangenaam van karakter. Cham is een slaaf, serviel van 

aard. Hay benadrukt echter wel dat het idee van de universele strekking van het christendom, 

van de principiële of althans potentiële gelijkheid van de wereldbevoking voor God, over-

heerste.
82

 

 De gelijkstelling van het Trojaanse nageslacht met de bevolking van Europa werd 

enigszins belemmerd doordat ook een niet-Europees, Oosters volk uit Troje heette te 

stammen: de Turken. Hun Trojaanse herkomst was in de zevende eeuw te boek gesteld in de 

kroniek van Fredegarius, en behoorde sindsdien tot het standaardpakket van feiten en feitjes 

rond Troje. Maar in de vijftiende eeuw kreeg dit weinig belangrijk geachte gegeven een heel 

nieuwe actualiteit door de opkomst van de Osmaanse Turken. Hun verovering van het 

Byzantijnse Rijk (met Ilium!) en speciaal van de grote, wonderschone hoofdstad 

Constantinopel werd door velen gezien als gerechte wraak voor de Griekse inname en 

verwoesting van hun geboortegrond - men identificeerde Byzantijnen en Grieken. Volgens de 

overlevering dacht de Turkse sultan Mehmet II er zelf ook zo over. Hij zou de ruïnes van 

Troje hebben bezocht en daar hebben verklaard dat hij door God was uitverkoren tot wreker 

van de Trojanen. Joos van Ghistele schrijft in zijn verslag van een reis naar het oosten (in de 

jaren tachtig van de vijftiende eeuw) bovendien, dat de Grote Turk elke dag met eigen handen 

een Griekse christen doodde om de verwoesting van Troje te vergelden.
83

 

 De Turkse verovering van Constantinopel in 1453 maakte diepe indruk: de weg lag 

open, het beschaafde, christelijke Europa liep groot gevaar! Paus Pius II, de beroemde 

humanist Enea Silvio Piccolomini, probeerde een nieuwe kruistocht te organiseren om het 

dreigende onheil te keren. De rechtvaardiging van de Turkse agressie tegenover de Grieken 

door een veronderstelde Trojaanse herkomst was daarbij niet behulpzaam. En dus verzette hij 

zich krachtig en met inzet van zijn grote humanistische kennis en vermogens tegen de 

gelijkstelling van Teucri (Vergilius’ naam voor de Trojanen) en Turci. De Turken waren niet 

afgestamd van de Trojanen, betoogde hij, maar van de uiterst barbaarse, Aziatische Scythen. 

Die voorgeschiedenis zette de Turken weer op de plaats waar ze hoorden: in het wilde, 

heidense, ándere deel van de wereld.
84

 

 

Hoe goed zich het denken over Troje in het kader van de vergankelijkheid, van goddelijke 

uitverkiezing, overdracht van macht en van genade, van de inrichting van de aarde en de 

Oost-Westbeweging in de wereldgeschiedenis liet combineren, hoe deze denkbeelden 

harmoniëren als onderdelen van eenzelfde wereldbeeld wordt gedemonstreerd door het 

volgende citaat uit de Divisiekroniek van de Hollandse humanist Aurelius (Leiden, Jan Se-

versz, 1517). De passage besluit zijn verslag van Trojes ondergang en leidt zijn overzicht van 

de afstammingssagen in. 

 
Het ghesciet dicwils uuter dispositien ende ordinancien goods dat des eens verderfnisse is eens 

anders welvaren, dwelcke wi nu mercken mogen uuter destructie van Troyen. Alsoe waer dat 

een volck ende nacie vergaet daer sprutet ende wasset weder een ander volck, opdat die 
menschen nergens hem in verheffen en sullen ofte glorieren dan alleen in den vader der lichten, 

dat is God almachtich, van den welcke comen alle goede gaven ende volmaecte ghiften, die 

voermaels totten propheet Samuel ghesproken heeft seggende “Ic make groot denghenen die 

mi glorificeren ende soe wie mi versmaden die sullen onedel ende altijt versmaet wesen”. Ende 

                                                
     82 Hay 1968, 41-42; deze interpretatie van het Bijbelverhaal heeft, zoals bekend, later een belangrijke rol 

gespeeld in de rechtvaardiging van de slavernij (vgl. Paasman 1984, 100 en passim). 

   83 Joos van Ghistele: ed. 1998, 371. 

   84 Turkse sage, Pius II: Hay 1968, 109; Runciman 1972; Heath 1979; Mout 1984, 368; Meserve 2003, 22-31; 

Görich 2006, 132-134.  
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lange tijt oec hier na totten propheet Daniel ghesproken heeft “Ic bin die die tijden ende 

outheden mitten beloop des werlts verwandele. Ic transfereer ende oversette die rijcken ende 

landen, ende gheef se ende constitueer se weder als ‘t ende wien ‘t mi belieft. Ic bin alleen die 

Here die altijt blivet”. Laet ons nu overleggen ende anmercken hoe dat die handt Goods in der 

destructien ende vernijelinge des famosen stadts van Troyen over alle die werlt verclaert is. 

Want also voermaels doer Moyses ende ‘t volck der Ioeden verdreven uut Ramesse, een clein 

plecke lants in Egipten, die heel provincie des lants van beloften vervollet ende bewoent is 

geweest, soe is oec doer den burgeren die uut Troyen na der destructie verdreven sijn ende 

verstroiet of ghedwaelt bi na heel Europen (dat is ‘t derden deel van der werlt daer dese landen 

inne gelegen sijn) beset ende ghesticht, getymmert ende bewoent gheweest.85  

 

De auteur trekt een vergelijking tussen de uittocht uit Egypte en de uittocht uit Troje. 

Daarmee legt hij tevens impliciet verband met een andere translatio: de overdracht van de 

goddelijke genade van de Joden op de gentiles die christenen werden.
86

 Europa is het nieuwe 

beloofde land, de afstammelingen van Troje vormen het nieuwe uitverkoren volk. De Troje-

sagen, aanvankelijk gebruikt om de eminentie en uitverkiezing van afzonderlijke volkeren, 

dynastieën en steden te onderbouwen, worden zo tot een teken van collectieve predestinatie, 

tot christelijke parallel van de bijbelse geschiedenis van de Joden. 

 

4.3.3. Troje en het keizerschap 

 

In beginsel echter impliceerde Trojaans bloed, door het verband met de oorsprong van het 

Romeinse Rijk, een bestemming voor het keizerschap. En door het verloop van de Frankische 

geschiedenis zou die associatie van Troje met het keizerschap zich definitief in het 

middeleeuwse denken nestelen. 

 Al in de allereerste versie waarin ons de Frankische sage is overgeleverd, de kroniek 

van Fredegarius, lijkt een heilshistorische dimensie aanwezig te zijn. Opmerkelijk is het feit, 

dat deze geschiedenis van een volk, de Franken, de vorm van een wereldkroniek heeft 

gekregen. Heel het werk is bovendien doortrokken van het idee van uitverkiezing van de 

Franken: alles wijst vooruit naar hun rijk, zij zijn het die uiteindelijk als enige macht zullen 

overblijven. Dat zij in afkomst zowel met de Macedoniërs als met de Romeinen op één lijn 

worden geplaatst onderstreept hun historische betekenis: het waren immers de Macedoniërs 

en de Romeinen die, volgens de gangbare interpretatie van Daniëls visioen, als laatsten de 

wereldmacht hadden bekleed.
87

 Romein, die voor het eerst verband legde tussen de 

Frankische Troje-sage en de translatio imperii-gedachte, wijst ter verklaring van dit verband 

op het feit dat de Merovingische koningen ten tijde van Fredegarius meer en meer in de plaats 

van de vroegere Romeinse keizers als de voornaamste heersers en beschermers van Europa 

waren getreden.
88

 Ook andere onderzoekers zien het ontstaan van de Frankische Troje-sage 

als gevolg van de consolidering, het toenemend belang en het daarmee gepaard gaande 

stijgende zelfbewustzijn van de Frankische staat. Zij interpreteren haar als uiting van het 

zoeken naar een historische identiteit, naar zelfverheerlijking en legitimering door 

gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de Romeinen - zonder daarbij echter 

direct aan een inpassing van het Frankische rijk in het goddelijke heilsplan te denken.
89

  

                                                
     85 Divisiekroniek 1517, fol. 7 r. 
     86 Zie voor deze translatio religionis (ook wel translatio gratiae of regni dei) Goez 1958, 378-381. 
     87 Quellen 1982, 5-6, 14. 
     88 Romein 1948, 210-212; volgens Romein dateren de Troje-interpolaties uit 642; tijdens de totstandkoming 

van het Liber Historiae Francorum, een kleine eeuw later, was die rol van de Frankische monarchie nog sterker 

geworden. Ook Heisig (1974, 445) ziet Fredegarius’ Troje-sage al in het licht van de translatio imperii-gedachte; 

het daarbij gelegde verband met de politiek van de Karolingers lijkt echter prematuur.  
     89 Klippel 1936, 2-4; Grau 1938, 6-10; Cohen 1941, 119-120; Hommel 1956, 341; Huppert 1965, 228; 

Homeyer 1982, 99; Folz 1983-1984, 193; Garber 1989, 130; Graus 1989, 32-33. 
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 Tijdens de Karolingers, en met name door de keizerskroning van Karel de Grote, 

werden de Franken echter expliciet tot opvolgers van de Romeinen in de wereldmacht 

verklaard - misschien nog niet zozeer in het oog van de tijdgenoot, maar zeker naar het 

oordeel van latere generaties. Al in 754 had Stephanus II (752-5) Pippijn III en zijn zoons in 

Romeins perspectief gezet door hen de titel van ‘patricius Romanorum’ te verlenen. En met 

de pauselijke kroning van Pippijns zoon Karel tot keizer werd de vernieuwing door of, 

volgens anderen, overdracht van het Romeinse Rijk op de Franken een feit.  

 De Trojaanse afstamming van het nieuwe Rijksvolk vormde een extra onderbouwing 

en rechtvaardiging van deze gang van zaken. Vooral bij interpretatie van Karels keizers-

kroning als een translatio van het Rijk van Grieken op Franken was, zoals eerder uitgelegd, 

een dergelijke rechtvaardiging zeer welkom: een verontrustende, knagende onzekerheid over 

de rechtmatigheid van de Westerse machtsovername liet zich nooit helemaal uitbannen.
90

 En 

dus hield men zich voor dat de Frankische overname van de universele macht niet alleen 

theologisch verklaarbaar was - door het wangedrag van de Grieken - , maar ook genealogisch 

geheel verantwoord, immers: de Franken waren van hetzelfde uitverkoren bloed als de eerste 

bekleders van de macht in het laatste wereldrijk.   

 Het is de vraag in hoeverre deze visie op de rol van de Franken in de 

wereldgeschiedenis, en op het belang van hun Trojaanse bloed in dat verband, al in de 

Karolingische tijd zèlf werd aangehangen. Zeker zag men de kroning van Karel de Grote als 

opvolging in het Romeinse Rijk. Maar het idee van een renovatio, een vernieuwing, - door 

Karel, niet zozeer door de Franken - overheerste. Karel zelf dacht eerder aan vereniging met 

Byzantium dan aan vervanging en verdere uitschakeling van de Grieken. Ook de visie op het 

Romeinse Rijk als vierde en laatste wereldrijk was nog niet zo algemeen als in later tijd.
91

 De 

heilshistorische lading van de kroning van 800, en de daarmee verbonden spanningen en 

twijfels waren, kortom, nog wat minder sterk. Maar het is wel aannemelijk, gezien het feit dat 

men op allerlei wijze expliciet verband legde tussen de Karolingische heersers en de vroegere 

Romeinse machthebbers
92

, dat de Karolingers hun Trojaanse herkomst niet alleen als 

rechtvaardiging van hun opvolging binnen het Frankische rijk, maar ook in het kader van hun 

‘Romeinse’ taak zagen. Een dergelijke zingeving van de Troje-sage lijkt ook aanwezig in een 

lofdicht op Karel van omstreeks 790. Hij krijgt hierin een toespraak tot zijn getrouwen in de 

mond gelegd die begint met de woorden “O gens regalis, profecta a moenibus Troiae”.
93

 

Hoewel het gedicht slechts fragmentarisch is overgeleverd, laat zich ook hier een verbinding 

tussen de Trojaanse oorsprong en de goddelijke zending en hoge taak van het Frankische volk 

aanwijzen. De visie op Karels kroning als een translatio imperii ad Francos, en de nadruk op 

het belang van de Frankische Troje-sage als extra verklaring en onderbouwing hiervan, 

werden echter pas overheersend in een nieuwe politieke constellatie: het Duitse Rijk. 

 

 

 4.4. Het Duitse Rijk 

 

4.4.1. Het nieuwe Rijksvolk 

                                                
     90 Zie hoofdstuk III.2.1; over blijvende onzekerheid ten aanzien van Byzantium: Pickering 1980, 147, 150. 
     91 Goez 1958, 62-76; vgl. Le Goff 1987, 60-61. 
     92 Zie bijvoorbeeld de hierboven genoemde verwijzing (wellicht van Karel zelf afkomstig) naar Anchises, de 

senatoriale afkomst van de beweerde stamvader Ansbertus, Alcuinus’ keizerlijke namen voor Karel en Pippijn, 

en de door Stephanus II verleende titel van ‘patricius Romanus’. 
     93 “O koninklijk volk, afkomstig uit de stad van Troje”; over dit gedicht Klippel 1936, 15; Grau 1938, 27; 

Borchardt 1971, 203-204. Vgl. ook Karels bouw van Aken als ‘Roma secunda’. Een negende-eeuws gedicht, 

bekend onder de titel Karolus Magnus et Leo papa sluit in de beschrijving van dit tweede Rome niet alleen aan 

op Vergilius’ beschrijving van Carthago, maar bevat tevens toespelingen op diens Trojaanse nederzettingen in 

Segesta en Alba Longa (Kugler 1986, 58-60). 
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In 911 stierf Lodewijk het Kind, de laatste Karolinger op de troon van het Oostfrankische rijk 

dat na de verdeling van het Frankische rijk onder de kleinzoons van Karel de Grote was 

ontstaan. Het centrale gezag was er inmiddels sterk verzwakt. De nieuwe koning, Koenraad I 

(911-918), hertog van Frankenland, slaagde er niet in het te herstellen. Zijn opvolger, Hendrik 

I de Vogelaar (919-936), hertog van Saksen, had meer succes. Hij werd de stichter van de 

Saksische dynastie (919-1024), die ook het keizerschap - sinds de negende eeuw meer en 

meer uitgehold en vanaf 924 zelfs vacant - opnieuw vorm en inhoud zou geven. De 

keizerskroning van Hendriks zoon Otto I, in 962, vormde het begin van het Duitse Rijk.
94

 

 Het duurde echter enige tijd voordat ook het denkbeeld van een nieuw, Duits Rijk, en 

van dat Rijk als het uiteindelijke resultaat van een translatio imperii ad Francos, zich 

vestigde. Otto I en zijn directe opvolgers beschouwden hun keizerschap net zoals de 

Karolingers als een renovatio van het Romeinse Rijk, en zij streefden naar een goede relatie 

met de keizers in Byzantium. Met name Otto III (983-1002) droomde van een opnieuw 

verenigd Westromeins Rijk, bestuurd vanuit Rome. Pas toen zijn ambities op niets waren 

uitgelopen, en toen het Duitse volk zich na een aantal Duitse keizers als het nieuwe Rijksvolk 

was gaan beschouwen, kreeg het idee van een translatio van het Rijk op de Franken en hun 

Duitse opvolgers de overhand. De Duitse annexatie van de Frankische erfenis ging vervolgens 

zelfs zó ver dat Karel de Grote tot Duitser werd verklaard en, in plaats van het Westfrankische 

Aken, het Oostfrankische Ingelheim als geboorteplaats kreeg toegewezen.
95

  

 Het nieuwe Rijks-bewustzijn kwam ook tot uitdrukking in de Duitse historiografie, die 

het pas ontstane zelfbeeld verder hielp verspreiden. Daarbij kreeg ook de Frankische Troje-

sage hernieuwde actualiteit en aandacht. Het verhaal, dat eigenlijk op maar één van de 

verschillende Duitse stammen betrekking had, werd nu meer en meer een pan-Germaanse 

mythe. Opvallend is, vanaf de tweede helft van de elfde eeuw, de heropleving van het genre 

van de wereldkroniek in het Duitse Rijk. In veel van deze kronieken, zoals in de wereld-

kronieken van Frutolf von Michelsberg († 1103) en van Otto von Freising (ca. 1111-1158), of 

in verwante werken als het Annolied (tussen 1080 en 1120), de Kaiserchronik (ca. 1150) en 

het Speculum regum (1183) van Godfried van Viterbo worden de gemeenschappelijke 

Trojaanse afkomst van Romeinen en Franken/Duitsers, en het daaruit volgende Duitse 

erfrecht op het Rijk benadrukt.
96

 

 In de elfde eeuw was het Duitse Rijk op het hoogtepunt van zijn macht - maar in 

diezelfde eeuw begon de investituurstrijd, de eerste ronde van de langdurige strijd om de 

oppermacht die paus en keizer zouden voeren, en die de positie van de Duitse keizers tenslotte 

onherstelbaar zou verzwakken. Het conflict bereikte zijn climax tijdens de regering van de 

                                                
     94 Hoyt 1966, VIII inl. en § 21-22, XI inl. en § 29. 
     95 Hoyt 1966, VIII § 22; Goez 1958 77-104; Le Goff 1987, 72-73; Karel de Grote als Duitser: Zeller 1934, 

302-303; Guenée 1971, 127-128; Borchardt 1971, 238 en passim; Homeyer 1982, 110; de Franse 

monopolisering van Karel de Grote was overigens nog sterker (vgl. Spiegel 1971, 158-162). Over dit aan Rijk en 

keizer gebonden ‘patriottisme’ als voorloper of vorm van nationalisme: Thomas 1989, 67-68, 72-73; Garber 

1989, 108-119, spec. 114-115. Over uitbreiding van de Frankische sage naar het hele volk: Grau 1938, 38; 
Borchardt 1971, 222-223, 236-237; vgl. over het langzame ontstaan van een Duits saamhorigheidsgevoel en de 

weerspiegeling daarvan in het ontstaan van gemeenschappelijke oorsprongsmythen Kästner 1991, 71-72, 79 e.v. 
     96 Goez 1958, 104-137 (over Troje vooral 126); zie over de genoemde teksten ook Grau 1938, 30-34; 

Borchardt 1971, 222-223, 236-237; Garber 1989, 134-137; Thomas 1989 76-80. Meer voorbeelden in Klippel 

1936; Homeyer 1982, 110-111; zie ook de door Homeyer (96) genoemde teksten uit het Italiaanse deel van het 

Rijk. Veelzeggend is ook het in het Rijk circulerende verhaal over de vondst van het niet-vergane lichaam van 

Pallas, de door Turnus gedode bondgenoot van Aeneas, door keizer Hendrik III (1039-1056). Borchardt stelt: “I 

presume that this was interpreted as a sign of the supernatural favor enjoyed by the Empire since time 

immemorial; that the miraculous preservation of Pallas suggested the longevity of the Empire; and that the 

mythical content of the ninth and tenth books of the Aeneid (those in which Pallas plays a part) was being 

applied to the medieval Empire.” (Borchardt 1971, 135: vgl. 122, 251). 
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Staufische keizer Frederik II (1215-1250), gevolgd door een keizerloze periode, het 

Interregnum (1254-1273). De keizers die na 1273 heersten hadden de vroegere macht over 

Italië definitief verloren, terwijl zij zich in eigen land staande moesten zien te houden 

tegenover de machtige Duitse rijksvorsten - een probleem dat zij probeerden op te lossen door 

hun dynastieke positie, hun Hausmacht, zoveel mogelijk te versterken.
97

 De afstand tussen de 

droom van universele keizerlijke macht en de werkelijkheid was inmiddels wel heel erg groot 

geworden. Zelfs van het bezit van het keizerschap waren de Duitsers niet meer zeker: paus 

Gregorius IX zou in 1239-1240, tijdens zijn conflicten met Frederik II, een overdracht van het 

Rijk op de Fransen hebben overwogen, en in de daaropvolgende eeuwen zou de mogelijkheid 

van een Frans keizerschap vaker de gemoederen beroeren.
98

 

 Tegen deze bedreiging en langzame ondermijning van hun positie bood de Troje-sage 

de Duitse keizers maar in beperkte mate steun. Enerzijds vormde hun Trojaanse bloed en het 

daaraan verbonden erfrecht een krachtig argument tegen de pretenties van de pausen, die het 

graag deden voorkomen alsof het keizerschap een naar believen te verlenen of te onthouden 

pauselijke gunst was.
99

 Maar anderzijds keerde het argument zich tegen hen omdat het 

evengoed als onderbouwing van een Frans keizerschap kon dienen. 

 Op deze Franse dreiging werd in het Rijk gereageerd met toenemende ‘germanisatie’ 

van de Trojaans-Frankische voorouders en verdere uitsluiting van de Fransen uit het 

prestigieuze Frankische verleden - een aanpak die, zoals we eerder zagen, ook resulteerde in 

de Duitse annexatie van Karel de Grote. Een belangrijke vertegenwoordiger van dit 

‘Rijkspatriottisme’ was de Keulse kanunnik Alexander von Roes, die in zijn meer politiek dan 

historiografisch getinte geschriften Memoriale de Prerogativa Imperii Romani (1281) en 

Notitia seculi (1287) het Rijk als godgewilde, van de paus onafhankelijke, Duitse 

wereldmacht voorstelde, en daartoe ook de Frankische Troje-sage omvormde. De Franken 

worden door hem gelijkgesteld met de Germanen, zo genoemd omdat ze uit hetzelfde 

Trojaanse geslacht (germen) als de Romeinen stamden. Zij vestigden zich aan de Rijn, waar 

ze zich met de Theutonici, de vrouwelijke nakomelingen van de reus Theutona, vermengden. 

Veel later waren de Franken zó sterk in aantal toegenomen, dat een deel van hen verder trok 

naar het gebied tussen Seine en Loire, waar ze zich met de oorspronkelijke bevolking, de 

Galliërs, vermengden. Hun nakomelingen heetten Francigene, omdat ze a francis geneti - 

afstammelingen van de Franken - waren. De Duitsers waren, met andere woorden, het echte 

Rijksvolk, de echte broeders der Romeinen. De Fransen hadden slechts een daarvan afgeleide 

status.
100

 Vergelijkbare opvattingen werden - bij een in wezen onveranderde situatie - in de 

late middeleeuwen verkondigd, bijvoorbeeld door Lupold von Bebenberg (De iuribus regni et 

imperii, ca. 1350, nog in 1508 uitgegeven door Jakob Wimpfeling) en Peter von Andlau 

(Libellus de Cesarea monarchia, 1460).
101

 

 

4.4.2. De keizerlijke dynastieën 

 

Troje was voor de Duitse keizers ook van belang om dynastieke redenen. In tegenstelling tot 

Frankrijk, waar de kroon eeuwenlang bij de Capetingers bleef, werd het Rijk geregeerd door 

                                                
     97 Hoyt 1966, XI § 29-31, XIV § 39, XXVI § 70-71, XXX § 81-82; Le Goff 1987 126-128. 
     98 Zeller 1934, 285-286 en passim; Goez 1958 167, 169-170, 177-179. 
     99 Goez 1958, 126. 
     100 Romein 1948, 215-217; Grau 1938, 34-36; Borchardt 1971, 258-264; Homeyer 1982, 111; Folz 1983-84, 

198; Garber 1989, 137-143. Von Roes schreef in een tijd van nieuwe onderhandelingen over een Frans 

keizerschap (Zeller 1934, 288-289). De combinatie van inheemse vrouwelijke en (hier via Italië gereisde) 

Trojaanse, mannelijke voorouders herinnert wellicht aan de vermenging van Latijnen en Trojanen in de Aeneas-

sage (Kästner 1991, 83-84). 
     101 Zeller 1934, 503 (met vermelding van soortgelijk werk uit 1506 op instigatie van Maximiliaan I); Grau 

1938, 36-38; Homeyer 1982, 112; Garber 1989, 143-144. 
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een aantal families, die elkaar in de macht opvolgden omdat de voorgaande dynastie uitstierf 

of, vooral na het Interregnum, omdat de (keur)vorsten uit angst voor een te sterke keizer een 

opvolger uit een ander, zwakker geslacht dan het voorgaande kozen.
102

 De nieuwe heersers 

trachtten hun pas verworven en daardoor vaak nog wankele macht te onderbouwen door het 

benadrukken van hun hoge afstamming, waarbij de breuk in de heerschappij werd 

gemaskeerd door het accentueren van - zo nodig gefingeerde - genealogische banden die 

continuïteit impliceerden. 

 Al in de tijd van de Saksische keizers (962-1024) laat zich dit verschijnsel aanwijzen. 

Historiografen uit hun kring wezen graag op de vele heiligen onder de voorouders van de 

nieuwe machthebbers.
103

 Bovendien bestond er ook ten aanzien van het Saksische volk een 

chique oorsprongsmythe, verwant aan de Frankische Troje-sage. De Saksische geschied-

schrijver Widukind van Korvei (ca. 925 - na 973), door het keizerschap van Otto I geïnspi-

reerd tot het schrijven van een geschiedenis van zijn stam, de Rerum gestarum Saxonicarum 

libri III, maakt melding van de opvatting - die hem al in zijn jeugd zou zijn verteld en die hem 

geloofwaardig voorkomt - dat de Saksen van de Macedoniërs afstamden. Zij zouden de 

nakomelingen zijn van soldaten van wereldveroveraar Alexander de Grote, wiens leger na zijn 

dood verspreid was geraakt. Een terugblik op het werk van Fredegarius biedt inzicht in ont-

staan en functie van deze Saksische oorsprongsmythe: volgens Fredegarius immers waren de 

Macedoniërs ook uit Troje afkomstig, en verwant aan de Franken. De Saksen waren dus een 

broedervolk van hun voorgangers in de macht, en de Saksische opvolging was daarmee 

legitiem.
104

 

 Leek het wellicht voor de Saksische keizers, zo vlak na de laatste, zwakke 

Karolingers, niet opportuun om zich àl te direct aan deze voorgangers te verbinden, voor de 

keizers uit het Salische huis (1024-1125) lag dit anders. Wanneer zij Karolingisch bloed 

bezaten, dan impliceerde dit dat met de Saliërs geen nieuw geslacht de troon beklom, maar dat 

de kroon weer terugkwam aan de Franken. Vandaar dat Wipo († na 1046), kapelaan van 

Koenraad II (1024-1039) en opvoeder van diens zoon en opvolger Hendrik III (1039-1056), in 

zijn Gesta Chuonradi II. imperatoris deze eerste Saliër langs de vrouwelijke lijn met de 

Karolingers en het ‘oude geslacht der Trojaanse koningen’ verbindt.
105

  

 Zeer expliciet en pretentieus was de stamboom die Godfried van Viterbo voor de 

Hohenstaufen (1138/1152-1254)
106

 opstelde. Rond 1183 voltooide deze kapelaan, notaris en 

diplomaat van Frederik I Barbarossa (1152-1190) zijn Speculum regum, opgedragen aan de 

troonopvolger, de latere Hendrik VI (1190-1197), wiens opvoeding hem was toevertrouwd. In 

zijn werk beschrijft hij het ontstaan en de doorgave van de heerschappij vanaf de zondvloed. 

Overerving (niet verkiezing) stond daarbij centraal, de macht ging door erfopvolging van de 

Trojanen op de Romeinen en vervolgens op de Duitsers over. De Staufen stamden zelfs langs 

twee wegen - via de Romeinen en via de Franken - van de Trojanen af: de moeder van hun 

directe voorvader Karel de Grote was een telg uit het geslacht van Aeneas en Caesar, en 

Karels vader Pippijn stamde, zoals de hele Duitse adel, uit het huis van Priamus. En 

uiteindelijk ging dit geslacht van koningen en keizers terug op Nimrod, de eerste koning ter 

wereld.
107

 

                                                
     102 Hoyt 1966, XI § 29, XIV § 39, XXVI § 70-71, XXX § 82. 
     103 Althoff 1979, 73. 
     104 Grau 1938, 13-17; Borchardt 1971, 212-214; over het voortleven van de Saksen-sage: Grau 39-41; 

Borchardt passim. Hoewel de Saksische sage nooit als Troje-sage wordt beschouwd, is zij dat dus eigenlijk wel. 

Vgl. ook hierna, hoofdstuk IV.5.3. en VI.6.6. 
     105 Geciteerd bij Klippel 1936, 20-21; zie verder Grau 1938, 29-30; Cohen 1941, 144-145; Althoff 1979, 71, 73 

(ook over dezelfde visie bij Otto von Freising). 
     106 Koenraad III (1138-1152) werd niet tot keizer gekroond; zijn neef Frederik I was de eerste Staufische keizer 

(Hoyt 1966, XIV § 39). 
     107 Grau 1938, 33-34; Borst 1957-1963, 706-7-7; Thomas 1989, 76-80. Vgl. ook Althoff 1979, 71 over Otto 
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 Literaire allusies op deze nieuwe, directe lijn tussen Troje en de Hohenstaufen lijken 

aanwijsbaar in Hendrik van Veldekes Eneide. Over de ontstaansgeschiedenis van deze 

Aeneas-roman is veel onzeker. Het werk is wel getypeerd als de oudste klassieke roman in de 

‘Nederlandse’ literatuur,
108

 maar in voltooide vorm is het toch eerder in het ruimere kader van 

het Rijk te plaatsen. In wiens opdracht Hendrik deze vertaling van de Franse Roman d’Énéas 

begon is niet duidelijk. Het nog onvoltooide manuscript werd hem rond 1174 ontstolen tijdens 

een bruiloft te Kleef. Pas negen jaar later dook het weer op, in Thüringen. Daarna heeft hij het 

in opdracht van Herman van Thüringen voltooid. Van belang is de passage waarin Veldeke 

het grootse huwelijksfeest van Aeneas en Lavinia beschrijft, en dit vergelijkt met het nog 

indrukwekkender hoffeest dat Frederik I in 1184 bij gelegenheid van de ridderslag van zijn 

zoons Hendrik en Frederik te Mainz had gehouden - een evenement dat Veldeke zelf moet 

hebben bijgewoond. Ook elders in de tekst zijn verwijzingen naar de Staufen vervlochten. H. 

Thomas heeft betoogd dat Veldeke zijn Eneide in eerste instantie misschien slechts als hoofse 

avonturenroman heeft opgezet, maar dat hij in Mainz kan hebben ingezien welke grote 

betekenis de Troje-stof inmiddels, door het werk van Godfried van Viterbo, in de Staufische 

propaganda had gekregen. Zijn werk zou daardoor tot het oorsprongsepos van de Hohen-

staufen kunnen worden - en als zodanig heeft hij het dan ook voltooid. Janssens sluit niet uit 

dat de keizerlijke lading al van aanvang aan in de tekst zat. Mogelijk schreef Veldeke toen al 

voor de keizersgezinde Thüringers, en was de diefstal van het manuscript bedoeld om te 

voorkomen dat zij door dit literaire eerbetoon nog hoger in de keizerlijke gunst zouden komen 

te staan.
 109

 

 Ook de Habsburgers en de Luxemburgers, de twee belangrijkste geslachten die na het 

Interregnum keizers leverden, beriepen zich op Trojaans bloed.
110

 De Habsburgers zouden via 

een Romeinse familie (de Colonna’s, later de Pierleoni’s) van Caesar - en daarmee ook weer 

van Troje - afstammen. Deze herleiding ontstond waarschijnlijk kort na 1273, het jaar waarin 

Rudolf van Habsburg tot Rooms-koning werd verkozen, als antwoord op de vraagtekens die, 

in eigen land en daarbuiten, bij de uitverkiezing van zo’n eenvoudige graaf werden geplaatst. 

De keuze voor een nieuwe, Romeinse Troje-sage is daarbij begrijpelijk. Aansluiting op het 

oude Frankische stemma leek, bij de dreiging van een mogelijk Frans keizerschap, minder 

verstandig. En misschien vond men ook een eventuele associatie met de zo dramatisch 

geëindigde Hohenstaufen niet gewenst. Echt bloeien deed deze Habsburgse sage vervolgens 

niet. Er zijn maar enkele, relatief late voorbeelden van historiografische uitwerking aan te 

                                                                                                                                                   
von Freising. 
     108 Zie bijvoorbeeld Knuvelder 1970-1976 I, 112. 
     109 Thomas 1989, m.n. 69-76, 80 (ook de reductie van het ridderlijke aspect in het jongste, tweede deel sluit 

volgens Thomas aan bij de politiek van Frederik I, die de ridderschap toch vooral zag als ornamentum imperii, 

als ondergeschikte begeleiding van het keizerschap:1 e.v.); Willaert 1993; Janssens 2007, 52-57, 61-63, 117-145. 

Over Veldekes opdrachtgevers en de diefstal nog Bumke 1989 (vooral 605, 612-613, 619-620, 636-637; over het 

Mainzer hoffeest en Veldekes beschrijving daarvan: idem 257-261). Zie voor een mogelijk verband met de 

Thüringse afstammingssage hieronder. 
     110 Habsburgse Rooms-koningen en keizers in de hier besproken periode: Rudolf I (1273-1291), Albrecht I 
(1298-1308), Albrecht II (1438-1439), Frederik III (1440-1493), Maximiliaan I (1493-1519) en Karel V (1519-

1555). Uit het Luxemburgse huis regeerden Hendrik VII (1309-1313), Karel IV (1347-1378), Wenzel (1378-

1400) en Sigismund (1410-1437). 

Ten aanzien van de in dit overzicht ontbrekende tussenkoningen/-keizers Lotharius van Saksen (1125-

1137), Adolf van Nassau (1292-1298), Lodewijk IV van Beieren (1314-1347) en Ruprecht, paltsgraaf van de 

Rijn (1400-1410) is mij geen dynastiek gebruik van de Troje-sage bekend. Voor het huis van de Wittelsbachers, 

waartoe de beide laatsten behoorden, zijn wel banden naar Troje gelegd: eind veertiende eeuw door Jacques de 

Guise (voor Lodewijks zoon Albrecht, zie hoofdstuk VI. 2.2.), eind vijftiende eeuw door Ulrich Füetrer (Alfen 

e.a. 1993, 189). 

Zie voor Troje-banden voor de Roomskoningen tijdens het Interregnum (Willem II van Holland, 

Richard van Cornwall, Alfons van Castilië) hierna: hoofdstuk IV.5.3. en VI.3.2. 
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wijzen.
111

 Pas Maximiliaan I (1493-1519) ging zich intensief met het onderzoek naar zijn 

Trojaanse afstamming bezighouden, waarbij hij een herleiding via de Franken verkoos boven 

de aanvankelijke Romeinse invulling. Deze plotseling geïntensiveerde belangstelling en de 

inhoudelijke heroriëntatie daarbij zijn voor een belangrijk deel te verklaren uit de wens om 

Maximiliaans wankele positie als erfgenaam van de Bourgondische bezittingen te 

onderbouwen. Door de aard van zijn genealogische band met Troje - uitsluitend langs 

mannelijke lijn - overtrof hij bovendien alle andere Trojaanse afstammelingen, allereerst zijn 

grote concurrent, de Franse koning, wiens stamboom werd ontsierd door zwakke plekken als 

de usurpatie van Karolingers en Capetingers, en de doorgave van het Trojaanse bloed door 

vrouwen.
 112

 

 De band van de Luxemburgers met Troje liep via het Brabantse huis: Hendrik VII 

(1309-1313) was gehuwd met een dochter van Jan I van Brabant, wiens Trojaanse bloed 

elders ter sprake zal komen. In de burcht Karlstein bij Praag, onder meer gebouwd als 

bewaarplaats voor de Rijks-kleinodiën, liet Hendriks kleinzoon Karel IV (1347-1378) een 

reeks wandschilderingen met bijschriften aanbrengen die de Luxemburgse afstamming uit 

Troje in beeld bracht. In de geschiedschrijving rond Karels hof heeft deze Luxemburgse 

Troje-sage eveneens een plaats gekregen.
113

 

 

4.4.3. De adel 

 

Ook andere adellijke geslachten in het Rijk hebben zich in de Trojaans-Frankische stamboom 

ingepast, zoals de Welfen - de grote concurrenten van de Hohenstaufen - , de graven van 

Thüringen en, dichter bij huis, de bovengenoemde hertogen van Brabant. Ook zij wilden zich 

op deze wijze van edel bloed voorzien, en machtsaanspraken ondersteunen.
114

  

 Sommige bronnen herleiden zelfs de hele Duitse adel uit Troje. Daarbij heeft ook de 

zich vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw verbreidende roem van Troje als 

geboortegrond van de ridderlijkheid - waarover later - een belangrijke rol gespeeld. De Troje-

sage kreeg op deze wijze ook een sociale functie, als onderbouwing van de machtspositie van 

de adel.
115

 

 

 

                                                
     111 Lhotsky 1971, 10-47; Althoff 1979, 74-75. Genoemde literatuur legt geen verband tussen Rome en Troje; 

ook Caesar gold echter als Trojaan: vgl. Keesman 1994, 164. Een vergelijkbare constructie is te vinden in de 

vermoedelijk voor Maximiliaan begonnen kroniek van Albrecht von Bonstetten (1491), volgens welke de 

Habsburgers via de Cornelii en Scipionen van Aeneas afstamden (Lhotsky 1971, 51-53). Wat betreft de 

verspreiding: alleen de Pierleoni-herleiding (ca. 1476) was succesvol, met name in Italië (Lhotsky 1971, 39-47). 
     112 Keesman 1994. Zie ook hierna hoofdstuk V.4.4. en V.4.5.2. 
     113 De wandschilderingen zijn inmiddels al lang verdwenen, maar er is een kopie in handschrift, uit 1569-1575 

(Wenen, Österreichische Nationalbibliothek hs. 8330). Zie over deze geschilderde genealogie (doorlopend tot 

Noach) Neuwirth 1897; Lemaire 1987, 290. Vgl. over Karlstein ook Avonds 1989, 37 n. 88. De Luxemburgse 

Troje-sage in Johannes van Marignola’s geschiedenis van Bohemen (voltooid 1355-1362): Neuwirth 1897, 23-

25. Zie voor Brabant hoofdstuk V. 
     114 Welfen (elfde, twaalfde eeuw): Genicot 1975 B, 20; Homeyer 1982, 102, 110; vgl. ook Thomas 1989, 75. 

De Karolingische afkomst van de Thüringse landgraven is pas in een Latijnse kroniek uit 1338 voor het eerst 

aanwijsbaar, maar gaat vermoedelijk terug op een traditie uit het eind van de twaalfde eeuw (Althoff 1979, 73; 

Kleinschmidt 1974, 641-642). Al ouder is de vermelding dat de Franken na hun vertrek uit Sicambria enige tijd 

in Thüringen hadden gewoond (Klippel 1936, 24-25; vgl. ook Grau 1938, 38-39). Misschien bestaat er verband 

met Herman van Thüringens († 1217) opdracht aan Veldeke tot de voltooiïng van de Eneide, in 1184, en aan 

Herbort von Fritzlar tot diens Liet von Troye (kort na 1190), die als voorgeschiedenis bij de Eneide kan worden 

opgevat? (Zie voor deze opdrachten Bumke 1989, 616; vgl. Alfen e.a. 1990, 10). 
     115 Grau 1938, 34; vgl. Althoff 1979, 73; Graus 1989, 37-38. Graus’ visie dat deze sociale functie de 

dynastieke betekenis van de Troje-sage zou hebben overheerst en ondergraven wordt m.i. niet door de feiten 

ondersteund. Over Troje en ridderlijkheid meer hierna. 
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4.4.4. De steden 

 

Al vroeg in de Middeleeuwen werd, naar het voorbeeld van Rome, de oorsprong van bepaalde 

Europese steden met de komst van de Trojanen in verband gebracht. Dat gebeurde al toen het 

overgrote deel van de bevolking van Europa nog op het land leefde, en de steden die er waren 

- dat wat er nog restte van de vroegere Romeinse steden - hooguit fungeerden als admini-

stratief centrum van kerkelijke of wereldlijke macht, of als strategisch punt: dus vóórdat, 

vanaf de elfde, twaalfde eeuw, steden ontstonden als of zich (opnieuw) ontwikkelden tot 

belangrijke centra van handel en bevolking. Met nieuw, burgerlijk zelfbewustzijn zijn de 

vroegste berichten over Trojaanse stedenstichtingen dan ook niet in verband te brengen. Zij 

dienden vooral dynastieke en klerikale belangen. Pas in tweede instantie heeft ook de 

stedelijke burgerij dit soort stichtingsverhalen ‘ontdekt’ als middel tot versterking van positie 

en aanzien, werden zij overgenomen, omgevormd, aangevuld en nagevolgd tot eigen baat.
116

 

 De eerste stad in het Rijk die als Trojaanse stichting gold was Xanten.
117

 Deze traditie 

gaat - direct of indirect - terug op de kroniek van Fredegarius. Hierin werd, zoals we zagen, 

verteld hoe de Trojanen bij hun vestiging aan de Rijn een nieuw Troje begonnen te bouwen. 

De stad werd echter niet voltooid. Deze passage is op twee manieren verklaard: vanuit de 

literaire traditie en vanuit de realiteit. Faral denkt aan een wat slordige, vrije bewerking van 

een passage bij Gregorius van Tours. Hij verwerpt de visie van Heeger, die een toespeling op 

de wordingsgeschiedenis van Rome (gesticht door Aeneas’ nakomelingen Romulus en Remus 

maar pas later voltooid door Tullius Hostilius en Ancus Martius) veronderstelde. Tot een 

dergelijke inventiviteit acht Faral de auteur niet in staat. Dat mag waar zijn, maar in Farals 

visie op de totstandkoming van de passage ontbrak het de schrijver aan iedere intentie.
118

 De 

herinnering aan de Trojanen als stedelingen en stedenbouwers bij uitstek lijkt als factor wel 

degelijk van belang.
119

 

 Een tweede mogelijke verklaring voor Fredegarius’ Troje-aan-de-Rijn ligt in de 

geschiedenis van Xanten. Dit stadje is ontstaan uit een nederzetting bij een Romeinse 

legerplaats, waarvan de resten nog zichtbaar waren. De naam van deze nederzetting, Colonia 

Traiana, werd al in de Romeinse tijd Colonia Troiana en uiteindelijk kortweg Troia, een 

naam die nog lang naast de nieuwe, christelijke naam Xanten - uit sancti, sanctis, ad sanctos, 

om het daar gelegen graf van de heilige Victor en zijn volgelingen - zou worden gebruikt. 

Ook schriftelijke bronnen en, misschien, inscripties kunnen de herinnering aan dit Romeinse 

Troia hebben doorgegeven. De associatie met het Troje in Klein-Azië lag natuurlijk voor de 

hand en vormde een welkome bevestiging van de Frankische (en later meer speciaal de 

Duitse) herkomst uit die stad. De naam Xanten werd daarbij wel verklaard als herinnering aan 

de rivier de Xanthus die volgens Vergilius bij het oude Troje stroomde.
120

 Of er bij gebruik 

van de naam Troia voor Xanten werkelijk een relatie met de Frankische Troje-sage wordt 

gelegd is echter pas aantoonbaar wanneer duidelijk aan het antieke Troje wordt gerefereerd,  

                                                
     116 Ontwikkeling steden: Hoyt 1966, XIII § 35; stichtingsmythes: Keesman 1991.  
     117 Sommige (Duitse) literatuur noemt Kirchheim, in de Elzas, als een nog ouder ‘Nova Troia’; zie echter Faral 

1929 I, 264-267; Alfen e.a. 1993, 17. 
     118 Faral citeert de betreffende passage bij Gregorius (“Hanc nobis notitiam de Francis memorati historici 

reliquere, regibus non nominatis. Tradunt enim multi eosdem de Pannonia fuisse degressus et primum quidem 

litora Rheni omnes incoluisse, dehinc, transacto Rheno, Thoringiam transmeasse, ibique juxta pagus vel civitates 

regis crinitos super se creavisse de prima et, ut ita dicam, nobiliore suorum familia.”) en knoopt daar de volgende 

analyse aan vast: “ Ce texte fournissait au compilateur l’idée de la proximité du Rhin et celle d’une installation 

dans des maisons. Il lui a fourni également sa civitatem ad instar Trogiae nominis, à savoir la Thoringia, dont 

parle Grégoire, et dont il a fait, lui, une ville. Thoringia-Trogia, il était homme à ne pas regarder de si près [in 

noot: enige andere voorbeelden hiervan], et pour n’avoir pas à décider où se trouvait cette prétendue cité, qu’il 

ne connaissait nulle part, il a ajouté que, commencée, elle n’avait jamais été achevée.” (Faral 1929 I, 280-281). 

   119 Vgl. ook Ewig 1998 A, 18. 
     120 Cramer 1897, 258-274; Cohen 1941, 99; Hommel 1956, 323-329; Runde 2003, 135-150. 
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Één van de Trojaanse steden aan de Rijn: “Mayntz [...] hat von Maguncio einem Troyaner iren anfang vnnd 
namen zu der zeit der Troyanischen niderlag gehabt.”  Fol. XXXIX v uit Hartmann Schedels Buch der 

Chroniken (Neurenberg, Anton Koberger, 1493), waarin veel aandacht voor steden en hun oorsprong (uit: 

Nuremberg Chronicle ed. 1979). 
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zoals in benamingen als ‘het Troje van de Franken’ of ‘het nieuwe Troje’. Het oudste mij 

bekende voorbeeld van een dergelijke referentie dateert uit de tiende eeuw.
121

 Komt deze 

koppeling dan pas tot stand, mogelijk in verband met het ontstaan van het Rijk, of is zij 

ouder? Of Fredegarius aan dit echte Troia aan de Rijn dacht blijft in elk geval onduidelijk.
122

 

 Vanaf de elfde eeuw neemt het aantal verwijzingen naar Xanten als het Troje van de 

Franken toe, voornamelijk - en dat is natuurlijk niet toevallig - in bronnen zoals het Annolied 

en het werk van Godfried van Viterbo en Alexander von Roes, waarvan al eerder bleek dat zij 

de Frankische Troje-sage mobiliseerden om het Duitse Rijksbewustzijn te ondersteunen. En 

wanneer in 1047 een oorkonde van keizer Hendrik III - wiens leermeester Wipo hem, zoals 

we zagen, Trojaans bloed had toegeschreven - als plaats van opstellen “Troiae, quod et 

Sanctum dicitur” vermeldt
123

 dan is dit mogelijk eveneens als een teken van de imperiale 

lading van de Trojaanse oorsprong van de stad uit te leggen. Die prestigieuze oorsprong wordt 

bijvoorbeeld ook vermeld in twaalfde- en dertiende-eeuwse Latijnse vitae van de met Xanten 

verbonden heiligen Victor en Norbert, en in de Rechten Ind gewoenten des Bischops Hoffs 

van Xanten, opgetekend in 1463. Met burgerlijke zingeving heeft dit alles weinig van doen: 

de Trojaanse stichting van Xanten was vooral van belang voor de glorie van het Rijk, van de 

bisschopszetel, van het Kleefse hof.
 124

 

 In de latere Middeleeuwen kregen ook verschillende andere Duitse steden een 

Trojaanse stichting toegeschreven. Daarbij ging het vooral om belangrijke steden in het 

Rijngebied, waar de Franken zich volgens de traditie in eerste instantie hadden gevestigd. Zo 

noemen verschillende bronnen de Trojaanse oorsprong van Keulen, Bonn en Mainz. Maar 

ook voor steden die niet in dit gebied lagen kon zonodig wel een constructie worden bedacht 

om ze met het Trojaans-Frankische verleden te verbinden. Een rijmkroniek over das 

herkomen der stat zu Augspurg, tegen het midden van de vijftiende eeuw geschreven door een 

geestelijke met de naam Küchlin, vertelt hoe het de Trojanen - hier niet lang na de val van hun 

stad gearriveerd - na enige tijd te krap werd aan de Rijn. Velen van hen trokken door naar 

andere landen. Één groep vestigde zich in het gebied tussen Wertach en Lech, waar ze de stad 

Zisaris (het latere Augsburg) stichtte.
125

 

 Küchlins Augsburgse kroniek vormt tevens een mooi voorbeeld van burgerlijk gebruik 

van de Troje-sage en, meer in het algemeen, van de toenemende stedelijke belangstelling voor 

het eigen verleden, die onder meer tot uitdrukking kwam in de vele Duitse stadskronieken die 

vanaf het eind van de veertiende eeuw werden geschreven.
126

 Küchlin schreef in opdracht van 

de Augsburgse burgemeester Peter Egen. De stedelijke bovenlaag waartoe deze plaatselijke 

mecenas behoorde was zeer geïnteresseerd in historische literatuur, waaronder naast 

stadskronieken ook meer literaire werken over bijvoorbeeld de geschiedenis van Troje of 

Alexander de Grote vielen. Peter Egen nu vatte, geheel in lijn met deze algemene tendens, het 

                                                
     121 “apud Troiam Francorum, que nunc Xanctis dicitur”: Notae S. Victoris Xantensis, geciteerd door Cohen 

1941, 152. 
     122 Er is geen enkele expliciete identificatie, en de stad blijft onvoltooid. Maar anderzijds: de voor duidelijke 

identificatie benodigde nieuwe naam Xanten was waarschijnlijk nog niet gangbaar, en het onvoltooid-blijven van 

de stad is wel uitgelegd als poging tot verklaring van de ruïnes van het oude Colonia Traiana (Cramer 1897, 
267, 272-4). 
     123 Vert.: “te Troje, dat ook Xanten wordt genoemd” - de klassieke naam krijgt de voorrang. 
     124 Overzicht van bronnen: Cramer 1897, 264, 268-272; Faral 1929 I, 267-268; Cohen 1941, 139-140, 152; 

Borchardt 1971, 66, 261; zie ook Panzer 1953-54, 9, 15-16. Kleef (15e eeuw): Tervooren e.a. 2006, 109, 276. 
     125 Bonn genoemd door Alexander von Roes (eind dertiende eeuw), Keulen en Mainz onder meer in Hartmann 

Schedels wereldkroniek (1493). Zie Grau 1938, 43 n. 186; Borchardt 1971, 78, 85, 261; vgl. ook 99 over 

Straatsburg; Homeyer 1982, 97, 122 n. 84. Augsburg: Schnith 1988, 505-506. 
     126 Duitse stadskronieken: Schmidt 1958, Du Boulay 1981, Eggert 1985; Zahnd 1990; dezelfde belangstelling 

blijkt bijvoorbeeld ook in bepaalde gedrukte historisch-encyclopedische werken van stedelijke oorsprong, zoals 

het Rudimentum Noviciorum (Lübeck, Lukas Brandis, 1475) en Hartmann Schedels Buch der Chroniken 

(Neurenberg, Anton Koberger, 1493): zie Von den Brincken 1983 B, 406.  
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plan op om zijn huis met een reeks schilderingen betreffende de vroegste geschiedenis van 

Augsburg op te sieren. Küchlins kroniek was, behalve als historische verhandeling, tevens 

bedoeld als basis voor deze afbeeldingen. Er waren al wel (Latijnse) geschriften over de ge-

schiedenis van de stad, maar deze voldeden niet aan de bedoelingen van de opdrachtgever. 

Augsburg kreeg er weliswaar een hoge ouderdom in toegeschreven, maar de Germanen die de 

stad bevolkten werden erin voorgesteld als (dappere) barbaren: van verwantschap en 

gelijkwaardigheid aan de Romeinen die hen tenslotte overwonnen was geen sprake. In dit 

manco voorzag Küchlin door van Augsburg een Trojaanse stichting te maken, en de Trojanen 

te presenteren als ridders, die ‘de adel in het land gebracht hadden’. De van hen afstammende 

oudste bewoners van de stad waren dus ook van adel. En dat beeld paste veel beter bij de 

ambities van een patriciër als Peter Egen, die aansluiting bij de adel zocht - en vond: in 1442 

werd hij door keizer Frederik III in de adelstand verheven.
127

 Dat Augsburg een stad was om 

trots op te zijn mocht verder blijken uit het feit dat zij ouder was dan Rome, en nooit door de 

Romeinen werd overwonnen, maar er na overleg in had toegestemd tot het Rijk toe te treden. 

Pas toen had zij haar uiteindelijke naam Augusta gekregen.
128

  

 En Augsburg wás trots op haar verleden. Zo vierde men er nog jaarlijks Varus-dag, ter 

herinnering aan de slag bij het Teutoburgerwoud, de grootse overwinning op de Romeinen die 

bij en door Augsburg zou zijn behaald.
129

 Misschien hangt ook het feit, dat een groot deel van 

de gedrukte Duitse Troje-romans in Augsburg verscheen, samen met de bij dit meest nabije 

koperspubliek aanwezige belangstelling voor de eigen geschiedenis.
130

  

 Een met die van Küchlin vergelijkbare patricische invulling kreeg de oorsprongssage 

van Metz. Metz heette te zijn gesticht door de kleinzoons van Noach, en overtrof daarmee niet 

alleen Rome in ouderdom, maar zelfs Trier, dat een Babylonische stichting claimde.
131

 Pas 

later kwamen er Trojaanse vluchtelingen, aangetrokken door de roem van de stad. Zij stonden 

onder leiding van Serpanus en Arenus. De namen zijn afgeleid van twee stadspoorten die door 

deze aanvoerders zouden zijn gebouwd. Maar niet alleen ontstaan en naam van belangrijke 

bouwwerken werden door het verhaal verklaard. Onder de Trojanen waren vier voorname 

heren: Gornaldus, Baudocius, Reguillonus en Chaversonus. Zij werden de stamvaders van de 

machtige families Gournay, Baudoche, Renguillon en Chaverson, wier vooraanstaande positie 

in de stad op deze wijze in het verleden werd verankerd.
132

 

                                                
     127 Graus 1989 (41-42) ziet Küchlins gebruik van de Troje-sage als bewijs voor zijn opvatting dat de Troje-
sage traditioneel te zeer aan de adel was gebonden om een succesvolle ‘verburgerlijking’ te kunnen ondergaan - 

een manco dat de humanistische kritiek erop zou helpen verklaren. Het is echter juist dat adellijke aspect dat 

voor Egen, en andere patriciërs, aantrekkelijk was. Meer direct burgerlijke zingeving van de stof was, zoals zal 

blijken, wel degelijk mogelijk. De humanistische kritiek - overigens zeker niet algemeen - moet anders worden 

uitgelegd; vgl. hierna, hoofdstuk IV.4.6. 
     128 Schmidt 1958, 24-26; Schnith 1988, vooral 505-507. 
     129 Vermeld bij Veit Arnpeck, eind vijftiende eeuw (Borchardt 1971, 87). Vgl. Schnith 1988, 503-505. 
     130 Koppitz noemt er elf of twaalf, waarvan de eerste vijf (1474-1488) in Augsburg verschenen; de overige vier 

of vijf Hoogduitse drukken verschenen in Straatsburg (1489-1516), waarvoor ook wel een Trojaanse oorsprong 

is gesuggereerd (Koppitz 1980, 153-4, 251-3; vgl. voor anderssoortige, zestiende-eeuwse uitgaven rond Troje 

ook Alfen e.a. 1990: D en E; Straatsburg: zie hierboven). Wel dient daarbij vermeld, dat deze twee steden eind 
vijftiende, begin zestiende eeuw veruit de belangrijkste centra voor de productie van Duitstalige verhalende 

literatuur waren (Koppitz 1980, 65-75; Röll 1987, 163-4). 
     131 Trier was, volgens de anonieme Gesta Treverorum (eind elfde, begin twaalfde eeuw), gesticht door 

Trebetas, zoon van de Assyrische koning Ninus; het werd daardoor verbonden met het eerste van de vier 

wereldrijken. Ook hier een poging tot overtreffen van Rome, geconstrueerd tijdens en in verband met een 

machtsstrijd tussen bisdommen (Keesman 1991, 266). 
     132 Prost 1865, 117-162; Beaune 1985 B, 352-353; vgl. ook hierna, n. 166. De bronnen voor deze 

stichtingslegenden rond Metz dateren volgens Prost van eind veertiende eeuw en later, maar de verhalen zelf nog 

uit de dertiende eeuw. Sommige details kunnen ouder zijn, andere zijn duidelijk jonger. De hoogtijdagen van 

drie van de vier ‘Trojaanse’ families waren pas in de veertiende of zelfs vijftiende eeuw. Hun optreden zou dus 

een interpolatie zijn (Prost 1865, 153). 
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 De meeste Duitse steden kozen echter geen Trojaanse maar een Romeinse (dus 

indirect Trojaanse) oorsprong. Die keuze wordt vooral verklaard door hun positie, en door 

hun visie op het verleden. Voor de bescherming van hun belangen waren de Duitse steden 

afhankelijk van de Rooms-koning of keizer: de Rijkssteden stonden direct onder zijn 

zeggenschap, en ook voor andere steden vormde hij het oppergezag waarop zij bij conflicten 

met lokale machthebbers een beroep konden doen. Steden probeerden, net als de adel, hun 

positie via het verleden te onderbouwen: zij stelden de gewenste relatie met het zo belangrijke 

keizerlijke gezag voor als een sinds de vroegste keizertijd verworven rechtspositie. De stad 

werd daarbij niet gezien als het produkt van een langdurige ontwikkeling waarin verschillende 

factoren een rol hadden gespeeld, maar als het resultaat van een stichting: een eenmalige, 

bewuste daad, waarbij identiteit, recht, eer en eenheid haar in één keer en voor altijd waren 

verleend. Schmidt stelt: 

 
Die Stiftung setzt den Anfang und verhindert zugleich alle weitere Entwicklung, weil sie schon 

alles enthält, was seither dauernd erhalten wird. Sie geschieht durch den jeweils einmaligen 

Gnadenakt möglichst eines Königs, welcher der Stadt Privilegien verleiht und sich in ihrem 

Recht, wohl auch in ihrem Namen gegenwärtig macht. Der Name ist bereits ein Rechtsbegriff 

[...] 

 

Zo was Neurenberg (‘Neronberg’) gesticht door Tiberius Nero, en Konstanz door Constantijn 

de Grote. Illustratief is ook het voorbeeld van Bazel waar, toen keizer Frederik III zich in 

1473 wat al te breed dreigde te maken, de stadsklerk Johannes een verhandeling schreef 

waarin hij de naam van zijn stad terugvoerde op de Romeinse burger Basilio die de stad zou 

hebben gesticht en haar daarmee de Romeinse burgervrijheid had gegeven. Ook andere Duitse 

steden waren, volgens deze verhandeling, op grond van hun stichting door Romeinse burgers 

vrij - vooral ook van belastingplicht aan de keizer.
133

  

 Romeins en Trojaans verleden vielen overigens heel goed te combineren. Ook Küchlin 

heeft de herleiding van de naam Augsburg uit Augustus. De anonieme kroniek van der 

hilliger stat van Coellen (Keulen, Johannes Koelhoff, 1499) verwerpt het verhaal over de 

stichting van Keulen door de Trojaan Colonius: Keulen (het vroegere Agrippina) is gesticht 

door Marcus Agrippa, de schoonzoon van Augustus. Maar de Trojaanse oorsprong van de 

Franken wordt wel geaccepteerd.
134

  

 

 

 4.5. Frankrijk 

 

4.5.1. Het koningshuis 

 

Ook in het Westfrankische Rijk dat in de negende eeuw bij de Karolingische rijksdelingen 

was ontstaan kwam na verloop van tijd een eind aan de Karolingische macht. Na een 

langdurige troonstrijd met de Robertingen werden de Karolingers definitief aan de kant 

geschoven door de Robertinger Hugo Capet (987-996), stichter van de Capetingische dynastie 

die Frankrijk gedurende de volgende eeuwen zou regeren.
135

 

                                                                                                                                                   
Soortgelijke klassieke herleiding voor de belangrijke families van Ulm bij Felix Fabri (1441-1501): Borchardt 

1971, 105. 
     133 Schmidt 1958, met name 81, 111-115 (citaat: 111-112); vgl. ook Schnith 1988, 513. Over de positie van de 

Duitse (Rijks)steden: LexMA 7, 637-639.  
     134 Augsburg: Schnith 1988, 506-507; Keulen: Cronica van Coellen 1499 fol. 30r e.v.; 81r e.v.; Schmidt 1958, 

112; Borchardt 1971, 91-92. 
     135 Hoyt 1966, VIII § 23; de laatste Capetinger in directe lijn was Karel IV (1322-28), het hierna regerende huis 

van Valois (hoofdtak 1328-1498; zijtakken Valois-Orléans 1498-1515, Valois-Orléans Angoulême 1515-1589) 
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  Door de strijd om de macht was het centrale gezag inmiddels ernstig verzwakt. 

Aanvankelijk behelsde het koningschap van de Capetingers dan ook weinig méér dan het 

aanzien en morele gezag dat de kroon verleende: hun werkelijke heerschappij beperkte zich 

tot het gebied rond Parijs en Orléans, de rest van Frankrijk was in handen van heren die even 

machtig of zelfs machtiger waren dan zij, en die alleen in naam hun vazallen waren. Pas in de 

loop van de twaalfde eeuw wisten de Franse koningen hun gezag uit te breiden. Met name 

door de politiek en de veroveringen van Filips II Augustus (1180-1223) werden de Capetin-

gers de belangrijkste heersers in Frankrijk - èn in het Europa van de dertiende eeuw.
136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustratie bij de genealogie van de Franse 

koningen: de dynastie rijst op uit de mond van 

de dode Priamus (hs. Parijs BN, MS français 

10132, fol. 20 v, vroege veertiende eeuw; uit: 

Lewis 1976). Afbeeldingen als deze 

herinneren aan voorstellingen van de Boom 

van Jesse: de stamboom van de koningen van 

Juda en van Maria en Christus, groeiend uit de 

slapende Jesse (vgl. Mâle 1972, 165-168). 

 

 Deze nieuwe positie van het koningshuis ging, behalve met een toenemende 

sacralisering van de monarchie
137

, gepaard met een nieuwe visie op de historische status van 

de Capetingers: vanaf het einde van de twaalfde eeuw golden ook zij als afstammelingen van 

Karel de Grote, en daarmee van de Trojanen
138

. De moeder van Filips II Augustus, Adèle van 

Champagne, had Karolingisch bloed. En dus bezongen geschiedschrijvers en dichters aan zijn 

hof hem als Karolinger. Ook Filips II Augustus zèlf huwde, in 1180, een ‘Karolingische’ 

                                                                                                                                                   
was een jongere lijn van de Capetingers: het stamde af van Karel van Valois († 1325), een jongere broer van 

Filips IV de Schone (WP 23, 279-280). 
     136 Hoyt 1966, VIII § 23, XIV § 37, XXV § 67-69. 
     137 Zie over dit proces Beaune 1985 A, passim. 
     138 Ook de Troje-stof stond aan het hof van Filips II Augustus opnieuw in de belangstelling, zowel in 

geschiedschrijving als in literatuur. Verband met de gelijktijdige interesse voor Karel de Grote ligt voor de hand: 

Karolingisch bloed impliceerde tevens afstamming uit Troje. Baldwin wijst er echter op dat Filips’ ge-

schiedschrijver Rigord van Saint-Denis (Gesta Philippi, passage gedateerd 1186) wèl stelt dat alle Franse 

koningen uit Troje stammen, en relaties legt tussen de daden van de oudste Trojaans-Frankische vorsten en die 

van Filips II Augustus, maar de mogelijkheid van een Karolingische afkomst van de Capetingers negeert 

(Baldwin 1986, 371-374, 576 n.76). Dit argument ex silentio komt mij echter niet erg overtuigend voor. Vgl. ook 

Werner (1952, 223 n. 114), Guenée (1978, 462), en Lewis (1981, 107), die de passage eveneens in Karolingisch 

perspectief zien. Zie tevens de andere voorbeelden genoemd bij Baldwin. 
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prinses: Elisabeth van Henegouwen. De opvolging van hun zoon, Lodewijk VIII (1223-1226) 

zou gaan gelden als het moment waarop de Karolingers terugkeerden op de Franse troon, het 

moment van de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli, zoals Vincent van Beauvais de 

theorie in zijn voor Lodewijk IX geschreven Speculum Historiale (laatste versie voltooid 

1253 of 1254) noemde. Het jaar 1223 markeerde de opkomst van een nieuwe, vierde dynastie 

waarin het bloed van alle voorafgaande geslachten - Merovingers, Karolingers en Capetingers 

- was samengevloeid. Eigenlijk waren er dus helemaal geen breuken in de Franse dynastieke 

geschiedenis: vanaf de allereerste Trojaans-Frankische vorsten had een en hetzelfde geslacht 

er geheerst.
139

 

 Waarom sloeg het idee van een Karolingische afstamming van de Capetingers juist in 

deze periode zo aan? Alle vóórgaande Capetingische koninginnen hadden - op één na - 

eveneens Karolingisch bloed. En Hugo Capet zelf had een Karolingische grootmoeder. Men 

had de prestigieuze bloedlijn dus al veel eerder kunnen benadrukken. Waarom gebeurde dat 

pas nu?
140

 Er is gewezen op het feit dat juist in deze tijd de cultus rond Karel de Grote - als 

grote Franse vorst en als kruisvaarder - in literatuur en geschiedschrijving haar hoogtepunt 

bereikte. Maar de belangrijkste reden voor de overname van de Karolingische afstamming 

(bedacht door auteurs die andere dan Capetingische interesses dienden)
141

 in de officiële 

historiografie lag allereerst in actuele belangen van de Capetingers zelf: in de legitimering van 

hun in de twaalfde eeuw opnieuw ter discussie staande koningschap, en van hun nieuwe 

machtspositie en ambities voor de toekomst.
142

 

 De opvolging van Hugo Capet was niet helemaal in de haak geweest. Volgens een 

oude opvatting had paus Stephanus, in de achtste eeuw, het Frankische rijk uitsluitend aan 

Pippijn III en zijn erfgenamen gegeven: opvolging door anderen was op straffe van excom-

municatie verboden. Weliswaar betekende de dood van Lodewijk V in 987 het uitsterven van 

de Karolingers in de directe lijn, maar er was nog een kandidaat uit het oude geslacht 

voorhanden. Volgens de regels van erfopvolging zou de troon eigenlijk moeten zijn 

toegevallen aan de broer van Lodewijks vader: Karel, hertog van Neder-Lotharingen. Maar 

het was Hugo die tot opvolger werd verkozen.
143

 

 Aanvankelijk had deze gang van zaken weinig gevolgen voor de reputatie van de 

nieuwe dynastie. Contemporaine protesten tegen het passeren van Karel van Lotharingen 

waren snel verklonken, en aan Capetingische zijde werden al gauw visies op het gebeurde 

ontwikkeld die Hugo van elke schuld vrijpleitten.
144

 In later tijd echter zagen politieke 

                                                
     139 Ik volg voor de Karolingische afstamming van de Capetingers allereerst het betoog van Guenée 1978; zie 

verder Zeller 1934, 279-280; Werner 1952; Spiegel 1971; Fawtier 1978, 55-57; Lewis 1981, 104-122; Baldwin 

1986, 369-374; vgl. ook Brown 1990 over de pogingen van Filips IV (1285-1314) om de reditus-theorie te 

vervangen door een Karolingische afstamming via Hauvide, de moeder van Hogo Capet. Zie ook Melville 1987 

A, 426-431 over Troje en het belang van continuïteit in bloed en heerschappij. 
     140 Er is maar één vroeger voorbeeld van Capetingische aanknoping bij de Karolingers en Troje bekend. Filips 

I (1060-1108) noemde zijn oudste zoon Louis: een Karolingische vorstennaam, die een breuk met de 

familietraditie op het gebied van naamgeving betekende. Het grafschrift van Filips I (vroege twaalfde eeuw?) 

vermeldde bovendien zijn afstamming uit het geslacht van Priamus. Van enige verdere verspreiding van deze 

opvatting is echter niets bekend, wat Lewis verklaart uit het feit dat het verhaal van de profetie van Sint Walarik 
(zie hieronder), dat een Karolingische afstamming uitsloot, inmiddels bekend was geraakt (Lewis 1981, 47-49, 

50, 104, 106). 
     141 Zij waren er vooral op uit om de familie van de betreffende bruiden (het huis van Champagne, het 

Henegouwse huis) te verheerlijken. 
     142 Werner 1952, 217-219, 222-225; Spiegel 1971, 158-162; Guenée 1978, 462-465; Lewis 1981, 11, 104-122. 

Werner wijst tevens op het feit dat juist in de twaalfde eeuw het principe van erfopvolging via vrouwen zeer 

belangrijk was (218). 
     143 Werner 1952, 206; Spiegel 1971, 151. Over de feiten: Lewis 1981, 16-18. 
     144 Karel van Lotharingen werd zwartgemaakt of (meestal) eenvoudigweg verzwegen; tegelijkertijd werden 

Hugo Capet en de zijnen als buitengewoon gewetensvol en loyaal ten opzichte van de Karolingers voorgesteld: 

Werner 1952, 206-208; vgl. Spiegel 1979, 151; Guenée 1978, 451; Lewis 1981, 35-36.  
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tegenstanders hier een mooie kans om de Capetingers in discrediet te brengen door hen als 

usurpatoren af te schilderen. In de invloedrijke Historia Francorum Senonensis (1015-1030) 

bijvoorbeeld is Karel van Lotharingen nóg nauwer aan Lodewijk V verwant dan hij in 

werkelijkheid was (hij is niet zijn oom maar zijn broer), en zijn opvolging heeft al 

plaatsgevonden wanneer Hugo Capet tegen hem in opstand komt, hem verraderlijk gevangen 

neemt en zichzelf vervolgens tot koning laat kronen.
145

 

 In het voetspoor van dergelijke beschuldigingen ontstond rond 1040 een nieuwe 

historische fictie, die de Capetingische opvolging van een religieuze lading en legitimering 

voorzag: het verhaal over de voorspelling van Sint Walarik (Frans: Valéry). Hugo Capet had, 

aldus deze legende, de relieken van de stichters van de kloosters Saint Riquier en Saint Valéry 

terugbezorgd, toen deze in vreemde handen waren gekomen. Hij deed dat op verzoek van Sint 

Walarik zelf, die hem in een droom was verschenen en die hem, als beloning voor de te 

verrichten vrome daad, het koningschap ‘usque ad septimam generationem’ - tot de zevende 

generatie - had beloofd.
146

 

 Deze legende werd verzonnen door een monnik die de bovennatuurlijke vermogens 

van de stichter van zijn klooster wilde verheerlijken, zij was niet bedoeld om het dubieuze 

koningschap van de Capetingers te sanctioneren. Voor hen werd het verhaal met het 

verstrijken van de tijd - en de generaties - meer een vloek dan een zegen. Verschillende 

toespelingen op de legende getuigen in de twaalfde eeuw van leedvermaak of onrust - al naar 

gelang de bron - over het naderende einde van de dynastie. Er werden wel pogingen onder-

nomen het septimam uit de profetie als sempiternam (eeuwig) te doen begrijpen, maar de 

gebruikelijke interpretatie was en bleef de letterlijke: het duurde nog hooguit tot de dood van 

Filips II Augustus (de telling van de zeven generaties kon wat verschillen),
 147

 dan zou het 

doek voor de Capetingers vallen. De juist rond deze tijd verkondigde Karolingische afstam-

ming van de dynastie bood een welkome en elegante oplossing voor dit steeds nijpender 

probleem: door de terugkeer van ‘Karolingers’ op de troon ging de voorspelling van Sint 

Walarik op een voor de Capetingers wel heel onschuldige manier in vervulling.
148

 

 Gabriëlle Spiegel wees, ter verklaring van het succes van de reditus-theorie, op een 

andere actuele aanleiding met een veel fundamenteler strekking: de omvangrijke veroveringen 

van Filips II Augustus en de territoriale en ideologische implicaties daarvan.
149

 Het voorbeeld 

van Karel de Grote en zijn wereldrijk stond deze vorst voortdurend voor ogen. Een recht-

streeks genealogisch verband met de bewonderde voorganger vormde niet alleen een legiti-

                                                
     145 Werner 1952, 208-213; Spiegel 1971, 153; Guenée 1978, 451-452, Baldwin 1986, 370. 
     146 Werner 1952, 213-217. 
     147 Zowel Lodewijk VII (1137-1180) als Filips II Augustus werden als zevende koning genoemd: zie de 

voorbeelden bij Werner 1952, 216. Fawtier 1978, 56 noemt Lodewijk VIII “seventh descendant of Hugh Capet 

to wear the crown”: een andere mogelijke interpretatie. De verwarring hangt ook samen met het feit dat sommige 

bronnen niet Hugo Capet maar zijn vader, Hugo de Grote, als held van het Sint Walarik-verhaal kiezen. In de 

uiteindelijk klassieke versie van het verhaal - voor het eerst bij de Henegouwer Andreas van Marchiennes 

(Historia succincta de gestis et successione regum Francorum, uiterlijk 1196), sinds Vincent van Beauvais in de 

officiële Capetingische historiografie (vgl. echter Brown 1990) - is Filips II Augustus de laatste Capetinger, en is 

het diens huwelijk met Elisabeth van Henegouwen dat de voorspelling doet uitkomen (Werner 1952, 203-205; 
Spiegel 1971, 145-150). 
     148 Omgekeerd sloot het verhaal een Karolingisch-Capetingische band vóór de zevende generatie uit, wat het 

late beroep op een dergelijke relatie kan helpen verklaren; bovendien was een Karolingische afstamming alleen 

een gevaarlijke onderbouwing voor het koningschap: andere families zouden dan even goede of zelfs betere 

aanspraken op de troon kunnen doen gelden (Lewis 1981, 34, 50, 105-106, 121; zie verder Werner 1952, 215-

217, 222-225; Spiegel 1971, 163; Fawtier 1978, 56; Guenée 1978, 465; Lewis 1981, 117-121; Baldwin 1986, 

370).  
     149 Spiegel maakt een functioneel onderscheid tussen de afstamming via Adèle van Champagne, die voor 

legitimering (voor zover nog nodig) zorgde, en de latere theorie van de reditus, via Elisabeth van Henegouwen, 

die in eerste instantie vooral een betekenisvolle interpretatie van de veroveringen van Filips II Augustus bood. 

Werners visie op het onderscheid tussen de twee herleidingen is nogal warrig (Werner 1952, 216-217, 222-224). 
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mering van de recente gebiedsuitbreidingen,
150

 maar tevens een programma voor de toekomst: 

het impliceerde aanspraak op de volledige Karolingische erfenis - zowel wat betreft het bezit 

van gebied (ook buiten Frankrijk!) als wat betreft de imperiale status. Het lijkt niet toevallig 

dat Lodewijk VIII de zoon die hem in het voorjaar van 1226 werd geboren Karel noemde: 

vanaf dat moment noemden de Capetingers hun zoons weer naar de hervonden voorvader. 

Ook elders in Europa raakte de nieuwe status van de Capetingers, en de implicaties ervan, 

bekend. Paus Innocentius III zinspeelde erop in 1204, Gregorius IX in een brief aan Lodewijk 

IX uit 1236. En het was deze laatste paus die enkele jaren later, zoals we zagen, de mogelijk-

heid van een Frans keizerschap voor het eerst zou hebben overwogen.
151

  

 Behalve als onderbouwing voor hun van nu af aan regelmatig opflikkerende 

keizerlijke aspiraties had de nieuwe historische identiteit ook directe, praktische betekenis 

voor de status van de Capetingers in Europa. Zij impliceerde soevereiniteit en 

gelijkwaardigheid, allereerst ten opzichte van het Rijk, waar de Hohenstaufers juist aan het 

einde van de twaalfde eeuw hun keizerlijke aanspraken op universele hegemonie met veel 

nadruk en arrogantie uitdroegen. Die gelijkwaardigheid aan het Rijk betekende tevens een 

versteviging van het eigen gezag, dat men nu óók, net als de Duitse keizer, op het Romeinse 

Recht kon grondvesten. In de tweede plaats impliceerde het nieuwe verleden een versterking 

van de positie ten opzichte van de al even universele pretenties van de pausen, die in de der-

tiende eeuw op het hoogtepunt van hun macht waren.
152

 

 In het Capetingische gebruik van de Frankische Troje-sage worden deze politieke 

implicaties op veelzeggende wijze uitgewerkt. Naar aanleiding van Filips II Augustus’ 

overwinning op de Duitse keizer, bij Bouvines (1214), stelt Guillaume le Breton in zijn 

Philippidos (voltooid na Filips’ dood) dat de Franken niet alleen van gelijke afkomst waren 

als het nageslacht van Aeneas, maar zich bovendien met succes tegen de Romeinse 

overheersing hadden verzet: liever dan tribuut te betalen aan keizer Valentinianus waren ze in 

vrijwillige ballingschap gegaan. Hun naam Franken ontleenden ze dan ook allereerst aan het 

feit dat ze vrij waren: vrij van het Romeinse juk. En die vrijheid ten opzichte van het Rijk 

werd bij Bouvines nogeens bevestigd.
153

  

 Eenzelfde redenering werd tachtig jaar later gebruikt in de dramatisch verlopen 

machtsstrijd tussen de Capetingische koning Filips IV (1285-1314) en de vertegenwoordiger 

van het andere ‘Rome’: paus Bonifatius VIII. Aanleiding was het feit dat Filips, in 

voortdurende geldnood, de clerus was gaan belasten. Bonifatius zag dit als aantasting van de 

pauselijke suprematie. Niets mee te maken, luidt het koninklijke standpunt in het traktaat 

                                                
     150 Speciaal de verovering van Normandië op de Engelsen (uiteindelijke inname 1204) vroeg om een 

rechtvaardiging: deze werd niet als een gerechtvaardigde actie tegen een opstandige vazal gezien (Spiegel 1971, 

167-168). 
     151 Werner 1952, 223; Spiegel 1971, 151-170, 172; vgl. hiervóór, 87. Vgl. over de Capetingers en het keizer-

schap Zeller 1934, 285-286 en passim; Goez 1958, 167, 169-170, 177-179; McGinn 1985, 29 (nieuwe Franse 

annexatie van de sibillijnse profetie betreffende de Eindkeizer, ca. 1220); Beaune 1985 A, 50 (late voorbeelden 

van beroep op Trojaans bloed als argument voor wereldmacht). Lewis ziet Rigords benoeming van Filips als 

‘semper Augustus’ als bewuste imitatie van de Karolingische en Staufische keizers (Lewis 1981, 121-122, 275 n. 
79). 

Buitenlandse bekendheid van de nieuwe Capetingische status blijkt ook uit het ontstaan van een alternatieve, 

beledigende theorie (vermoedelijk in het Rijk, in de dertiende eeuw), die van Hugo Capet de kleinzoon van een 

slager maakte. Volgens een latere, al even onvriendelijke variant was Francion zèlf een slager; hij gaf het 

koninkrijk zijn naam, en het slagersgilde zijn privileges (Ribémont en Salvat 1993). Misschien is deze versie, die 

de gezamenlijke voorvader van Fransen en Duitsers betrof, van Engelse makelij? Zij is voor het eerst te vinden 

in handschriften (oudst gedateerde: 1321) van Bartholomaeus Anglicus’ De proprietatibus rerum, geschreven 

tussen 1230 en 1284 (Ribémont en Salvat 259-260). 
     152 Spiegel 1971, 171; Guenée 1978, 464-465. Over de feitelijke verhouding met het Rijk: Zeller 1934, 281 

e.v.; over het pausdom in de dertiende eeuw: Hoyt 1966, XVII § 48, XXVI. 
     153 Baldwin 1986, 383. 
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Quaestio in utramque partem (1302): de Franken zijn vanouds vrij, zoals hun naam al 

aangeeft, en zij hebben zich na hun vlucht uit Troje gevestigd in gebieden die niet onder de 

heerschappij van Rome vielen. Soortgelijke argumenten hanteert Jean de Paris (De potestate 

regis et papali, 1302). Tijdens de regering van Constantijn de Grote woonden de Franken in 

Sicambria, dus buiten het gebied dat door de Constantijnse schenking onder pauselijk gezag 

werd gesteld; eenmaal in Europa zijn zij nooit werkelijk door de Romeinen onderworpen - en 

bovendien: geweld schept geen recht. In de vijftiende en zestiende eeuw zijn dergelijke gelui-

den tegen de machtsaanspraken van paus en keizer nog steeds te horen.
154

 

 Ook andere politieke relaties in Europa lieten zich met behulp van het Trojaanse 

verleden naar wens definiëren. Daar was om te beginnen de verhouding tot Engeland. De met 

name in de tweede helft van de twaalfde eeuw zeer uitgestrekte Engelse bezittingen in 

Frankrijk vormden een voortdurende bron van conflict. Zij waren ook een belangrijke 

aanleiding tot het uitbreken van de Honderdjarige Oorlog, in 1337. Die oorlog, begonnen als 

een strijd over feodale jurisdictie, kreeg meer en meer het karakter van een dynastiek geschil 

omdat de Engelse koning Edward III (1327-1377) de Franse troon opeiste, op grond van het 

feit dat hij in nauwere verwantschap tot de oude Capetingische koningen stond dan de 

regerende Filips VI (1328-1350) uit het huis van Valois. Dat was waar: Edward was een 

kleinzoon van Filips IV (zoon van zijn dochter Isabella), Filips VI was diens neef (zoon van 

zijn broer Karel). Maar het idee van opvolging door de oude erfvijand was zó onacceptabel, 

dat men Filips van Valois had verkozen. Edwards claim had bovendien een belangrijke 

zwakte: hij liep via de vrouwelijke lijn.
155

 En daar lag een mogelijkheid om de Engelse 

aanspraken onderuit te halen. Ineens herinnerde men zich aan het Franse hof de oude 

Frankische Lex Salica (zesde tot achtste eeuw), die opvolging door of via vrouwen had 

uitgesloten. En ook nu voorzag men deze voor het koningshuis zo belangrijke pijler van 

Trojaanse ouderdom en prestige: de Salische Wet zou in 420 zijn uitgevaardigd door 

Faramundus, sinds het Liber Historiae Francorum (727) bekend als eerste koning en 

wetgever van de Franken. Door de verbinding met deze allervroegste geschiedenis van het 

Frankische rijk kreeg de Salische Wet de status van grondwet.
156

 

 Natuurlijk betekende deze uitsluiting van vrouwen tegelijkertijd een aantasting van de 

eigen Franse troonrechten en van het idee van dynastieke continuïteit, die immers juist op 

doorgave van bloed en erfrecht door vrouwen (Blithildis, Adèle van Champagne en Elisabeth 

van Henegouwen) waren gegrondvest. Slechts een enkeling lijkt zich echter van dit probleem 

bewust - of wíl het zich realiseren. Men blijft óók het bloed van de Franse koningen op Troje 

terugvoeren. Het ging om het belang van de monarchie, niet om het verkrijgen van zoiets als 

een consistent beeld van het verleden.
157

 

 Dat men zich inmiddels ook aan het Engelse hof op een afstamming uit Troje beriep 

was brutale grootspraak, vonden de Fransen. De Britten waren Trojaans, akkoord, maar het 

huidige Engeland werd bewoond door nakomelingen van de Saksen: barbaarse Germaanse 

invallers die de Britse bevolking in de vijfde, zesde eeuw met grof geweld uit haar land 

                                                
     154 Zeller 1934, 295-296; Beaune 1985 B, 339-341. Over de twist: Hoyt 1966, XXVI § 72. 
     155 Hoyt 1966, XIV § 37-38, XXIV § 64-65, XXV § 67-69, XXVIII § 76-78. 
     156 Deze identificatie van de Salische Wet met de wetten van Faramundus werd bevorderd door het feit dat het 

Liber Historiae Francorum de Lex Salica als bron gebruikte: de namen van Faramundus’ veronderstelde 

juridische adviseurs werden eraan ontleend. Over de oorspronkelijke betekenis van de Lex Salica op het punt van 

opvolging door of via vrouwen, en over het hernieuwd teruggrijpen erop vanaf de tweede helft van de veertiende 

eeuw: Scheidgen 1976, 20-59, 171-238; over de rol van Faramundus: 180-184, 221-222, 228-229, 231-232; zie 

ook Beaune 1985 A, 264-290. Beaune (1985 A, 53, 1985 B 353) ziet de Trojaanse herleiding van de Salische 

Wet als uiting van verlangen naar cultureel prestige: zij impliceerde originaliteit en onafhankelijkheid ten 

opzichte van Romeins, keizerlijk en feodaal recht. De politieke achtergrond van de herleiding lijkt mij echter 

duidelijk primair. 
     157 Guenée 1978, 465-466. 
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hadden verdreven. Voor de van oorsprong Normandische dynastie gold hetzelfde: ook al 

hadden de Noormannen zich van een fraaie Trojaanse afstammingsmythe voorzien, in 

werkelijkheid waren ze een Germaans volk - dat bleek al uit hun naam - met een uitgesproken 

neiging tot drank- en moordzucht en seksuele losbandigheid. De Franse herovering van 

Normandië op deze indringers was dan ook legitiem.
158

 

 Eenzelfde argumentatie diende ter rechtvaardiging van het (door de Engelsen betwiste) 

Franse recht op Bretagne, en van de Franse allianties met Schotland, Wales en Ierland: het 

ging immers om gebieden waar de bevolking Brits - en dus verwant, Trojaans - bloed door de 

aderen stroomde. Ook de goede relatie met Hongarije, in de vijftiende en zestiende eeuw 

bekrachtigd door verschillende vorstelijke huwelijken, werd verklaard uit de oude Frankische 

band met Sicambria, dat met Boedapest werd geïdentificeerd.
159

 

 

4.5.2. De adel 

 

In Frankrijk was de Troje-sage allereerst van belang voor het hof. Maar de Capetingers waren 

niet de enige Trojanen in het land. Ook de adel stelde Trojaanse stambomen op. Aanvankelijk 

ging het vooral om de grote vazallen die, soms eerder dan de Capetingers, en in directe 

concurrentie met hen, zo’n afkomst voor zich lieten construeren. Belangrijke voorbeelden zijn 

de huizen van Normandië en Anjou, die elders ter sprake zullen komen. Aan het eind van de 

middeleeuwen had de mode zich ook tot de lagere adel uitgebreid, een ontwikkeling 

vergelijkbaar met die in het Duitse Rijk.
160

 

 

4.5.3. De steden 

 

Al eerder is opgemerkt dat de oudste berichten over de Trojaanse stichting van bepaalde 

Europese steden uit dynastiek en klerikaal belang, niet uit burgerlijk initiatief, zijn ontstaan.
161

 

Ook Frankrijk levert voorbeelden die deze stelling ondersteunen. 

 De eerste Franse stad - misschien wel de eerste Europese
162

 - die in de middeleeuwen 

een Trojaanse oorsprong kreeg toegeschreven is Reims. Al in de negende eeuw maken 

bronnen melding van de stichting van deze stad door Remus, de tweelingbroer van Romulus, 

stichter en eerste koning van Rome, en nazaat van Aeneas. Een van de poorten van de stad, 

een overblijfsel uit de Gallisch-Romeinse tijd, toonde in bas-reliëf een afbeelding van de 

wolvin die de broers zoogde en dit feit werd volgens Flodoard van Reims (tiende eeuw) als 

belangrijk argument voor de waarheid van het verhaal beschouwd. Hier is dus geen sprake 

van inpassing in de Frankische Troje-sage, maar van een afgeleide van de Romeinse 

stichtingssage, die het mogelijk maakte Reims als het tweede Rome voor te stellen. Die opzet 

kan worden verklaard als poging tot ondersteuning van het nog prille Frankische keizerschap. 

De legende is waarschijnlijk ontstaan in de tijd rond of vlak na de tweede keizerskroning van 

Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, in oktober 816, ter rechtvaardiging van de 

keuze voor Reims - en niet Rome, het oude centrum van het Rijk, waar Karel zelf was 

gekroond - als plaats voor deze ceremonie. Welke stad zou hier immers meer geschikt voor 

zijn dan de tweelingstad van Rome? Ook klerikale belangen waren gediend met het verhaal, 

waarmee Reims tot geestelijk ‘Rome’ van het Frankische Rijk kon worden verheven.
163

 

                                                
     158 Joly 1870-71 II, 582; Bossuat 1958, 193-194, 196; Beaune 1985 B, 341-342 (voorbeelden uit de veertiende 

en vijftiende eeuw); zie over de Engelse en Normandische Troje-sagen IV.5. 
     159 Bossuat 1958, 196-197; Beaune 1985 B, 342-343. Zie over Hongarije ook Eckhardt 1928, 187-193. 
     160 Homeyer 1982, 101-102; Beaune 1985 B, 333; Graus 1989, 36-38. Zie voor Normandië en Anjou hoofdstuk 

IV.5.3. 
     161 Vgl. hierboven, p. 91. 
     162 Alleen de traditie met betrekking tot Xanten zou ouder kunnen zijn: zie hierboven. 
     163 Desportes 1979, 530-531; Beaune 1985 B, 352. Flodoard is kritisch: hij wijst erop dat, volgens Livius, 
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 Eind twaalfde, begin dertiende eeuw werd de geschiedenis van Parijs door 

geschiedschrijvers aan het hof van Filips II Augustus met de Frankische Troje-sage 

verbonden. Het waren de Trojanen die de stad Lutetia al in de negende eeuw v. Chr. hadden 

gesticht en die haar later hadden omgedoopt tot Parijs, afgeleid van de naam van Hectors 

broer Paris, of van het Griekse parisia, dat stoutmoedigheid betekende. En het was 

Marcomiris die de stad voor het eerst had ommuurd, net zoals zijn verre nakomeling Filips II 

Augustus dat onlangs opnieuw had gedaan. Toen al was Parijs centrum van het Frankische 

rijk, bakermat van koningen en leermeester van de hele wereld geweest. Dergelijke 

mededelingen vormen een eerbetoon aan de stad die, onder Filips II Augustus, de hoofdstad 

van het rijk aan het worden was - een eerbetoon van het hof.
164

 

 Duidelijke voorbeelden van oorsprongsmythen van burgerlijke makelij zijn veel 

moeilijker te geven. Anders dan in Duitsland was er in middeleeuws Frankrijk nauwelijks 

sprake van stedelijke geschiedschrijving. Dit is vooral verklaard uit de overheersende positie 

van de monarchie, die niet alleen in de politiek, maar ook in de historiografie tot uitdrukking 

kwam. Ruimte voor stedelijke mythevorming lijkt er pas laat te zijn geweest, en dan nog 

vooral aan de grenzen van het koninkrijk, stelt Kümmell.
165

 Haar visie komt aardig overeen 

met de observaties van Colette Beaune. Volgens deze laatste waren het vooral steden met een 

sterke band met de koninklijke dynastie, zoals Reims en Parijs, die een Trojaanse oorsprong 

kregen toegeschreven.
166

 En zij noemt Troyes, Clermont, Toulouse, Narbonne en Nîmes - de 

laatste drie aan de grenzen van het rijk - als minder direct met het koningshuis verbonden 

steden die zich, vanaf de dertiende eeuw, als Trojaans afficheerden. Over ontstaan, aard en 

functie van deze niet-dynastiek georinteerde stichtingsverhalen lijkt echter weinig bekend. Of 

het inderdaad om verhalen van burgerlijke signatuur gaat staat nog te bezien.
167

  

                                                                                                                                                   
Remus door Romulus werd vermoord bij de stichting van Rome. Later werden de stichting van Reims en de 

broedermoord wel gecombineerd: Regnier-Bohler 1986, 127. 
     164 Een overzicht van de legendes rond Parijs geeft Barroux 1955. Zie verder Folz 1983-84, 196; Beaune 1985 

A, 24; Beaune 1985 B, 352; Baldwin 1986, 372-373, 576 n. 76. Ook de middeleeuwse historiografie uit Parijs 

zelf kenmerkt zich door een dynastieke oriëntatie: Kümmell 1984, 238-239. 
     165 Kümmell 1984, m.n. 242 (voorbeelden: Toulouse, Metz); vgl. Chedeville e.a. 1980, 394: “La mythologie 

urbaine, si fertile déjà dans les villes italiennes au XIIIe siècle, ne touche guère les villes de France où la 

monarchie semble avoir cherché à monopoliser, avec la légende des origines troyennes, l’historiographie 

mythique antique.” 
     166 Behalve Reims en Parijs noemt ze ook Metz en Tours (Beaune 1985 B, 352). De Trojaanse oorsprong van 
Metz zou nog teruggaan op de Karolingische tijd. Hiervoor verwijst Beaune naar Paulus Diaconus’ Gesta 

episcoporum Mettensium (MGH SS II, 261-264). Deze passage gaat echter over het Trojaanse bloed van 

bisschop Arnulf (vgl. hiervóór, p. 76), over de oorsprong van Metz - dat al bestaat in de tijd van de apostelen - 

wordt niets gezegd. Hugo van Toul, door Beaune eveneens opgevoerd als vroege bron, vormt een 

problematische referentie. Deze auteur is slechts bekend via het werk van Jacques de Guise (eind veertiende 

eeuw). Heeft hij werkelijk bestaan - er is reden om hieraan te twijfelen - dan schreef hij waarschijnlijk nà 1250 

(Wilmans 1847, 320-323; vgl. echter Keesman 1991, 269-271 en hierna, hoofdstuk VI.3.3.). Ook Prost noemt 

hem, maar niet voor de Trojaanse oorsprong van Metz. Voor de stichtingslegenden rond Metz baseert Prost zich 

uitsluitend op laat-middeleeuwse bronnen. Hij concludeert dat deze verhalen in de dertiende eeuw moeten zijn 

ontstaan, hoewel sommige elementen ouder kunnen zijn (Prost 1865, 71-74, 96-102, 117-162). Vgl. voor de 

Romeinse wortels van Metz Hellmann 1913, 459. Zie verder voor de Trojaanse stichting van Metz, dat sinds de 
Karolingische tijd tot het Oost-frankische rijk behoorde (WP 16, 13), hiervóór p. 94. 

 Wat betreft Tours: de Trojaanse oorsprong van deze stad is overgeleverd in de Britse Troje-sage. Hij is 

eerder vanuit Britse en Anglo-Normandische dan vanuit Capetingische belangen te begrijpen. Vgl. n. 216. 
     167 Beaune noemt geen bronnen of literatuur (Beaune 1985 B, 353). Bossuat geeft een Latijnse vita van Sint 

Cassius als bron voor de stichtingssage van Clermont (Bossuat 1958, 192). Homeyer verwijst naar een Italiaanse 

tekst voor de Trojaanse oorsprong van een reeks steden in en rond Italië, waaronder Narbonne en Toulouse 

(Galvano Fiamma’s Manipulus florum, veertiende eeuw; Homeyer 1982, 97; vgl. Gorra 1887, 91; Borst 1957-

1963, 865-866: de auteur zou veel van deze Trojaanse stichtingen zelf hebben verzonnen, om de hogere 

ouderdom van Milaan, gesticht door een kleinzoon van Jafeth, te onderstrepen). 

 Alleen over Toulouse heb ik nadere gegevens gevonden. Een beknopt overzicht van de verschillende 

sagen rond de oorsprong van deze stad geeft Wolff 1958, 16-17; vgl. ook Histoire de Toulouse 1974, 12. Erg 
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 Stedelijke oorsprongsmythen met een dynastieke of klerikale achtergrond konden 

echter wel een rol spelen in de ontwikkeling van een eigen stedelijk zelfbewustzijn en, in 

tweede instantie, worden overgenomen voor gebruik in meer burgerlijk verband. De burgers 

van Parijs organiseerden in 1330 een toernooi tussen hun eigen zonen en jongeren uit andere 

steden; tijdens het steekspel traden de Parijse deelnemers als ‘koning Priamus en zijn 

vijfendertig zonen’ in het veld.
168

  

 Een tweede voorbeeld is Doornik of Tournay. Deze stad - aanvankelijk en uiteindelijk 

Vlaams, maar van 1187 tot 1521 onder Frankrijk - was volgens het twaalfde-eeuwse Liber de 

antiquitate urbis Tornacensis ontstaan als Altera Roma of Minor Roma (het andere, tweede 

Rome, het kleinere of jongere Rome). Zij was gesticht door de Romeinen, in de tijd van de 

koningen, en het was er zó heerlijk dat deze machthebbers op het punt hadden gestaan om hun 

oude residentie op te geven en Doornik tot nieuwe hoofdstad van het Rijk te maken. In de 

geschiedenis die volgt is ook verder voortdurend sprake van dit soort wedijver met het 

klassieke voorbeeld. Heel het verhaal heet te zijn opgetekend uit de mond van de heilige 

Eleutherius, eerste bisschop van de stad, die in 1141 in een visioen aan een kanunnik van de 

kathedraal zou zijn verschenen. Eleutherius liet deze Henri tevens weten “dat Doornik 

binnenkort een eigen bisschop zal krijgen en op deze wijze haar oude waardigheid zal 

herwinnen”. En daar was het allemaal om begonnen: toen het Liber de antiquitate werd 

geschreven was Doornik in een heftige strijd om een eigen bisschopszetel verwikkeld, en deze 

fraaie historie moest de status van de stad daarom nog eens extra benadrukken.
169

 Later 

blijken deze klerikale, in het Latijn gestelde fantasieën rond oorsprong en geschiedenis van de 

stad ook van betekenis voor de burgerij. In een charter van 1434 wordt gerefereerd aan 

Doorniks vroegere positie als ‘seconde Rome’, waarvan het ceremonieel rond de stedelijke 

magistratuur nog steeds zou getuigen.
170

  

 Er waren in Frankrijk ook andere dan Trojaanse stedenstichters actief geweest. Men 

ontleende er graag status aan historische banden met helden uit de geliefde Karolingische 

epiek. Aan de bouw van Montauban bijvoorbeeld hadden de vier Heemskinderen nog 

eigenhandig meegewerkt. Andere steden golden als voortzetting van Gallische civitates, 

waarvan Caesar er in zijn Commentarii de bello Gallico vele had genoemd. Maar eigenlijk 

ging het ook hier om Trojaanse vestigingen: ook voor de Galliërs was rond 1200 (opnieuw?) 

een band met Troje bedacht.
 171

 Wat betreft de Vier Heemskinderen: zij golden als neven van 

Karel de Grote, en deelden dus diens Trojaanse bloed.
 
Was het toeval dat hun burcht 

Montauban (‘witte berg’) dezelfde naam droeg als de burcht die Aeneas bouwde?
172

  

                                                                                                                                                   
verhelderend over de Trojaanse sage is genoemde literatuur niet. Ook over de interpretatie van deze verhalen 

blijft veel onduidelijk. Zo noemt Kümmell Nicolas Bertrands geschiedenis van Toulouse (Latijnse uitgave 

gedrukt in 1515, Franse vertaling in 1517 en 1555) als “eine der wenigen Darstellungen [in Frankrijk, W.K.], in 

denen die Stadt als konstitutiver ‘Held’ erscheint”, maar het is “eher eine Geschichte der Tholosa sacra als der 

Tholosa civilis, und die städtische Ordnung zeigt sich stets fest eingebettet in die grössere Ordnung des 

französisches Königreichs” (Kümmell 1984, 239-240; vgl. voor de uitgaven van het werk Limouzin-Lamothe 

1932, 79). Schneider benadrukt echter het stedelijke karakter van de auteur en van zijn tekst, waarin de 

Romeinse oorsprong van het stadsbestuur wordt gebruikt als argument voor de onafhankelijkheid van de stad ten 
opzichte van de Franse koningen (Schneider 1989, 70-71). 
     168 Lewis 1981, 149. Naast zijn legitieme zoons had Priamus veel bastaardkinderen. 
     169 Rolland 1947; WP 7, 489. 
     170 “[...] elle fut renommée seconde Rome et encoire à présent en restent les traches car, à l’exemple des 

Romains et selon les anchiens usaiges, sont portées derrière les prevostz de la dite ville deux sceptres et verges 

d’argent en seingne de noblesse et excellence et de prééminence [...]” (Rolland 1934, 301-303, citaat uit n. 27). 

Zie ook Thomas 1968, 202, 205 over Trier. Dergelijke annexatie lijkt niet altijd te zijn opgetreden: vgl. 

Desportes 1979, 530-531 over Reims. 
     171 Beaune 1985 B, 352-353; Chedeville e.a. 1980, 394-395. Zie voor mogelijke antieke verbandlegging tussen 

de Galliërs en Troje hiervóór, p. 69.  

   172 Montauban: vgl. Gerritsen en Van Melle 1993, 112. 
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4.5.4. De natie 

 

Aanvankelijk had de mythe van de Franse herkomst uit Troje alleen betrekking op de 

Franken: een aantal Germaanse stammen die in de vierde en vijfde eeuw vanuit het 

Rijngebied Gallië waren binnengedrongen en hun macht steeds verder naar het Zuiden hadden 

uitgebreid, totdat zij uiteindelijk het hele gebied in hun bezit hadden.
173

 Deze feitelijke gang 

van zaken had twee minder wenselijke implicaties. In de eerste plaats volgde eruit, dat 

Frankrijk een gemengde bevolking had. De oorspronkelijke Gallische bewoners van het land 

hadden immers geen deel aan het Trojaanse bloed. Bovendien leek het erop dat die Galliërs 

min of meer onder de voet waren gelopen. De Frankische macht was dus eigenlijk gebaseerd 

op geweld. 

 Een aanvulling op de oude Troje-sage, bedacht door Rigord van Saint-Denis, bood de 

oplossing voor deze problemen. Volgens Rigords Gesta Philippi (beëindigd ca. 1208) had een 

deel van de Trojanen Sicambria al veel eerder verlaten: een groep onder leiding van Ybor had 

zich al in de negende eeuw voor Christus in het latere Frankrijk gevestigd. Van hen stamden 

de Galliërs af. Veel later, in de vierde eeuw na Christus, voegde een tweede groep Trojanen 

onder Marcomiris zich bij hen: de stamvaders van de Franken. Deze versie werd vervolgens 

overgenomen in en verspreid via grote en invloedrijke geschiedencyclopedieën als het 

Speculum historiale van Vincent van Beauvais (beëindigd 1253 of 1254) en de Grandes 

chroniques de France (1274). Voortaan was de eenheid en solidariteit van het Franse volk - 

van hoog tot laag, van Noord tot Zuid - verankerd in het gemeenschappelijke bloed. Het 

gezamenlijke verleden werd niet gekenmerkt door verovering en overheersing, maar door 

hereniging en harmonie. Niemand kon de Franken het recht op de macht betwisten, want de 

Galliërs zelf hadden hen met de verdediging van het land belast.
174

 

 Het is duidelijk dat dit nieuwe verleden, gecreëerd door een historiograaf verbonden 

aan het hof, ook weer allereerst moet worden begrepen vanuit de belangen en ambities van het 

koningshuis. Juist in deze periode noemde Filips II Augustus zich voor het eerst, en met recht, 

Franciae rex: koning van Frankrijk.
175

 Maar daarnaast betekende het een collectieve 

veredeling van het hele volk, zoals de Frankische mythe dat oorspronkelijk ook was geweest. 

Het nobele bloed, de verwerving van een eigen gebied, de militaire heldendaden (tegen de 

Alanen, tegen de Romeinen) en de door vrijheid van tribuut gesymboliseerde soevereiniteit: 

dat alles verklaarde en wettigde het belang en de vooraanstaande positie van de Fransen.
176

 

 

 

 4.6. Het humanisme: einde van de Frankische Troje-sage? 

 

4.6.1. Geschiedenis van de twijfel 

 

De eerste vraag die de haast algemene middeleeuwse claim op een Trojaanse afstamming 

meestal oproept is: geloofde men dat nou allemaal echt? Het antwoord luidt: ja en een beetje 

nee. De kritiek op al die fraaie historische constructies is al zo oud als de verhalen zelf. Al in 

de Romeinse literatuur zijn hier en daar sceptische kanttekeningen te vinden. Ook middel-

eeuwse auteurs geven weleens uiting aan hun twijfel over de waarheid van de Troje-sagen - 

                                                
     173 Over de feiten: LexMA 4, 693-698. 
     174 Folz 1983-84, 195-197; Beaune 1985 A, 24-25; Beaune 1985 B, 333-335. 
     175 Guenée 1971, 115. Vgl. over de Capetingische machtsuitbreiding onder Filips II Augustus ook hiervóór, p. 

96. Rigord en het hof: LexMA 7, 849-850. 
     176 Beaune 1985 B, 335-336. De Galliërs waren natuurlijk wèl door de Romeinen onderworpen, aan dat 

historische gegeven viel niet te ontkomen. De Franken bleven echter vrij na hun vertrek uit Sicambria (Folz 

1983-84, 195-196).  
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en niet alleen wanneer het erom gaat, een politieke tegenstander te kraken.
177

 Daarbij was er 

‘kwalitatief’ onderscheid tussen de verschillende verhalen die circuleerden: de vele 

laatmiddeleeuwse navolgingen van de Trojaanse mode waren niet altijd even goed 

onderbouwd en konden gemakkelijker als verzinsel worden afgedaan dan bijvoorbeeld de 

Frankische sage, van hoge ouderdom en al zeer vroeg geharmoniseerd met de kennis in 

belangrijke klassieke en vroegmiddeleeuwse bronnen.  

 En er was meer dat het geloof in - of althans het vasthouden aan - de 

afstammingssagen bevorderde: het gezaghebbende klassieke voorbeeld, overgeleverd in, 

onder meer, het werk van de vereerde Vergilius; het universele wereldbeeld (de vier 

wereldrijken, de translatio-gedachte, de concretisering van de Oost-Westbeweging van de 

geschiedenis in de Bijbelse beschrijving van de bevolking van de wereld vanuit Azië); het 

gewicht van herhaling en accumulatie, allereerst in invloedrijke Latijnse bronnen; de waarde 

die aan etymologie als middel van bewijsvoering werd toegekend; en tenslotte, heel 

belangrijk: de grote betekenis voor politiek en zelfbesef die veel van deze verhalen hadden.
178

 

 Met de komst van het humanisme lijkt er een nieuwe wind te gaan waaien. 

Verschillende vooraanstaande auteurs laten zich wat spottend uit over de inmiddels algemene 

zucht naar Trojaans bloed. Erasmus bijvoorbeeld heeft het in de Lof der zotheid (Laus 

stultitiae sive Morae encomium, Parijs 1511, editio princeps Nederlandse vertaling Embden 

1560) over de eigenliefde en inbeelding van hen die 

 
hoewel ze in geen enkel opzicht verschillen van de nederigste handarbeider, niettemin zichzelf 

bijzonder gelukkig achten om een nietszeggende adelstitel. De een voert zijn geslacht terug op 

Aeneas, de ander op Brutus, de derde op Arcturus [Arthur]. Overal stellen ze beelden en 

schilderijen van hun voorouders ten toon. Zij tellen hun overgrootvaders en betovergrootvaders 

en vermelden hun oude namen terwijl ze zelf niet veel verschillen van een stom standbeeld, 

bijna van nog mindere kwaliteit dan de beelden waarmee ze pronken. Maar dank zij die 

heerlijke eigenliefde leiden ze een volkomen gelukkig leven. En het ontbreekt niet aan even 

zotte lui die tot dit soort wezens als tot goden opzien.179 

 

 Niet alleen de persoonlijke ijdelheid achter al die genealogische ijver, ook de 

Trojaanse afstammingssagen zèlf kwamen in de vijftiende en zestiende eeuw, onder invloed 

van het humanisme, ter discussie te staan. Uiteindelijk leidde die (internationale) discussie tot 

ondergraving van de Troje-sagen. Maar aanvankelijk bleek de collectieve nationale ijdelheid 

van de humanisten even verblindend als de door Erasmus gehekelde persoonlijke roemzucht, 

en de overwinning van de historische kritiek was moeizaam, en niet direct en in alle opzichten 

definitief. Dit kan aan de hand van de Frankische sage goed worden toegelicht. 

 

4.6.2. Nieuwe aandacht voor Galliërs en Germanen 

 

Humanistische geschiedschrijvers hielden zich bij voorkeur bezig met de eigen antieke 

                                                
     177 Voorbeelden in Homeyer 1982, 94, 98, 102-103, 107; Keesman 1991, 277-278; zie ook hierna, n. 297. 
Birns 1993 beschouwt de middeleeuwse Troje-sagen zelfs als “selfconsciously fictive” (71) en “ironic” (73). 

Zijn argumenten, vooral ontleend aan de Britse sage (56-71), hebben mij niet kunnen overtuigen. De auteur lijkt 

bovendien slecht gedocumenteerd over de Troje-sagen als geheel; voor de heilshistorische en dus zeer serieuze 

achtergronden ervan heeft hij geen oog. 
     178 Melville 1987 A, 417 wijst erop dat de met deze betekenis samenhangende legitimerende en verklarende 

terugprojectie van het heden op het verleden dat zelf-gecreëerde verleden ook weer vertrouwd en geloofwaardig 

maakte. 
     179 Geciteerd naar de vertaling van Hiensch: Erasmus ed. 1979, 75-76. Zie verder Bebels Facetiae (eerste 

volledige uitgave Strassburg 1512) III, 46 (Bebel ed. 1931, 123) en meer algemeen Sebastian Brants zeer 

succesvolle Narrenschiff (1494; editio princeps Nederlandse vertaling Parijs 1500), waarin het belang van 

persoonlijke deugd boven adellijke en academische titels wordt gesteld (Brant ed. 1981, c. 71). 
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historie, een belangstelling die vooral werd bepaald door nationalisme. De heroriëntatie op de 

Romeinse oudheid had in Italië geleid tot een grote stijging van het zelfbewustzijn. Belang-

stelling voor en trots op het eigen culturele verleden gingen daarbij gepaard met minachting 

ten opzichte van de barbaren, die de ondergang van de hoogstaande klassieke beschaving 

hadden bewerkt. Bij het ‘barbaarse’ nageslacht leidde het Italiaanse superioriteitsgevoel tot 

een reactie van al evenzeer verhevigd nationaal gevoel, en tot een nieuw verlangen naar een 

verleden dat met het Romeinse kon concurreren. Daarbij ging het niet meer zozeer om 

politieke, ‘heilshistorische’ gelijkwaardigheid - het uitgangspunt voor de middeleeuwse 

Troje-sagen - maar vooral om datgene wat de humanisten het meest in de klassieke oudheid 

bewonderden: de cultuur.
180

 Dat wil niet zeggen dat politiek geen rol speelde. In Italië zelf 

werd het nationalisme bevorderd door verzet tegen de Duitse/Habsburgse aanspraken op 

hegemonie die in het oude, universalistische Rome-beeld besloten lagen. Buiten Italië werden 

de nationalistische, anti-Roomse tendensen versterkt door de Reformatie en de Italiaanse 

oorlogen.
181

 

 De geïntensiveerde belangstelling voor het eigen klassieke verleden bracht nieuwe 

aandacht voor de oude middeleeuwse kronieken, met name in niet-geromaniseerde gebieden 

de voornaamste want meest omvangrijke bron voor kennis over de oudheid. Wel werd daarbij 

langzamerhand een meer kritische houding aangenomen. De nieuwe oriëntatie op de 

oorspronkelijke, klassieke bronnen en de daaraan gekoppelde achterdocht ten opzichte van de 

middeleeuwse transmissie van teksten en kennis uit de oudheid hadden tot gevolg dat ook de 

oude Troje-sagen aan een hertaxatie werden onderworpen. De vele, onderling tegenstrijdige 

versies die er in omloop waren nodigden uit tot kritische vergelijking - met elkaar, maar 

vooral met de klassieken zelf.
182

 

 Het klassieke vergelijkingsmateriaal met betrekking tot de eigen geschiedenis was 

bovendien in omvang toegenomen. De intensieve humanistische speurtocht naar handschrif-

ten had veel belangrijke, sinds eeuwen genegeerde of verloren werken aan het licht gebracht. 

Door middel van de drukpers werden ze snel in ruime kring bekend. Sommige van deze 

teksten waren van direct belang voor de studie van het antieke verleden van Noordwest-

Europa. Met name de herontdekking van Tacitus’ Germania, halverwege de vijftiende eeuw, 

had grote waarde. Ook de gefingeerde vondsten van Annius van Viterbo en Johannes 

Trithemius, waarover dadelijk meer, werden met groot enthousiasme ontvangen en bestu-

deerd. Uitbreiding van bronnen was er ook op ander gebied. Er was een sterk verhoogde 

belangstelling voor antieke munten, inscripties en dergelijke. De zoektocht naar dit soort anti-

quaria leverde eveneens nieuwe gegevens voor de historiografie.
183

 

 

Hun nieuwe, grootse verleden zochten de Franse en Duitse humanisten vooral bij die volkeren 

die - in tegenstelling tot de Trojanen - door de klassieke bronnen als inwoners van 

Noordwest-Europa werden genoemd: de Galliërs en de Germanen. In Frankrijk is vanaf het 

eind van de vijftiende eeuw toenemende aandacht voor de Galliërs; in de zestiende eeuw is er 

sprake van een ware mode. Zij worden geprezen als dappere maar bovenal gecultiveerde 

mensen, geleid door wijze druïden. Nadruk wordt ook gelegd op hun natuurlijke vroomheid, 

                                                
     180 Borchardt 1971, 309-312; voor Italië en Duitsland: idem 43-44; Worstbrock 1974, 509-518; voor Frankrijk: 

Richter 1983, 111-112; Beaune 1985 A 26-29, 303-306. Alleen voor Petrarca betekende de wedergeboorte van 

het oude Rome niet alleen een culturele maar ook een politieke wedergeboorte (Worstbrock 1974, 510-511). 
     181 Bodmer 1963, 116; Borchardt 1971, 187; Beaune 1985 A, 304; Garber 1989, 149, 154. 
     182 Burke 1969, 69-76, over Troje 71-74; Borchardt 1971, 11-12, 22, 314; Beaune 1985 A, 26-28. Borchardt 

wijst tevens op de anasceua-mode (de topos van kritische verwerping, om aanvaarding van een andere visie te 

bevorderen) en op de vervanging van de oude, objectiviteit-bevorderende universalistische historiografie door 

een nieuwe, partijgebonden geschiedschrijving als factoren die het ontstaan van historische kritiek bevorderden 

(298-300). 
     183 Burke 1969, 23-32; Borchardt 1971, 25, 161-162; Beaune 1985 A, 26. 
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die hun vroege bekering tot het christendom verklaarde. De Gallische cultuur zou zeer oud 

zijn, en verwant aan - volgens sommigen zelfs ouder dan - de Griekse.
184

 

 In Duitsland was er eenzelfde verheerlijking van de Germanen. Het Italiaanse beeld 

van beschavingsverwoestende barbaren werd drastisch omgevormd, met steun van Tacitus’ 

Germania: Rome werd voorgesteld als een corrupt, gedegenereerd Babel, de Germanen 

daarentegen als zuivere, dappere krijgers.
185

 De tijd van de volksverhuizingen was dan ook 

geen periode van cultuurvernietiging, maar van gerechtvaardigde vrijheidsstrijd die eerder een 

reinigende, herstellende werking had gehad. Ook de Germanen stonden onder leiding van 

wijze druïden. Hun cultuur was eveneens verwant aan de Griekse, een stelling die werd 

onderbouwd met taalspeculaties, en die steun vond in het werk van Caesar en Tacitus, waarin 

sprake was van Gallisch en Germaans gebruik van het Griekse alfabet, onder andere blijkend 

uit Griekse inscripties op Germaanse gedenktekens. Ook de Germaanse cultuur was dus zeer 

oud, ouder dan de Romeinse.
186

  

 De toegenomen belangstelling en voorkeur voor Galliërs en Germanen wordt niet 

alleen verklaard door het feit dat de klassieke bronnen hen behandelden. Zij hangen tevens 

samen met het nieuwe Italiaanse geschiedbeeld, dat voor niet-Italianen onaangename 

implicaties had. Het Renaissance-idee is in wezen een geschiedvisie - een visie van een 

revolutionair àndere aard dan het universeel-eschatologische geschiedbeeld van de middel-

eeuwen, waarin het heidense duister was gevolgd door het licht van het christendom, en 

waarin het Eind der Tijden het enige toekomstperspectief was. Volgens Petrarca en zijn 

Italiaanse geestverwanten daarentegen was het licht van de antieke oudheid gevolgd door het 

duister en het verval van de ‘middeleeuwen’. Voor hen werd de toekomst allereerst bepaald 

door de wedergeboorte van de klassieke Romeinse cultuur - een wedergeboorte waarvan, uit 

de aard der zaak, alleen de Italianen zèlf de dragers konden zijn. In deze vorm kon het Renais-

sance-idee buiten Italië moeilijk aanslaan. Op niet-Italianen was het immers niet van 

toepassing, integendeel: voor hen impliceerde het geringschatting van het eigen verleden. In 

Frankrijk en Duitsland vond men de oplossing voor dit probleem in de verheerlijking van 

Galliërs en Germanen. Zij bewoonden die gebieden láng voordat de Franken, in de derde 

eeuw na Christus, voor het eerst door betrouwbare bronnen werden geboekstaafd - Tacitus 

noemde de Germanen zelfs inheems. Zij boden dus het perspectief van een eigen Renaissance 

van hoogstaande antieke cultuur.
187

 

 Ook de nieuwe voorvaderen waren, indien nodig, bruikbaar voor politieke doeleinden. 

Zo werden ook zij betrokken in de oude Frans-Duitse rivaliteit. In Duitsland circuleerde nog 

steeds de opvatting dat de Galliërs slechts afstammelingen van de Germanen waren.
188

 In 

Frankrijk worstelde men nog altijd met de etnische dualiteit. De Franken werden, mede onder 

                                                
     184 Jouanna 1985, 308-309; Beaune 1985 A, 24-25, 29-38. 
     185 Ook Tacitus stelde, bij wijze van spiegel, de eenvoud, het eergevoel en de dapperheid van de Germanen 

tegenover het verloederde Rome van zijn tijd (Der Kleine Pauly V, 488).  
     186 Borchardt 1971, passim; Garber 1989, 151-152, 154-161. Over het contrast tussen (Gallisch/)Germaans 

heidendom en corrumperend Romeins heidendom: Borchardt 158, 173. 
     187 Worstbrock 1974, 509-519; over Tacitus: Borchardt 1971, 178. Voor Worstbrock is de veronderstelde 
endogeniteit van doorslaggevend belang: “Erst auf dem grundlegenden Kriterium der Ureinwohnerschaft konnte 

sich die Vorstellung eines unabhängigen deutsch-germanischen Altertums erheben, eine deutsche Version der 

Renaissanceutopie des Ursprünglichen” (517-518). Zo geformuleerd is die uitspraak noodzakelijk waar. In de 

praktijk echter bleken allochtone herkomst en Renaissance-idee elkaar niet uit te sluiten. In Italië bleef de 

Romeinse oorsprongs-sage, ruim ‘gedekt’ door gezaghebbende klassieke bronnen, tot het einde van de zestiende 

eeuw gehandhaafd (vgl. Erasmus 1962, 133-137, en over de aanvankelijk tamelijke kritiekloze houding 

tegenover bronnen die eenmaal voor antiek waren verklaard ook Goez 1974, 33-34). Zie ook het werk van 

Annius van Viterbo en zijn navolgers, zoals Johannes Trithemius en Jean Lemaire de Belges. Het voordeel van 

Galliërs en Germanen boven Franken lag daarom eerder in hun hogere, gewaarborgde ouderdom dan in hun lang 

niet algemeen aanvaarde endogeniteit. Vgl. over de vroegste geschiedenis van de Franken LexMA 4, 689-728. 
     188 Garber 1989, 158; vgl. voor de oude Francigene-theoriehiervóór, 87. 
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invloed van het Duitse nationalisme, hoe langer hoe meer als Germaanse import beschouwd. 

Ook daarom werd de rol van de Galliërs in de vorming van de natie sterker naar voren ge-

haald, en positiever gewaardeerd. Meer en meer werd een tegenstelling gecreëerd tussen de 

Franken als krijgers, en de Galliërs als beschavers en bekeerders. Nadruk op de waarde van de 

natie zélf paste bovendien in een tijd waarin door de religieuze crisis twijfel aan de legitimiteit 

van de koninklijke macht was ontstaan.
189

 

 Had Tacitus gelijk, en waren de Germanen, en wellicht ook de Galliërs, autochtone 

volkeren? Die visie strookte niet met de bijbelse berichten over de bevolking van de wereld 

vanuit Azië. Maar hoe vielen de antieke berichten over hun vroege aanwezigheid in Europa 

met het traditionele wereldbeeld te combineren? Het antwoord op die vraag werd gegeven 

door de Commentaria super opera diversorum authorum (Rome, 1498) van Giovanni Nanni 

(gelatiniseerd: Johannes Annius) uit Viterbo, een uitgave die vanaf de eerste druk in heel 

wetenschappelijk Europa voor grote commotie zorgde. In die jaren leverde de jacht op antieke 

bronnen, zo vruchtbaar in de voorafgaande periode, nog maar weinig nieuws op. Men moest 

zich ermee verzoenen dat men van sommige auteurs en werken, hoe belangrijk ook, nooit 

meer dan de naam of de titel, of een enkel citaat of fragment zou bezitten. En daar verscheen 

ineens een bundel vol met juist dergelijke voorgoed verloren gewaande teksten, zorgvuldig 

geëditeerd en van uitvoerig wetenschappelijk commentaar voorzien door genoemde Annius. 

 Zijn belangrijkste vondst was het werk van de Babylonische Berosus, dat de 

wereldgeschiedenis vanaf de Schepping tot de stichting van Troje behandelde.
190

 Het ging 

terug op dezelfde pre-diluviale bronnen als het Oude Testament. Als historische bron voor 

deze allervroegste periode was het daardoor gelijkwaardig aan de Bijbel, waarvoor het een 

onafhankelijke bevestiging vormde. Maar het was bovendien belangrijk uitgebreider dan de 

Bijbel: waar het Oude Testament slechts de oudste geschiedenis van het Joodse volk bevatte, 

beschreef Berosus het begin van de hele wereldgeschiedenis. Hij bood het volledige overzicht 

van de verspreiding van Noachs nakomelingen over de wereld: alle achttien heerschappijen 

die zij zouden hebben gevestigd kwamen aan de orde, met uitgewerkte genealogieën. 

Harmonisatie met de antieke overlevering (zowel de historiografie als de - euhemeristisch 

uitgelegde - mythologie) bleek mogelijk door de aanname dat personen in verschillende 

gebieden onder verschillende namen de geschiedenis in waren gegaan. Zo was de bijbelse 

Noach dezelfde persoon als de klassieke god Janus, en was Jupiter ook wel bekend onder de 

naam Osiris.
191

 

 Annius’ uitgave was één grote vervalsing, maar hoewel de eerste beschuldigingen van 

fraude al enkele jaren na publikatie werden geuit, werd het werk een groot succes in de eerste 

helft van de zestiende eeuw.
192

 Niet alleen bood het een coherent beeld van de geschiedenis, 

waarin antieke én bijbelse overlevering waren opgenomen. Het bood tevens een hoop aanvul-

lende informatie over de allervroegste tijden - ook over de Galliërs en de Germanen. De 

laatsten stamden af van Noachs zoon Tuyscon. Nu wist men eindelijk wie Tacitus had 

bedoeld toen hij de god Tuisto stamvader van de Germanen noemde. Bovendien was daarmee 

een goede verklaring gevonden voor de naam Deutsch (Teutsch, Diutsch, Tiutsch) voor eigen 

taal en volk.
193

 De oudste Gallische koningen waren de directe nakomelingen van Jafeth. 

Maar de naam Gallia was afgeleid van een Gallische prinses, Gallatea. Zij trouwde met de in 

deze streken verkerende Egyptische of Lybische (niet Griekse) Hercules die al door klassieke 

auteurs (Herodotus, Diodorus van Sicilië) werd genoemd en die zo de voorvader van alle 

                                                
     189 Jouanna 1985; Burguière 2003, 55. 

   190 Vgl. over Babylonische wijsheid hierna, hoofdstuk IV.6.3. 
     191 Over Annius en zijn werk: Jung 1966, 41-42; Goez 1974, 35, 39-40; Ligota 1987, 47-55. 
     192 Jung 1966, 41-46, 52 e.v.; Goez 1974, 36 e.v.; het is mogelijk dat hij (deels) andermans vervalsingen 

verspreidde: Jung 1966, 46-47; Ligota 1987, 55-56. 
     193 Grau 1938, 53-56; Kästner 1991, m.n. 69-74, 86-87. 
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verdere Gallische, Spaanse en Italiaanse koningen werd.
194

 En zo hoefde men zich buiten 

Italië niet meer ondergeschikt te voelen aan de cultuur van het oude Rome, zoals men zich in 

Italië niet meer ondergeschikt hoefde te voelen aan de cultuur van het oude Griekenland:
 195

 

men wist zich de rechtstreekse erfgenaam van de allereerste beschavingen die er na de Zond-

vloed op aarde waren ontstaan. 

 

4.6.3. Gevolgen voor de Troje-sage 

 

Wat waren de consequenties van deze nieuwe ontwikkelingen voor het geloof in de Trojaanse 

oorsprongs- en stichtingssagen? In Italië leed men voorlopig geen pijn. De Romeinse afstam-

ming uit Troje was een uitvoerig geboekstaafde klassieke traditie, waarvan de ouderdom niet 

meer viel vast te stellen. Tegenover de antieken zèlf stond men aanvankelijk weinig kritisch. 

Tot fundamentele twijfel aan de Aeneas-sage kwam het pas aan het eind van de zestiende 

eeuw.
196

 Het verlies was niet essentieel: de grootsheid van Romes bloei in de klassieke 

oudheid werd er niet minder om. 

 De middeleeuwse banden met Troje waren veel kwetsbaarder, en stonden eerder ter 

discussie, zowel in Italië als daarbuiten.
197

 Maar zij waren ook dierbaarder. Gedurende 

eeuwen hadden zij de trots van velen betekend. Kon men ze zomaar loslaten? Ten aanzien van 

de confrontatie tussen de oude oorsprongsmythen en het nieuwe gedachtengoed waren 

verschillende houdingen mogelijk. 

 

De vroegste humanistische beschouwingen over de Frankische Troje-sage zijn kritisch van 

aard. De eerste Duitse humanist die bedenkingen uitte was Simon Meisterlin. Hij schreef een 

geschiedenis van Augsburg, de Chronographia Augustensium (1456, kort hierna in het Duits 

vertaald, onvolledige Duitse druk 1522) waarin hij bezwaar maakt tegen de Trojaanse 

stichting die Küchlin enige jaren tevoren aan de stad had toegeschreven. Hoe konden de 

Trojanen, die pas in de vierde eeuw uit Sicambria kwamen, een stad hebben gesticht die al 

lang vóór de geboorte van Christus bestond? Opmerkelijk is de toevoeging, dat het nauwelijks 

een eer mag heten om van overwonnenen, van vluchtelingen af te stammen - een opvatting 

die in deze periode wel vaker bij Duitse en Franse humanisten te vinden is en die vooral een 

sneer in de richting van Rome lijkt.
198

 Meisterlin claimt voor Augsburg een oudere en zijns 

inziens meer roemrijke oorsprong. De stad dateerde van zes eeuwen voor Christus, en was 

daarmee de oudste stad van Duitsland. Zij werd gesticht door de Zwaben - afstammelingen 

van Jafeth, die daar sinds de oudste tijden hadden gewoond - toen de aanvankelijke Gouden 

                                                
     194 Jung 1966, 41, 47-51. 
     195 Wat betreft Annius’ intenties: Ligota typeert hem als een “earnest, patriotic forger bent on edifying the local 

youth and ingratiating himself with the Farnese, the Borgia and through these with Spanish royalty” (p.56). Zo 

organiseerde hij opgravingen in de omgeving van Viterbo, een pauselijke residentie, in tegenwoordigheid van 

paus Alexander VI Borgia. Er werden Etruskische graven gevonden met inscripties die, volgens Annius’ 

uitdrukkelijke verzekering, op relaties met de pauselijke familie duidden. In zijn Commentaria (opgedragen aan 

de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella) beweert hij dat zijn moederstad was gesticht door Noach zèlf, en was 
uitgegroeid tot hoofdstad van Etruskisch Italië. Hij was een van de eersten die de Etrusken herontdekte. Zie Jung 

1966, 42-43; Goez 1974, 38-41; Ligota 1987, 45, 47, 56.  
     196 Erasmus 1962, 133-137; Goez 1974, 33-34. Lokale Italiaanse tradities die niet door klassieke bronnen 

waren onderbouwd werden overigens wel door humanisten bekritiseerd (vgl. Borst 1957-1963, 959-971). 
     197 Over de Italiaanse houding ten opzichte van (o.a.) de Frankische Troje-sage: Beaune 1985 A, 26-27. 

Typerend is het voorbeeld van Enea Silvio Piccolomini, die zich als een van de eersten zeer kritisch over 

verschillende middeleeuwse Troje-sagen uitliet, maar zijn eigen stamboom terugvoerde op Aeneas en Silvius. 

Zie de passages genoemd in Graus 1989, 42 n. 118 en Borchardt 1971, 174 n. 95. 
     198 Meisterlin: Grau 1938, 43-44; Schnith 1988, 508. Verdere voorbeelden bij Grau 1938, 44-45; Garber 1989, 

158; Richter 1983, 126. Impliciet tonen zij het wankelen van het oude wereldbeeld - met Rome als door God 

gewild eindrijk - waarop de Troje-sagen waren gebaseerd. 
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Tijd ten einde liep en de bescherming van een stad noodzakelijk werd. Zij ontwikkelden zich 

tot de beste krijgers ter wereld, en de Romeinen hadden dan ook grote moeite de stad te 

onderwerpen. Meisterlin vormt een vroeg voorbeeld van de hierboven geschetste nieuwe 

omgang met het verleden, zowel inhoudelijk als methodisch. Ten opzichte van Troje is hij 

afstandelijk, maar van verwerping van de Troje-sage is geen sprake.
199

 

 Eenzelfde wat halfslachtige houding wordt ingenomen door Robert Gaguin, een van 

de eerste Franse humanisten die twijfel verwoordden. In zijn De origine et gestis Francorum 

(Parijs 1495, Franse vertaling Parijs 1514) geeft hij de Frankische Troje-sage volgens de 

‘officiële’ versie van de Grandes chroniques de France (1274). Daarbij merkt hij echter op 

dat bepaalde aspecten van het verhaal hem niet in overeenstemming met de klassieke bronnen 

over de betreffende periode lijken. Maar bij die constatering blijft het. De Trojaanse 

afstamming blijft gehandhaafd.
200

 

 Verder gaat het pas aan het begin van de zestiende eeuw, wanneer de Duitse 

Germanen-mythe tot bloei komt. Heinrich Bebel bijvoorbeeld verwerpt de Frankische Troje-

sage. Hij acht de Germanen inheems. Hij volgt Tacitus en - als een van de eersten - Berosus, 

en voegt hieraan eigen speculaties toe, onder meer over de Griekse banden van de Germanen. 

Zijn aanpak is kenmerkend voor veel humanistisch werk in deze tijd: oude sagen worden 

verworpen, maar alleen om plaats te maken voor nieuwe.
201

 

 Tot volledig overboord zetten van alle fabels komt het maar zelden, bij een enkeling. 

De in Frankrijk werkzame Italiaanse humanist Paolo Emilio (De rebus gestis Francorum, 

gedrukt ca. 1517) besluit op basis van een (verkeerd begrepen) passage bij Cicero dat de 

Franken van oorsprong Germanen waren. Over hun vroegste geschiedenis vertelt hij niets, 

omdat hij voor die periode geen betrouwbare bronnen kent. Zijn opvattingen werden later 

nader onderbouwd en uitgewerkt door de Duitse geleerde Beatus Rhenanus (Rerum 

Germanicorum libri tres, Bazel 1531). Dergelijke strengheid vond weinig navolging.
202

  

 Zonder slag of stoot gaf Troje zich ook nu niet gewonnen. Er waren er velen - ook 

onder de humanisten - die wèl aan de Trojaanse afstamming van de Franken vasthielden. Een 

sterk voorbeeld van die houding biedt het werk van Johannes Trithemius (De origine gentis 

Francorum compendium en Compendium sive breviarium primi voluminis chronicarum sive 

annalium, beide voltooid in 1514, het tweede niet veel later gedrukt, ook in Duitse vertaling). 

Trithemius, een van de geschiedschrijvers rond de Habsburgse keizer Maximiliaan I, dacht de 

Troje-sage te kunnen behouden door haar aan te passen aan de eisen van de tijd. Zoals Annius 

van Viterbo verzon ook hij een belangrijke bron: Hunibald, een Frankische geschiedschrijver 

uit de tijd van Clovis, die het werk van een al even fictieve voorganger Wastald zou hebben 

voortgezet. Samen boden deze twee auteurs een overzicht van de Frankische (lees: Ger-

maanse, Duitse) geschiedenis vanaf de val van Troje tot het jaar 514, waaruit bleek dat de 

Franken zich niet in de vierde eeuw na Christus, maar al negen eeuwen eerder aan de Rijn 

hadden gevestigd.
203

 Zij hadden er een rijk gevestigd met een eigen, hoogontwikkelde cultuur, 

verwant aan de Griekse. En zo waren het hier de Trojanen - of zo men wil: de Trojaanse 

Germanen - die de Duitsers een door ‘authentieke’ bronnen ondersteund antwoord op de trots 

van Italianen en Fransen op hun Romeinse en Gallische voorouders leverden. Ondanks het 

                                                
     199 Grau 1938, 43-44; Jouanna 1985, 305; Schnith 1988, 497-498, 507-510. Zie voor Küchlin hierboven, p. 93. 
     200 Klippel 1936, 46-48; Bodmer 1963, 93-95, 111-118; Huppert 1965, 230-231; Homeyer 1982, 103; Richter 

1983, 117; Jouanna 1985, 305-306; Brown 1998, 152-155. Beaune 1985 A, 28-29 noemt enkele vroegere Franse 

voorbeelden van twijfel - tot ontkenning toe - uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Hierbij gaat het echter 

om werk van relatief onbekende auteurs, dat onopgemerkt bleef. Vgl. ook Brown 1998. 
     201 Borchardt 1971, 110-114 en passim; Garber 1989, 154-162. 
     202 Huppert 1965, 231-2; Jouanna 1985, 306-307; Garber 1989, 161-162; Brown 1998, 155-158, 161. 
     203 Trithemius was niet de eerste die de Trojaanse immigratie vervroegde. Eerder genoemde voorbeelden zijn 

Rigord van Saint-Denis en Küchlin. Ook in de Nederlanden waren al verschillende van dergelijke constructies 

bedacht - zie hierna. 
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feit dat ook Trithemius snel als fantast werd ontmaskerd - hij kon het handschrift dat het werk 

van Hunibald zou bevatten niet overleggen - had zijn werk nog eeuwen lang invloed.
204

 

 Zo ver als Trithemius hoefde men echter helemaal niet te gaan. Het herontdekte 

Gallische en Germaanse verleden viel immers ook heel goed met de oude versie van de 

Frankische Troje-sage te combineren. Veel auteurs kozen voor de mogelijkheid beide visies 

eenvoudigweg naast elkaar te zetten: toen de Trojaanse Franken zich in de tijd van de 

volksverhuizingen in Europa vestigden waren de Gallische en Germaanse cultuur al 

eeuwenoud - volgens sommigen zelfs ouder dan de Trojaanse: Annius van Viterbo en zijn 

navolgers laten Troje stichten door nakomelingen van de al genoemde Lybische Hercules, de 

tiende koning van Gallië.
205

 Maar ook die keuze voor combinatie, voor behoud dus, leidde 

uiteindelijk tot de ondergang van de Troje-sage. Op die manier was zij immers nog maar 

hooguit van secundair belang. 

 

Betekende het humanisme het einde van de Frankische Troje-sage? Tot op zekere hoogte en 

uiteindelijk wel. Maar dat einde was dan eerder een indirect gevolg van het humanisme dan 

een overwinning van de nieuwe historische kritiek. Zeker, die kritiek droeg eraan bij, doordat 

zij met name de middeleeuwse bronnen met een andere blik leerde bezien. Het gewicht van 

herhaling en accumulatie in middeleeuwse teksten viel weg, en de overgebleven bronnen 

werden naast de gegevens uit de klassieke oudheid zelf gelegd. Ruimte voor speculatie bleef 

er daarbij echter genoeg. Fundamentele discussie over de sagen zelf was er nauwelijks, de 

kritiek erop was veelal aarzelend, en nog lang neigde men eerder tot een vorm van behoud 

dan tot volledige verwerping. Het gezag van de klassieken werd daarbij al helemaal niet in 

twijfel getrokken. Bovendien is er al vaker op gewezen dat de historische constructies die de 

humanisten voor de oude verhalen in de plaats stelden de toets der kritiek ook niet altijd 

konden doorstaan, en in wezen niet zoveel verschilden van de vroegere oorsprongssagen. Ook 

nu woog het eigenbelang (van de natie, van de opdrachtgever) vaak zwaarder dan de histori-

sche waarheid. En de etymologische speculaties waarmee men een en ander dacht te 

onderbouwen waren even bedenkelijk als de middeleeuwse.
206

 

 Van veel groter belang dan de opkomst van de historische kritiek was het feit dat het 

humanisme nieuwe voorvaderen leverde - voorvaderen, die in sommige opzichten bruik-

baarder waren dan Francion en de zijnen, en die de Trojanen uiteindelijk overbodig maakten 

doordat zij hun functie overnamen. Galliërs en Germanen boden óók de mogelijkheid tot 

concurrerende navolging van het klassieke voorbeeld. Zij waren eveneens van grote waarde 

voor politiek en historisch zelfbesef. Zij hadden bovendien het belangrijke voordeel van een 

door antieke bronnen bevestigde, eerdere aanwezigheid in Europa. En zij bleken zelfs te 

combineren met het traditionele wereldbeeld. Door hen met Noach en zijn directe 

nakomelingen te verbinden kon men ook deze allereerste bewoners van Noordwest-Europa 

inpassen in de bijbelse beschrijving van de bevolking van de wereld vanuit Azië, die ook als 

een translatio kon worden opgevat.  

                                                
     204 Laschitzer 1888, 17-18; Borchardt 1971, 127-135; Arnold 1971, 76-77, 164-176; Staubach 1988, 298-315; 
Keesman 1994, 162-163; over Trithemius als bewust navolger van Annius: Goez 1974, 45-46. Meer over 

Trithemius in hoofdstuk IV.6.6. 
     205 Zestiende-eeuwse voorbeelden van behoud van de oude sage, van combinatie ervan met de nieuwe 

opvattingen (al dan niet ontleend aan Annius) en van volledige verwerping in Joly 1870-71 II, 550-609; Klippel 

1936, 49-71; Grau 1938, 41-46; Huppert 1965, 229-237; Bodmer 1963; Jung 1966, 68; Borchardt 1971, 98-176; 

Homeyer 1982, 103, 114; Richter 1983; Jouanna 1985; Garber 1989, 154-162. Speciaal t.a.v. Parijs, waarvan de 

stichtingssagen zich op parallelle wijze ontwikkelden (in zestiende eeuw Trojanen als stichters meer en meer 

vervangen door Galliërs, maar wel behouden om de latere naam Parijs te verklaren): Barroux 1955, 26-40. Zie 

voor Annius en Troje nog Joly II, 541-550 en het schema bij Jung, 51.  
     206 Grau 1938, 45-46, 56-58; Homeyer 1982, 112-115; Richter 1983, 111; Garber 1989, 154-163. Over 

continuïteit in het gebruik van etymologie ook Kästner 1991, 75-79, 86-88. 
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 Maar wat in deze nieuwe gedachtengang veel minder centraal stond was de 

heilshistorische positie van Rome, het idee van het Romeinse Rijk als het laatste, godgewilde 

wereldrijk - een verandering die, zoals bleek, sterk samenhing met de politieke en religieuze 

omstandigheden van de zestiende eeuw. Ook dit wegvallen van het universele Rome-beeld 

betekende uitholling van het belang van de Troje-sagen, waarvan de waarde immers voor een 

groot deel juist daarop was gebaseerd.
207

 

 Toen de Troje-sage haar functie had verloren, stierf zij langzaam uit. Dat gebeurde 

echter niet overal even snel. Er is gewezen op de geringe invloed van het humanisme op de 

populariteit van Troje bij het grotere, niet-geleerde publiek.
208

 Het humanisme bracht een 

nieuwe ‘verelitisering’ en verwetenschappelijking van de kennis omtrent het eigen verleden. 

Weliswaar kwam een deel van het humanistische werk min of meer snel beschikbaar in de 

volkstaal (zie bijvoorbeeld het werk van Meisterlin en Gaguin), maar de eigenlijke discussie 

werd toch eerst en vooral in het Latijn gevoerd. Bovendien werden lang niet alle bijdragen 

aan die discussie (meteen) verspreid via de drukpers, terwijl diezelfde drukpers commerciële 

successen boekte met historiografische produkties van conventioneler aard. Er lijkt zich zo 

een tweedeling in enerzijds moderne, humanistische en anderzijds populaire, meer traditionele 

geschiedschrijving te hebben voorgedaan. Borchardt stelt: “I hazard to make the conjecture 

that the distinction between ‘history’ and ‘story’ began to evolve precisely in the difference 

between the materials taken up by the humanists and those ignored by them.” 
209

  

 Het was niet alleen het bredere publiek bij wie de oude verhalen bleven leven. Ook 

aan het hof omarmde men hen nog lang. Juist de sterke en eeuwenoude band tussen Troje en 

het hof lijkt het afscheid te hebben vertraagd. Tot ver in de zestiende eeuw zijn er Franse en 

Habsburgse hofauteurs die de Trojaanse afstamming van de Franken bezingen, terwijl 

anderen die allang hebben losgelaten. Pierre Ronsard bijvoorbeeld stelt, in de inleiding tot 

zijn Franciade van 1572, dat hij geen beter onderwerp wist om het Franse koningshuis te eren 

dan de geschiedenis van Francion. Maar de tijden zijn veranderd. Dat blijkt uit de inleiding 

van de editie van 1587. Het epos was koel ontvangen, heel anders dan de gedroomde nieuwe 

Homerus of Vergilius het zich had gewenst. Ronsard zag zich dan ook gedwongen om afstand 

van zijn onderwerp te nemen, door het tot literatuur, tot fictie te verklaren. Hij volgt de oude 

kronieken, zegt hij, “sans me soucier si cela est vray ou non, ou si nos Roys sont Troyens ou 

Germains, Scythes ou Arabes: si Francus est venu en France ou non: car il y pouvoit venir, 

me servant du possible, & non de la verité”.
210

  

 Maar nóg was het niet afgelopen. In de zeventiende eeuw leefde de zucht naar (en 

Frans-Duitse strijd om) het Trojaanse bloed opnieuw op. De zestiende-eeuwse critici werden 

vergeten. Nog in 1714 werd Nicolas Fréret, die het had gewaagd om in een verhandeling voor 

de Académie des Inscriptions aan de waarheid van de legende te twijfelen, veroordeeld tot de 

cel. De scepsis ten aanzien van de Trojaanse afstamming was algemeen, maar het verhaal was 

voor het Franse hof blijkbaar nog te belangrijk om in het openbaar te worden aangevallen.
211

 

                                                
     207 Garber 1989, 145-154; vgl. ook Goez 1958, 281 e.v. over het einde van de translatio-gedachte in de 

protestantse wereld.  
     208 Homeyer 1982, 104 (Frankrijk), 108 (Engeland), 115 (Duitsland), vijftiende - zeventiende eeuw. Zij maakt 
echter geen duidelijk onderscheid tussen Troje-stof en Trojaanse afstammingssagen, noch tussen literatuur en 

geschiedschrijving. 
     209 Borchardt 1971, 149; vgl. verder over de verhouding tussen humanisme en populaire traditie (in volkstaal 

én Latijn) in Duitsland 82, 84, 96, 106, 116. Zie ook hiervóór, p. 112. 
     210 Klippel 1936, 61-68; Richter 1983, 121-123 (citaat 123). Andere relatief late voorbeelden uit de literatuur 

voor het Franse hof geeft Klippel 1936, 56-59. Habsburg: Lhotsky 1971, 61-62. 
     211 Habsburg: Lhotsky 1971, 62-65. Frankrijk: Huppert 1965, 229, 237-241. Huppert verklaart deze terugval 

niet alleen uit de toenemende onderschikking van de cultuur aan de belangen van de (absolutistische) monarchie, 

maar wijst ook op mogelijke invloed van het hernieuwde gezag van geloof en autoriteit in het algemeen, van de 

toenemende wetenschappelijke twijfel aan de mogelijkheid om historische waarheid vast te stellen, en van het 

vermoedelijke feit dat de zeventiende-eeuwse geschiedschrijving - te onderscheiden van het erudiete onderzoek 
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Het zijn de laatste stuiptrekkingen. Ze zijn nog aanwijsbaar - steeds zwakker - tot in de 

achttiende en zelfs negentiende eeuw.
 212

 Maar dan is het toch echt uit. 

 

 

 5. De Britse Troje-sage 

 

 

 5.1. Inleiding 

 

Naast de Romeinse en de Frankische Troje-sagen kende het verhaal van de Britse afstamming 

uit Troje een grote verspreiding. Ook in de Nederlanden is invloed van deze Britse Troje-sage 

aanwijsbaar. Een bespreking ervan is nodig voor begrip van dit gebruik. Vergelijking met 

ontwikkeling en betekenis van de Frankische sage verhoogt tevens het inzicht in de 

middeleeuwse Troje-afstammingen in het algemeen.
213

 

 

 

 5.2. Ontstaan en ontwikkeling 

 

5.2.1. Nennius 

 

De oorsprong van de Britse Troje-sage is al even obscuur als het ontstaan van de Frankische. 

De Trojaanse stamvader van de Britten, Brutus, wordt voor het eerst genoemd in de Historia 

Brittonum, een compilatiewerk over de geschiedenis van de Britten vanaf de vroegste tijd, 

volgens de traditie op naam van de Welshe auteur Nennius (eind achtste, begin negende 

eeuw).
214

 De vraagtekens rond de ontstaansgeschiedenis van deze tekst zijn vergelijkbaar met 

die rond de Franken-kroniek van Fredegarius: het werk heeft nogal wat revisies ondergaan en 

is overgeleverd in een aantal redacties; de onderlinge verhouding en de datering van die 

redacties zijn problematisch. 

 De gegevens over Brutus, voor het merendeel toegevoegd door verschillende 

interpolatoren, zijn verward en gedeeltelijk tegenstrijdig. De verwarring geldt vooral zijn 

afstamming, die in verschillende stadia van ontwikkeling is overgeleverd. De oudste redactie 

geeft geen klassieke maar een bijbelse genealogie, ontleend aan een zesde-eeuwse Frankische 

volkerentafel: onder de nakomelingen van Jafeth zijn vier broers, Francus, Romanus, Britto 

en Albanus (Almannus). Deze Britto werd in tweede instantie geïdentificeerd met Lucius 

Junius Brutus, de half-legendarische eerste consul van Rome, en tot nakomeling van Aeneas 

en broer van Romulus en Remus verklaard. In een groot deel van de handschriften is deze wat 

onbeholpen antiquiserende stamboom vervangen door een derde versie, die meer met de 

klassieke overlevering rond de Romeinse vaderen overeenkomt. Bovendien wordt de 

geschiedenis van Brutus’ jeugd en van zijn komst naar Brittannië verteld. Vóór zijn geboorte, 

aldus dit verhaal, was voorspeld dat hij zijn vader en moeder zou doden. En zo gebeurde het. 

Zijn moeder stierf in het kraambed. Een paar jaar later trof hij zijn vader Silvius - de 

kleinzoon van Aeneas - per ongeluk met een pijl. Hij werd hierom uit Italië verdreven en trok 

naar Griekenland, maar werd ook daar verjaagd. Daarna kwam hij in Gallië, waar hij de stad 

                                                                                                                                                   
op het gebied van de diplomatiek - meer en meer in handen van monniken en hovelingen kwam, waar hun 

zestiende-eeuwse voorgangers meestal intellectuelen van burgerlijke herkomst waren. 
     212 Vgl. het overzicht bij Homeyer 1982, 103, 114. Laatste voorbeeld (1868): Borst 1957-1963, 1637. 
     213 Algemeen over de Britse sage: Matter 1922, 50-119 en passim; Gordon 1924; Parsons 1929; MacDougall 

1982, 7-27; Homeyer 1982, 104-110; Alamichel 2006. Ik heb helaas niet kunnen zien: W.G. Busse, ‘Brutus in 

Albion: Englands Gründungssage’, in: Herkunft und Ursprung. Historische und mythische Formen der 

legitimation. Ed. P. Wunderli. Sigmaringen 1994, 207-233. 
     214 Auteurschap: LexMA VI, 1089-1090; datering: Nennius ed. 1980, 1-2. 
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Tours stichtte. Tenslotte vestigde hij zich op het eiland dat zijn naam zou dragen, en dat door 

zijn nageslacht bevolkt zou worden.
215

 

 Ook bij de Brutus-sage ging het dus in beginsel om herkomst en aanzien van een volk, 

van de Britse natie. De oudste versie verklaarde haar naam uit een eponiem. Vervolgens 

werden ouderdom en eerbiedwaardigheid verhoogd door de band met Troje en de vroegste 

geschiedenis van Rome. En tenslotte werd een en ander, met gebruik van literaire middelen, 

historisch gepreciseerd en uitgewerkt: de tocht van Rome naar Brittannië werd verklaard met 

behulp van de klassieke motieven van onontkoombaar orakel en ongewilde vadermoord. De 

summier behandelde zwerftocht via Griekenland en Gallië herinnert wellicht aan Aeneas’ 

omzwervingen vóór zijn aankomst in Latium.
216

 

 Het zelfbeeld van de Britten kon wel wat ondersteuning gebruiken. Aan het begin van 

de vijfde eeuw hadden de Romeinen het eiland verlaten. De oorspronkelijke Britse bewoners 

hadden zich sindsdien zelf staande moeten zien te houden tegen de Germaanse stammen - 

vooral Angelen en Saksen - die het land in steeds grotere aantallen binnenvielen. Na langdu-

rig maar vergeefs verzet waren de Britten tenslotte in marginale positie gedrukt. Alleen in 

perifere gebieden (Wales, Cornwall) wisten zij hun onafhankelijkheid nog een tijdlang te 

bewaren. Een deel van hen was uitgeweken naar Armorica (vandaar: Bretagne).
217

 Cohen ziet, 

tegen deze achtergrond, heimwee naar een geïdealiseerd Romeins verleden als verklaring 

voor de creatie van een Britse Troje-sage.
218

 Maar ook het voorbeeld van de Frankische sage 

kan van invloed zijn geweest, en tot concurrerende navolging hebben geleid. Die 

afhankelijkheid is weliswaar niet te bewijzen, maar door de dynastieke, commerciële en 

culturele banden met het Frankische Rijk is zo’n relatie heel goed mogelijk.
219

 

 

5.2.2. Geoffrey van Monmouth 

 

                                                
     215 Editie: Nennius ed. 1980, 50-84; Britto / Brutus: § 7, 10, 11, 15, 17, 18; zie over de overleve-

ringsproblematiek ook de inleiding. Editie en/of samenvatting en analyse van speciaal de Brutus-passages: 

Matter 1922, 66-72; Faral 1929 I, 56-220 (met name 170-185, 192-198), III, 7-9; Cohen 1941, 109-117. Vgl. 

over de Frankische volkerentafel: Borst 1957-1963, 461-462; Reynolds 1983 B, 375, 377. 
     216 Wilde de schrijver met Brutus’ komst in Gallië en stichting van Tours misschien de Britse vestiging in 

Armorica (Bretagne) verklaren? Maar waarom dan juist de keuze voor het veel oostelijker gelegen Tours, dat pas 

vanaf 1154 - toen het tot Anjou en dus tot het gebied van de Plantagenets ging behoren (WP 22, 580-581) - met 
de Engelse geschiedenis is verbonden? 

 Faral vraagt zich af of de stichting van Tours uit het voorafgaande Griekse verblijf moet worden 

verklaard: Brutus werd daar verjaagd omdat Aeneas Turnus doodde, en de stichting van Tours zou als 

verzoening voor die daad kunnen zijn bedoeld (Faral 1929 I, 196). Echt bevredigend is deze uitleg niet, maar de 

opeenstapeling van overeenkomstige namen is hier in de tekst wel opvallend: “Et expulsus est ab Italia [...] et 

venit ad insulas maris Tirreni, et expulsus est a Graecis causa occisionis Turni, quem Aeneas occiderat, et 

pervenit ad Gallos usque, et ibi condidit civitatem Turonorum, quae vocatur Turnis.” (“He was driven from Italy, 

and came to the islands of the Tyrrhene Sea, and was driven from Greece, because of the killing of Turnus, 

whom Aeneas had killed, and arrived in Gaul, where he founded the city of Tours, which is called Turnis;” 

Nennius ed. 1980, 19, 60). Geoffrey van Monmouth bouwde later voort op die naamsgelijkenis: bij hem is Tours 

genoemd naar een neef van Brutus die Turnus heette, en die op die plek was begraven (Geoffrey van Monmouth 
ed. 1976, 71). 
     217 Hoyt 1966, III § 9; LexMA II, 701-703; WP 5, 148. 
     218 Cohen 1941, 119-120. 
     219 Vgl. Faral 1929 I, 171-183, 198. Volgens Cohen zijn de twee Troje-sagen onafhankelijk van elkaar ontstaan 

(Cohen 1941, 117; dezelfde visie, zonder duidelijke onderbouwing, bij Matter 1922, 89-92). Cohens argumenten 

(1. de Britse sage gaat, in tegenstelling tot de Frankische, niet op de geschiedenis van Troje zèlf in; 2. er is geen 

enkel punt aan te wijzen dat de Britse sage aan de Frankische zou hebben ontleend; 3. de Britse sage toont 

invloed van een andere, oudere Frankische geschiedvisie: die van de zesde-eeuwse volkerentafel) zijn echter niet 

overtuigend. Het gaat om de afstamming uit Troje, het feit dat die herleiding langs andere weg wordt verkregen 

(1 en 2: gebrek aan inhoudelijke overeenkomst tussen de twee sagen) is van ondergeschikt belang. De invloed 

van de Frankische volkerentafel (3) betreft alleen de oudste, nog niet Trojaanse versie van de Brutus-sage. 
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Grote verspreiding kreeg de Britse Troje-sage pas door het werk van Geoffrey van 

Monmouth, de Historia Regum Britanniae (ca. 1138)
220

, een uitvoerige geschiedenis van de 

Britse koningen, van de eerste, Brutus, tot en met de laatste, de zevende-eeuwse Cadwallader. 

In zijn inleiding noemt Geoffrey zijn bron: een zeer oud boek in de Britse taal, hem gegeven 

door de geleerde Walter van Oxford, met het verzoek het in het Latijn te vertalen. En met die 

vertaling hoopte Geoffrey de geschiedenis van de grote Britse vorsten - waar eerdere 

geschiedschrijvers als Beda en Gildas weinig of niets over wisten te vertellen, en waar 

Geoffreys collega-historici, zónder Walters boek, maar beter over konden zwijgen - eindelijk 

de algemene bekendheid te geven die zij verdiende. Veel is geschreven over de vraag of dit 

Britse ‘liber vetustissimus’ werkelijk heeft bestaan. Wellicht heeft hij het verzonnen als 

onderbouwing voor zijn geschiedenis, die hij, behalve aan schriftelijke bronnen (waaronder 

Nennius) en orale traditie, grotendeels aan zijn eigen fantasie ontleende.
221

 

 In Geoffreys Historia is de geschiedenis van Brutus aanzienlijk uitgebreid.
222

 Het 

voorbeeld, Nennius’ derde versie, was uiterst beknopt. Bij Geoffrey hebben verhaal en held 

Vergiliaanse, soms zelfs bijbelse allure gekregen. Aanvankelijk volgt de Historia het relaas 

van Nennius, al eindigt de sombere voorspelling over de oudermoord positiever, met het 

vooruitzicht dat “pluribus quoque terris in exilium peragratis ad summum tandem culmen 

honoris perueniret”.
223

 Pas na Brutus’ aankomst in Griekenland gaat het verhaal afwijken. 

Van verjaging uit dat land is geen sprake meer. Hij vindt er een groep Trojanen, de 

afstammelingen van Helenus. Na de val van Troje had Pyrrhus deze zoon van Priamus 

meegevoerd naar Griekenland, en nog steeds leefde daar zijn nageslacht, onvrij, onder het 

gezag van koning Pandrasus. Brutus verwerft door zijn dapperheid en wijsheid zoveel aanzien 

dat deze Trojanen hem vragen om hen, als leider, uit hun slavernij te verlossen - de held krijgt 

hier de trekken van Mozes.
224

 Hij verzoekt Pandrasus in een brief om hun vrijheid: de vrijheid 

die bij hun edele bloed past. Maar Pandrasus, verontwaardigd, trekt tegen hen op. Brutus 

slaagt waar zijn voorvaderen faalden: hij weet de Grieken uiteindelijk te overwinnen. 

Pandrasus is nu gedwongen de Trojaanse eisen in te willigen: hun goud en zilver, schepen en 

reisbenodigdheden te verschaffen en hen te laten gaan. Zijn dochter Ignoge moet hij aan 

Brutus tot vrouw geven - een verplichting die, zegt hij, voor hem wordt verzacht door Brutus’ 

grote verdienste en adel, die tonen dat hij van het bloed van Priamus en Anchises is.  

 Twee dagen na hun vertrek bereiken de Trojanen een eiland, Leogetia, dat na een 

aanval door piraten onbewoond is gebleven. In een verlaten stad vinden verkenners een 

tempel van Diana. Er staat een beeld van de godin, dat antwoord geeft op vragen die het krijgt 

voorgelegd. Brutus gaat erheen, met zijn augur en twaalf oudere mannen. Hij brengt een offer 

van wijn, gemengd met het bloed van een witte hinde, en vraagt het beeld van de godin waar 

zij hen wil laten wonen, op welke plek ze veilig zullen zijn en haar zullen kunnen vereren. Na 

het volbrengen van de riten valt hij in slaap, en dan verschijnt hem de godin. Zij wijst hem 

een eiland in het Westen, verder nog dan Gallië, waar hij met zijn volk kan wonen. Daar, in 

                                                
     220 Datering: Geoffrey van Monmouth ed. 1984, xii-xvi. 
     221 Tatlock 1950, 422 e.v.; zie verder Matter 1922, 1-36; Gordon 1924, 11-25; Gransden 1974, 201-209; 

Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 9-47; MacDougall 1982, 7-13; Geoffrey van Monmouth ed. 1984, xvii-xviii; 
Arturus Rex 1987, 35-36; LexMA 4, 1263-4. 
     222 Voor de inhoud van de Historia baseer ik mij voornamelijk op de tekst zelf (Latijn: Geoffrey van 

Monmouth ed. 1929; vert.: idem ed. 1976) en op de samenvatting van Matter (Matter 1922, 4-11). Editie en/of 

samenvatting en analyse van speciaal de Brutus-passages: Matter 1922, 50-65, 72-85; Gordon 1924, 15-19; Faral 

1929 II, 69-92; in III, 64-303 een editie van de hele tekst; Cohen 1941, 145-148; MacDougall 1982, 8-11; 

Homeyer 1982, 105-106. 
     223 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 223; vert.: “after he had wandered in exile through many lands this boy 

would eventually rise to the highest honour” (idem ed. 1976, 54). Vgl. de voorspelling bij Nennius: “[...] quod 

masculum haberet in utero mulier et filius mortis erit, quia occidet patrem suum et matrem suam et erit exosus 

omnibus hominibus.” (Nennius ed. 1980, 60).  
     224 Ingledew 1994, 679 n. 60. 
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een nieuw Troje, wacht hen een grote toekomst:  

 
  Hec erit & natis altera troia tuis. 

  Hic de prole tua reges nascentur. & ipsis. 

  Totius terrae subditus orbis erit.225 

 De verdere reis brengt hen langs vreemde kusten, en ze beleven verschillende 

avonturen, waaronder ontmoetingen met piraten, en met de gevaarlijke Sirenen. Onderweg 

stuiten ze op een tweede groep Trojanen, nakomelingen van degenen die met Antenor waren 

gevlucht. Zij sluiten zich bij Brutus aan. Hun leider Corineus zal Brutus voortaan ter zijde 

staan. Dat doet hij onder meer tijdens een turbulent verblijf in Gallië (Aquitanië), waar ze 

moeten strijden tegen de vijandige koning Goffar en zijn bondgenoten. De Trojanen houden 

de overhand, maar om het steeds groeiende aantal tegenstanders lijkt het Brutus beter te 

vertrekken.  

 Tenslotte bereiken ze het beloofde land: een prachtig eiland, slechts bewoond door een 

paar reuzen. De Trojanen verjagen de reuzen naar holen in de bergen, verdelen en cultiveren 

het land, en bouwen huizen. Brutus sticht een hoofdstad aan de rivier de Theems, en geeft het 

volk wetten. Hij noemt het eiland naar zichzelf: Brittannia. Ook de bewoners en hun taal, het 

Trojaans of Krom Grieks
226

, heten voortaan naar hem: Britten, Brits. Corineus gaf zijn naam 

aan Cornwall. De stad aan de Theems heette Troia Nova, wat later verbasterde tot 

Trinovantum. Nog weer later werd zij omgedoopt tot Kaerlud (stad van Lud), door de Britse 

vorst Lud, tot ergernis van diens broer, die het verlies van de naam Troje betreurde.
227

 Uit 

Kaerlud ontstond tenslotte, via Kaerlundein, Londen. Brutus regeerde drientwintig jaar. Na 

zijn dood werd hij begraven in Troia Nova. Het land werd verdeeld onder zijn drie zoons, die 

elk hun naam aan het hun toegevallen gebied gaven: Locrinus heerste over Loegria, het 

centrale deel van Brittannia, Kamber regeerde in Kambria (Wales), en Albanactus kreeg 

Albania (Schotland).    

 Dan volgt de verdere geschiedenis van het Britse rijk, een bijna twee millennia 

durende opeenvolging van goede en slechte tijden.
228

 Onder Brutus’ opvolgers zijn sterke 

vorsten zoals Belinus en zijn broer Brennius, die niet alleen veel goeds in het land zelf doen, 

maar ook de Franken overwinnen en zelfs, in 390 voor Chr., Rome weten in te nemen. Er zijn 

heel beroemde vorsten, zoals Constantijn, de eerste christelijke keizer van Rome.
229

 En er zijn 

tirannen en verraders, zoals de vijfde-eeuwse Vortigern, die uit eigenbelang met de barbaarse 

Saksische indringers heult. 

 Het hoogtepunt in de Britse historie is de regering van koning Arthur, in de eerste helft 

van de zesde eeuw. De hoofsheid waartoe hij zijn ridders inspireert wordt tot in de verste 

uithoeken van de wereld nagevolgd, en zijn dapperheid en kracht worden overal gevreesd. In 

Brittannië zelf boekt hij belangrijke overwinningen op de Saksen. Hij verovert grote delen 

van Noord-Europa, onderwerpt heel Gallië, en staat op het punt om Rome te bezetten, 

wanneer verraad in eigen land hem dwingt terug te keren. Na zijn dood gaat het snel bergaf-

waarts, en de Britten belanden uiteindelijk in ondergeschikte positie, waaruit zij zich 

                                                
     225 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 239; vert.: “for your descendants it will be a second Troy. A race of 

kings will be born there from your stock and the round circle of the whole earth will be subject to them” (idem 

ed. 1976, 65). 
     226 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 249: “quae prius troiana siue curuum grecum nuncupabatur”; vert.: 

“which had up to then been known as Trojan or Crooked Greek” (idem ed. 1976, 72). 
     227 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 252: “qui graviter ferebat illum uelle nomen troie in patria sua delere”; 

vert.: “who was annoyed that he should want to do away with the name of Troy in his own country” (idem ed. 

1976, 74). 
     228 De meeste aandacht krijgen Brutus, Belinus en Arthur; aan de laatste is meer dan een vijfde van de Historia 

gewijd (Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 19-20). 

   229 De eerste christelijke vorst op de Britse troon was Lucius, die al in de tweede eeuw werd bekeerd. 
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sindsdien - verdeeld, krachteloos, “uelut bona uinea degenerata in amaritudinem uersa”
230

 - 

niet meer wisten te bevrijden. De weinige Britten die het eiland nog bewoonden raakten zelfs 

hun naam kwijt, en heten nu Welsh. Maar ooit, is voorspeld, zal het Britse volk weer over het 

eiland heersen.
231

 

 Geoffrey, zelf waarschijnlijk van Britse afkomst,
232

 werd voor een belangrijk deel 

gedreven door hetzelfde patriottisme dat de Brutus-sage ruim driehonderd jaar eerder had 

doen ontstaan.
233

 De Britten, waarover zo weinig was geschreven, hadden nu ook hun 

nationale geschiedenis. En wat voor een! Zij konden zich meten met de edelste volkeren, óók 

met de uitverkoren Romeinen en hun opvolgers, de Franken. Ook de Britten hadden Trojaans 

bloed, en veel nadruk wordt gelegd op de waarde daarvan. Ook hun stamvader was, net als 

Aeneas, door goddelijke hand naar het nieuwe vaderland geleid. Ook hun werd daarbij, net als 

Aeneas, een reeks van koningen en wereldmacht voorspeld. En inderdaad: ook uit hun volk 

waren grote koningen en keizers voortgekomen. Zij hadden Europa, Rome, de wereld 

beheerst. Zij hadden zich heldhaftig en aanvankelijk met succes verzet tegen hun vijanden, de 

Romeinen en de Saksen. Slechts met de hulp van verraders
234

 hadden die hen tenslotte weten 

te verslaan. Nu ging het de Britten slecht, maar de toekomst beloofde nieuwe macht. 

 Geloofwaardigheid werd nagestreefd door het vertelde te laten aansluiten bij de 

bestaande historische kennis: klassieke en vroegmiddeleeuwse geschreven bronnen, oude 

namen, overleveringen rond materiële resten uit het verleden. Zo is het Brutus-verhaal gedeel-

telijk ingeweven in Vergilius’ Aeneis, een werk dat ook in ruimere zin als model diende. 

Denk aan Brutus’ genealogie, aan het aanknopen bij de wederwaardigheden van Helenus en 

Antenor, aan de avontuurlijke zwerftocht langs onder meer de Sirenen, en aan de genoemde 

goddelijke hand die Brutus in een visioen zijn bestemming wijst.
235

 Een goed voorbeeld van 

een inventief benutte historische naam is Trinovantum. De Trinovantes waren een stam, die in 

de Romeinse tijd het zuidoosten van Brittannia bewoonden. Caesar noemt hen. Hij beschouwt 

hen als de sterkste civitas in het gebied. Caesar bedoelde met civitas Trinovantum: de stam 

van de Trinovantes. Later werd echter begrepen: de stad Trinovantum. Geoffrey identificeer-

de die stad met het latere Londen. Zijn verklaring van de naam Trinovantum als verbastering 

uit Troia Nova vormde een etymologische onderbouwing van de Trojaanse oorsprong van de 

Britten. En dat er ooit reuzen op het eiland hadden gewoond bleek bijvoorbeeld uit de ‘Ring 

der Reuzen’, die in de volkstaal Stonehenge werd genoemd.
236

  

                                                
     230 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 506; vert.: “like some fruitful vineyard which has gone sour” (idem ed. 

1976, 264). 
     231 Zie voor deze voorspelling (door Merlijn, en later door een hemelse stem): Geoffrey van Monmouth ed. 

1929, 533; idem ed. 1976, 282-3. 
     232 Gransden 1974, 201; Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 13, 38 n. 2; idem ed. 1984, ix-x; Ingledew 1994, 

691 n. 127.  
     233 Over Geoffreys intenties - “een curieuze mengeling [...] van Keltisch patriottisme en handig inspelen op de 

Normandische politieke ambities” (Arturus Rex 1987, 30) -: Matter 1922, 87-97; Gordon 1924, 19; Parsons 

1929, 256 e.v.; Tatlock 1950, 422-432; Gransden 1974, 204-208; Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 9-10; 

MacDougall 1982, 7; Geoffrey van Monmouth ed. 1984, xviii-xix; Johanek 1987, 351-352; Arturus Rex 1987, 

30; Ingledew 1994, 681-688. 
     234 Caesar weet Brittannia uiteindelijk, bij zijn derde poging, in te nemen met de hulp van de Britse Androgeus. 

Vortigern haalt de Saksen opnieuw binnen wanneer ze door Vortimer zijn verslagen. Mordred doet hetzelfde, na 

Arthurs overwinningen op de Saksen. 
     235 De goddelijke hand is bij Vergilius steeds aanwezig (zie hiervóór, IV.2 en IV.4.3., maar het voorbeeld voor 

Geoffreys Leogetia-episode is speciaal Aen. III, 69-171: op het eiland Delos verschijnt de god Apollo (de broer 

van Diana) in een visioen aan Aeneas, om hem het doel van zijn reis en de wereldmacht van zijn nageslacht te 

voorspellen. Vgl. over deze passage en de relatie met Vergilius in het algemeen: Faral 1929 II, 69-92; Tatlock 

1950, 112-113 en passim; Ingledew 1994, 677-679. 
     236 Over Geoffreys bronnen, speciaal voor de Brutus-sage: Matter 1922, 72-84; Gransden 1974, 202-204; 

Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 14-19. Trinovantum: Clark 1981. Stonehenge: Geoffrey van Monmouth ed. 

1929, 410 e.v., 503; idem ed. 1976, 196 e.v., 262; verder over herinneringen aan de reuzen: Arturus Rex 1987, 
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 De Historia was onmiddelijk een groot succes, zowel in Engeland zelf als daarbuiten. 

De tekst is overgeleverd in zeer veel handschriften. Al snel verschenen er vertalingen in het 

Frans, het Engels, het Welsh. Het werk werd aangehaald, geparafraseerd, geïncorporeerd en 

nagevolgd door vele geschiedschrijvers, zowel in het Latijn als in de verschillende volkstalen. 

Ook in de Nederlanden was het vanaf de twaalfde eeuw bekend, en raakte de inhoud 

verspreid. Een uitvoerige samenvatting van de Brutus-sage is bijvoorbeeld te vinden in 

Maerlants wereldgeschiedenis, de Spiegel Historiael.
237

 Geoffreys invloed op de meer 

fictionele literatuur was eveneens aanzienlijk: hij inspireerde belangrijke auteurs als Marie de 

France en Chrétien de Troyes, en was op die manier van grote betekenis voor de ontwikkeling 

van de Arthurepiek. Het geloof in de historiciteit van de inhoud van zijn werk was daarbij 

vrijwel algemeen: het zou eeuwenlang dè bron voor de Britse geschiedenis blijven. De 

weinige kritiek die er gedurende de middeleeuwen werd geuit betrof vooral de figuur van 

Arthur, aan de Brutus-sage werd niet getwijfeld.
238

  

 De Britten zelf waren natuurlijk ingenomen met het imposante verleden dat Geoffrey 

hun toeschreef. Het versterkte hun gevoel van eigenwaarde. De afkomst uit Troje was een 

belangrijke factor in dat nieuwe zelfbewustzijn. In Wales bijvoorbeeld sprak men er graag 

over. Zonodig werd het Trojaanse bloed politiek in stelling gebracht. In 1282 werd de strijd 

van de Welshe vorst Llewellyn tegen de Engelsen ermee verdedigd, waarbij de onafhankelijk-

heid van Wales op Brutus’ zoon Kamber werd teruggevoerd.
239

 Ook in de geschiedschrijving 

over Bretagne en zijn vorstenhuis werd aan de Brutus-sage herinnerd.
240

  

 De Historia is opgedragen aan leden van het nieuwe, Normandische koningshuis dat 

Engeland sinds 1066 regeerde, en van de adel die het omringde.
241

 Misschien wilde Geoffrey  

                                                                                                                                                   
10. Vgl. over het mogelijke belang van archeologische resten nog Clark 1981, n.2 
     237 Over handschriften van de Latijnse Historia in de Nederlanden: Arturus Rex 1987, 150 e.v. Ook de grote 

Latijnse wereldkronieken speelden een rol in de verspreiding van de stof in Europa. Langs beide wegen kwam 

materiaal uit de Historia in Nederlandstalige werken terecht. Vgl. idem, 160 e.v.; Janssens 1985 A, 18.  

 Voorbeelden van het optreden van Brutus in Middelnederlandse teksten: Maerlant, Spiegel Historiael 

(1288), eerste partie, bk. 1, kap. 30 r. 11-13; bk. 2, kap. 22 r. 23-44; en vooral derde partie, bk. 1, kap. 9 t/m 13 

(ed. 1863-1879); Maerlant, Historie van den Grale en Merlijns boec (ca. 1261) en Velthems continuatie hiervan 

(1326): ed. 1880, r. 4505, r. 13475-13492; ed. 1980, r. 4186 (vgl. voor tekstgeschiedenis Kienhorst 1988 I, 66-

67, 140-143); Van neghen den besten (vóór juni-juli 1337; ed.: Middelnederlandsche gedichten 1893-1914, 613; 
vgl. over dit gedicht hoofdstuk V.4.2.); in Atrecht werd in 1469 voor Karel de Stoute, pas gehuwd met de 

Engelse Margaretha van York, een pantomime over de aankomst van Brutus in Engeland opgevoerd (Lemaire 

1982, 38); ook in laatmiddeleeuwse gedrukte wereldkronieken was de Engelse stamvader een vast programma-

punt; veel aandacht krijgt hij bijvoorbeeld in de Nederlandse vertaling van Werner Rolevinks Fasciculus 

temporum (Utrecht, Jan Veldener, 1480, aldaar fol. 21 v, fol. 218 r e.v.). Vgl. verder over navolging de 

hoofdstukken over de Brabantse, Henegouwse en Hollandse Troje-sagen. 
     238 Matter 1922, 37-42, 98-115, 535-546; Gordon 1924, 19-21; Gransden 1974, 201-202; Geoffrey van 

Monmouth ed. 1976, 28-31; MacDougall 1982, 11-12; Homeyer 1982, 105-107; Johanek 1987, 352-356; 

Ingledew 1994, 694-703, over geloof 701 n. 188. 
     239 Het Welshe standpunt is af te leiden uit een brief die de aartsbisschop van Canterbury, John Peckham, aan 

Llewellyn schreef. Brits bloed is niets om trots op te zijn, stelt Peckham, want de Britten waren usurpatoren die 
de oorspronkelijke bewoners van het eiland, de reuzen, met geweld hadden verdreven. De Saksen stamden uit 

het geslacht van die reuzen, en hadden daarom meer recht op Brittannia (Matter 1922, 114, 467-474). Andere 

auteurs rechtvaardigden de heerschappij van de Saksen door hen tot verwanten van de Britten te maken (vgl. 

Matter 1922, 528-533; Gordon 1924, 27). De oudere afleiding van de Saksen uit Troje, via Macedonië (zie 88), 

werd hier dus niet meer genoemd. 
     240 Matter 1922, 114, 460-461. Vgl. hiervóór, 101. 
     241 In de meeste handschriften is het werk opgedragen aan Robert van Gloucester, natuurlijke zoon van koning 

Hendrik I (1100-1135). Andere noemen tevens Waleran van Beaumont, of koning Steven (1135-1154). Zie 

Gransden 1974, 204; Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 11, 39-40 n.7, 52; Arturus Rex 1987, 29-30. 

Vermoedelijk weerspiegelen deze wisselende opdrachten de kerende kansen in de machtsstrijd die na de dood 

van Hendrik I was ontstaan. Geoffreys inspelen op Normandische ambities: zie de literatuur genoemd in n. 232.  
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Geoffrey van Monmouth’s Brutus-sage in de laatmiddeleeuwse Nederlanden: bladzijde uit een kroniek van 

Engeland, toegevoegd aan de Nederlandse vertaling van Werner Rolevinks Fasciculus temporum: Dat boeck dat 

men hiet fasciculus temporum, Utrecht, Jan Veldener, 1480 (ex. UB Amsterdam Ned. Inc. 24), fol. 220 r. 
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het respect van de nieuwe machthebbers voor hun Britse onderdanen verhogen. Maar zijn 

werk had ook belang voor de Normandische vorsten zelf, en voor hun opvolgers. Voortdurend 

zou men, in de volgende eeuwen, ook aan het hof terugverwijzen naar de Britse geschiedenis 

zoals die door Geoffrey was gecreëerd. Daarvoor bestonden verschillende redenen. 

 

 

 5.3. Het hof 

 

In 1066 overleed Edward de Belijder, de laatste koning uit het (Angelsaksische) huis van 

Alfred de Grote, dat tijdens en na de Deense invallen in Engeland had geheerst. Edward stierf 

kinderloos. Tevoren had hij de opvolging beloofd aan zijn achterneef Willem, de hertog van 

Normandië. Maar het was Harold, zoon van de machtige graaf van Wessex, die na Edwards 

dood - mogelijk met zijn instemming - de kroon overnam. Willem stak het Kanaal over, ver-

sloeg Harold bij Hastings, en besteeg de Engelse troon. Het Angelsaksische verzet werd in de 

jaren daarna krachtdadig onderdrukt.
242

 

 Willems opvolging in Engeland werd dus wel door genealogische banden 

ondersteund, maar had toch het karakter van een gewelddadige verovering. Dat vroeg om een 

nadere rechtvaardiging. Geoffreys Historia hielp daarbij. De Normandische verovering van 

Engeland kreeg er impliciet - in overeenstemming met de Britse visie op het gebeuren - het 

aanzien van een bevrijding, door de negatieve wijze waarop de vorige machthebbers, de 

Saksen, werden afgeschilderd.
243

 Ook de zo uitvoerig behandelde Trojaanse herkomst van de 

oorspronkelijke Britse bevolking kon als legitimering van de machtsovername worden ge-

bruikt. De Normandiërs stamden namelijk eveneens uit Troje, wist men sinds Dudo van Saint-

Quentin (begin elfde eeuw).
244

 En hetzelfde gold voor de Angevijnse Plantagenets, de 

dynastie die in 1154 de Engelse kroon in handen kreeg, en waaruit de verdere middeleeuwse 

koningshuizen van Engeland zouden voortkomen. De Plantagenets konden zich, behalve 

langs de stamboom van de Normandische hertogen, ook via de graven van Anjou op Troje 

terugvoeren.
245

 Door die afkomst waren zij niet alleen geboren heersers, maar tevens bij 

uitstek geschikt om te regeren over het Trojaans-Britse broedervolk dat zo treurig in het slop 

                                                
     242 Hoyt 1966, VI § 18, IX § 25, XIV § 37; LexMA 3, 1583-1584. De moeder van Edward de Belijder, Emma, 
was een zuster van de Normandische hertog Richard II, Willems grootvader. 
     243 Gransden 1974, 205; Ingledew 1994, 687. 
     244 Dudo van Saint-Quentin schreef zijn De moribus et actis primorum Normanniae ducum in opdracht van de 

derde hertog van Normandië, Richard I (942-996). De in dit werk geïntroduceerde Troje-sage was bedoeld om 

de Normandiërs hetzelfde edele bloed als de Fransen te bezorgen. Zij werd geënt op Vergilius’ Aeneis en op de 

Frankische legende: de Noormannen stammen af van Antenor, die volgens Vergilius en het Liber Historiae 

Francorum naar Europa was gevlucht. Later werd de sage verder uitgewerkt door Willem van Jumièges (Gesta 

Normannorum Ducum, ca. 1070, opgedragen aan Willem de Veroveraar). Behalve in de Frans-Normandische 

literatuur kwam de Normandische Troje-sage ook in de Scandinavische literatuur terecht. Normandische Troje-

sage: Faral 1929 I, 289-293; Cohen 1941, 17, 149-150; Luiselli 1978, 116-121; Homeyer 1982, 102; Ingledew 

1994, 682-685. Scandinavië: Luiselli 1978, 116-119; Piebenga 1990, 131-136. Antenor als stamvader: Beaune 
1985 A, 21-22. Over de genoemde auteurs ook: Gransden 1974, 94-95; Davis 1976, 49-69, 124-126. Zie voor 

een mogelijk met de Normandische sage verbonden wandtapijt hoofdstuk II, n.21. 
     245 De Trojaanse oosprong van het huis van Anjou wordt genoemd in de Gesta consulum Andegavorum (begin 

twaalfde eeuw) (Homeyer 1982, 101-102).  

 De eerste Plantagenet op de Engelse troon was Hendrik II (1154-1189), zoon van de graaf van Anjou, 

Geoffroi Plantagenet, en Mathilde, dochter van de Anglo-Normandische koning Hendrik I (1100-1135). De 

laatste Plantagenet in directe lijn was Richard II (1377-1399). De hierna regerende huizen van Lancaster (1399-

1461) en York (1461-1485) stamden af van jongere broers van Richard II. De Tudors (1485-1603) zetten deze 

genealogische lijn voort: zij verenigden het bloed van Lancaster en York (Hoyt 1966, 642; WP 16, 64). 

 Overigens werd Hendrik II ter legitimering ook wel genealogisch verbonden met zijn Angelsaksische 

voorgangers op de troon: Matter 1922, 533. 
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was geraakt.
246

 Latere Engelse koningen lieten zich ook wel directe genealogische banden met 

Geoffreys Britse vorsten aanmeten. Vooral de eerste vertegenwoordigers van een nieuwe 

dynastie - de Yorks, de Tudors, de Stuarts - kozen, niet toevallig, voor deze extra onder-

bouwing van hun gezag.
247

 

 De Brutus-sage toonde hoe het eiland oorspronkelijk was bestuurd, en hoe het daarom 

ook nu nog zou moeten zijn: een eenheid, geregeerd door één vorst. Weliswaar was het land 

na Brutus’ dood verdeeld onder zijn zoons, maar de oudste, Locrin, had daarbij - volgens 

Trojaanse wet! - het oppergezag gekregen. Dat was althans de visie van het Engelse hof. In 

Schotland en Wales dacht men er anders over. Daar werd de eigen onafhankelijkheid juist 

teruggevoerd op het verleden. Voor die opvatting wees men eveneens, en met meer recht, op 

de Historia: daarin was alleen sprake van driedeling, niet van het oppergezag van Locrinus.
248

 

Schotland kende bovendien andere, eigen oorsprongsmythes. De meeste daarvan stonden - 

met opzet - los van de Britse. Één tekst geeft echter een Schots-gezinde variant van de Brutus-

sage: Albania is hierin genoemd naar de broer van Brutus, Albanus, in plaats van naar zijn 

zoon. Daarmee werd een gelijkwaardige verhouding tussen de twee landen geïmpliceerd.
249

 

Ook op Ierland hadden de Engelsen overigens een begerig oog, en ook dat werd verdedigd 

met de vroegere Britse heerschappij over dat eiland.
250

  

 De Historia was tevens van waarde omdat zij status en glans verleende aan de Britse 

kroon. Daarmee bood zij steun aan de Normandische rivaliteit ten opzichte van de vroegere 

leenheren op de Franse troon. Niet als hoogmoedige vazallen, als omhooggevallen hertogen 

wilden de Anglo-Normandische vorsten worden gezien, maar als soevereine en - op zijn minst 

- gelijkwaardige koningen. Uit de Historia bleek dat de Britse kroon was gedragen door zeer 

belangrijke vorsten, van het edelste Trojaanse bloed - net als de Franse, maar daarover zwijgt 

Geoffrey in alle talen.
251

 Aan hen was de wereldmacht voorzegd. En inderdaad: onder hen 

was een van de grootste keizers van Rome, Constantijn - ouder dan de Franse keizer Karel, en 

eerder tot het christendom bekeerd dan hun Clovis. En dan was er natuurlijk koning Arthur: 

                                                
     246 Gordon 1924, 28; Tyson 1979, 185; Eley 1991, 28-29. 
     247 Voor de eerste York (Edward IV, 1461-1483), de eerste Tudor (Hendrik VII, 1485-1509) en de eerste Stuart 

(Jacobus I, 1603-1625) werden lijnen getrokken naar Cadwallader. De Yorks en de Tudors hadden banden met 

de Welshe vorsten. Hetzelfde gold voor de Stuarts, die Engeland van 1603 tot 1707 regeerden en die zich 

aanvankelijk nog steeds met trots op Brutus terugvoerden. Zie Matter 1922, 484-485; Gordon 1924, 23 n. 2, 29; 

Parsons 1929, 397-407; Allan 1979, 176-177; MacDougall 1982, 13-22; Johanek 1987, 361.  
     248 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 253; idem ed. 1976, 75.  
     249 Vgl. Matter 1922, 519; Reynolds 1983 B, 377; vgl. voor Albanus hiervóór, p. 113. Parsons noemt de 

Schotse opvatting dat niet de illegitieme Arthur maar zijn neef Mordred (zoon van Arthurs zuster en de koning 

van Pictland), en daarmee het Schotse koningshuis, rechtmatig erfgenaam van de Britse kroon was (Parsons 

1929, 404-405). 
     250 Matter 1922, 461-465 (Ierland), 465-521 (Wales en Schotland); Gordon 1924, 28-29; Parsons 1929, 397-

407; Gransden 1974, 206. 
     251 Bij Tatlock vinden we het volgende, wat merkwaardige verhaal: “We learn from Henry of Huntingdon (p. 

248-9), where Geoffrey would have read it, that during Henry I’s brief invasion of France in 1128 the King 

inquired about the origin and early history of that realm, and was told by a well-informed man (says Henry) that 

like most of the peoples of Europe the French derived from the Trojans; [er volgt een korte samenvatting van de 
Frankische sage] The facts that the King listened to a more prolonged account, his entourage (presumably) 

repeated it, and the historian recorded it show that, within a very few years before Geoffrey’s writing, the Trojan 

origin of their cross-channel neighbors interested the English court. I am showing better reasons for Geoffrey’s 

writing than insular competition with the French as to ancestry; but these facts at least would help to prepare an 

audience for him among all islanders” (Tatlock 1950, 427-428 n. 22).  De passage kan er inderdaad toe hebben 

bijgedragen dat Geoffrey de oude Britse Troje-sage nieuw leven inblies. Maar het verhaal zelf en de optekening 

ervan zijn vreemd. De Normandische Troje-sage was nog niet zo oud, en was nog onder Hendriks vader Willem 

I opnieuw beschreven. Zou men aan het Normandische hof het Frankische voorbeeld, inmiddels ruim verspreid, 

al helemaal zijn vergeten? Of gaat het om voorgewende onwetendheid ten aanzien van het trotse verleden van de 

concurrent? Juist rond deze tijd had de Franse koning Filips I, als eerste Capetinger, zijn Trojaanse bloed gepro-

clameerd (vgl. hiervóór n. 140 en n. 244). 
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ook in hem hadden de Normandiërs een voorganger die zich ruimschoots kon meten met de 

trots van de Franse monarchie, Karel de Grote. Door zijn hogere anciënniteit en door de 

hoofse beschaving van zijn hof stond Arthur zelfs boven Karel, in de chansons de geste 

omringd door onbehouwen ijzervreters met nimmer eindigende onderlinge vetes.
252

  

 Superioriteit bleek ook uit de belangrijke continentale veroveringen van de vroegere 

Britse vorsten. Met name de overwinningen in Gallië - van Brutus, van Belinus en Brennius, 

van de grote Arthur - vormden een welkom precedent voor de ambities van de Engelse 

koningen. Hun bezit in Frankrijk bleef niet beperkt tot het land van herkomst, Normandië, 

maar breidde zich door overerving, huwelijk en verovering enorm uit. Onder Hendrik II was 

meer dan de helft van Frankrijk in Engelse hand. Om die positie te rechtvaardigen wees men 

op de vroegere Britse successen in Gallië. Hendriks opvolgers moesten al weer snel grote 

delen van het bezit aan de Fransen prijsgeven. Maar zij bleven streven naar herstel en uitbrei-

ding van hun macht. Uiteindelijk culmineerde dat, zoals gezegd, in de Honderdjarige Oorlog 

en de Engelse opeising van de Franse kroon. In die eeuwenlang gespannen verhouding 

werden de afstammingssagen wel vaker gebruikt om de vijand te treffen. Het Britse rijk is 

veel ouder dan het Franse, stelden bijvoorbeeld de Engelsen, onder verwijzing naar de Brutus-

sage. Onzin, antwoordden de Fransen, eveneens met de Historia in de hand: in Gallië waren 

al koningen om Brutus te verjagen toen er in Engeland alleen nog maar reuzen woonden. 

Brutus was een moordenaar - geen stamvader om trots op te zijn. De huidige Engelsen waren 

trouwens geen nazaten van de Trojanen, maar van de Saksen. Maar de Saksen waren óók 

Trojaans, luidde de Engelse reactie. Juist de Fransen, van oorsprong Hongaren, deden zich ten 

onrechte als Trojanen voor. Ook in het ten eigen bate kraken van andermans afstammingssage 

was men, kortom, zeer inventief.
253

  

 Eigenlijk zou Engeland een keizerrijk in plaats van een koninkrijk moeten heten, stelt 

een Engelse auteur aan het begin van de dertiende eeuw. En ook voor die aspiratie kon de 

Historia argumenten bieden, en een belangrijk precedent in Constantijn de Grote. Maar de 

Engelse koningen - met uitzondering misschien van Hendrik II - lijken de keizerskroon niet 

echt op hun politieke verlanglijst te hebben gehad. De Frankisch-Duitse traditie ten aanzien 

van het keizerschap was inmiddels ook al sterk.
254

 Alleen tijdens het Interregnum gooide 

Engeland zich in de strijd om de titel. Met succes. Richard van Cornwall, een zoon van de 

Engelse koning Jan zonder Land (1199-1216), was Roomskoning van 1257 tot zijn dood in 

1272. Die waardigheid werd tegelijkertijd bekleed door een tegenkandidaat, Alfons van Casti-

lië. Alfons was zoon van een Staufische moeder, en had dus Trojaans bloed. Dat Duits-

Trojaanse bloed was al in 1243 - in een Spaanse kroniek, geschreven voor Alfons’ vader 

Frederik III - geprezen om de toekomstperspectieven van de jonge kroonprins te ondersteu-

nen.
255

 Of Richard zijn kandidatuur met zijn Trojaanse afkomst onderbouwde is mij niet 

bekend. Maar de Engelse geschiedschrijver Matthew Paris († 1259) zag in Richards 

bloedverwantschap met de Duitsers, en speciaal met de Welfen, een belangrijke reden voor 

het feit dat de keurvorsten hem tot Roomskoning hadden verkozen.
256

 

                                                
     252 Gerritsen 1974, 255-261; Gransden 1974, 204-205; MacDougall 1982, 13 en passim; Johanek 1987, 351, 
361-367, 373-389. Op verschillende wijze hebben de Engelse koningen zich als opvolger of nakomeling van 

Arthur, of als de nieuwe of teruggekeerde Arthur geafficheerd: zij voerden bijvoorbeeld zijn wapen, gaven zijn 

naam aan hun zoons, en hielden grootse Arthur-feesten. Daarbij konden verschillende van de hier genoemde 

politieke motieven meespelen. Voorbeelden in de genoemde literatuur; zie ook Arturus Rex 1987, 30-31 en 

passim. 
     253 Frans-Engelse relatie vanaf 1066: Hoyt 1966, XIV § 37-38, XXIV § 64-65, XXV § 67-69, XXVIII § 76-78. 

Gebruik sagen: Matter 1922, 448-461; Bossuat 1958, 193-196; Gransden 1974, 206; Beaune 1985 B, 341-342. 

Vgl. ook hiervóór, 100 en n. 151 over Francion als slager. 
     254 Vgl. Matter 1922, 446-8. Over Hendrik II: Hoyt 1966, XIV § 38. 
     255 Alfons’ Trojaanse bloed: Borst 1957-1963, 763. 
     256 Richards verkiezing volgens Matthew Paris (ik citeer de Duitse vertaling van Grandaur en Wattenbach) 
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Ook het Engelse hof droeg het Trojaanse verleden op allerlei wijzen uit. Vooral het mecenaat 

van Hendrik II (1154-1189) en zijn vrouw Eleonora van Aquitanië was van grote betekenis. 

Aan hun hof ontstond belangrijke literatuur, geschreven vanuit de nieuwe, hoofse ideologie, 

in het nieuwe medium, de volkstaal. Daaronder waren verschillende invloedrijke werken rond 

de Trojaanse origines. In 1155 voltooide de Normandische hofdichter Wace er zijn Fransta-

lige bewerking van Geoffreys Historia, de Roman de Brut. Ook de anonieme Roman d’Énéas, 

ongeveer uit dezelfde tijd, werd mogelijk voor dit hof vervaardigd. Tussen 1160 en 1165 

schreef Benoît de Sainte-Maure de zeer belangrijke Roman de Troie, vermoedelijk voor 

Eleonora.
257

 Deze twee romans antiques vormden de voorgeschiedenis bij de Britse historie 

zoals beschreven door Geoffrey van Monmouth en zijn navolger Wace. Zo’n tien jaar later, in 

1174, kreeg Benoît van Hendrik opdracht tot het schrijven van een kroniek over de 

Normandische hertogen.
258

 In deze Chronique des ducs de Normandie werd onder meer de 

Trojaanse afkomst van de Normandiërs behandeld.
259

  

 Er zijn verschillende redenen te geven voor de grote literaire produktiviteit aan en 

rond dit hof. Actief mecenaat was een uitvloeisel van het nieuwe, hoofse ideaal. Het onder-

streepte de beschaving van de opdrachtgever, en droeg bij aan diens culturele prestige.
260

 

Onder de hogere adel bestond een groeiend verlangen naar educatie. Hendriks belangstelling 

voor historiografie kan daarbij zijn gestimuleerd aan het hof van Robert van Gloucester (aan 

wie Geoffrey zijn Historia opdroeg), waar hij opgroeide.
261

 Maar de voornaamste reden voor 

zijn belangstelling voor speciaal deze teksten lag in de genoemde implicaties van hun 

thematiek. Consolidatie van zijn positie als opvolger in Engeland was juist voor Hendrik 

opnieuw urgent: hij was de eerste Plantagenet op de Engelse troon, de eerste vertegenwoor-

diger dus van een nieuwe dynastie. “The son of a mere count and a foreigner to boot, he could 

profitably use any literary work, accessible to a wide audience because it was written in 

French, which showed his hereditary right to his throne and painted the glory of his lineage”, 

                                                                                                                                                   
onder meer “wegen [...] des gemeinsamen Ursprungs in alter und in neuer Zeit - die alte kann man in Chroniken 

finden, die neue läßt sich in unseren Tagen nachweisen, nämlich von dem Herzog von Braunschweig und von 

Sachsen, dem Kaiser Otto, welcher aus England, nämlich von einer Tochter Heinrichs II, des Königs von Eng-

land, entsprossen ist” (Matthew Paris ed. z.j., 284-285). Of Paris met die oude gemeenschappelijke oorsprong op 

Richards Trojaanse of Saksische wortels duidt is niet duidelijk. Wellicht doelt hij op beide herleidingen, die hij 

alletwee aanhangt (vgl. Borst 1957-1963, 781). Ook de Saksen konden overigens als uiteindelijk Trojaans 
worden beschouwd (vgl. hierboven, 88); zie voor het Trojaanse bloed van de Welfen en van Hendrik II 

hierboven, 90, 120. Over Richards ‘verkiezingscampagne’: Denholm-Young 1947, 86-97; Trautz 1961, 113-116; 

Hilpert 1980. 
     257 In een passage over de onbestendigheid van vrouwen (naar aanleiding van Briseida) maakt Benoît uitvoerig 

uitzondering voor een “riche dame de riche rei” (v. 13468) die juist alle mogelijke deugden bezit. Algemeen 

wordt aangenomen dat hij hiermee Eleonora bedoelde. Ook om andere redenen plaatst men de auteur aan het hof 

van Hendrik en Eleonora, en gaat men ervan uit dat de auteur van de Chronique des Ducs de Normandie 

dezelfde is. Zie Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 VI, 188-191; idem ed. 1987, 12, 25-26; Grundriss 1968-

...., 87. vgl. eerder hoofdstuk II.4.1. 
     258 Ook Wace had, waarschijnlijk eveneens in Hendriks opdracht, vanaf 1160 aan een kroniek over de 

Normandische hertogen gewerkt. De uiteindelijke versie van deze Roman de Rou behandelt de Trojaanse 
oorsprong niet - het werk gaat over de latere Normandische geschiedenis. Maar in een tekstje met dezelfde titel, 

dat misschien als eerste opzet mag worden beschouwd, werd het Trojaanse bloed wel genoemd. Wace stopte met 

schrijven toen Benoît in 1174 opdracht kreeg tot het vervaardigen van een soortgelijke kroniek. Benoît besteedde 

in zijn Chronique des ducs de Normandie wèl aandacht aan Troje, en legde sterke nadruk op de glorie van het 

Normandische voorgeslacht, op de continuïteit in hun erfopvolging en de legitimiteit van hun gezag. Het feit dat 

Wace op dit punt in gebreke bleef heeft waarschijnlijk bijgedragen aan Hendriks - veel bediscussieerde - nieuwe 

opdracht. Zie Tyson 1979, 196-199; Van Houts 1984, 118-119, 121.  
     259 Over de genoemde teksten: Tyson 1979, 185-186, 193-199; Van Houts 1984; Eley 1991, 28-29; Ingledew 

1994, 694-696. Zie ook Grundriss 1968-.... II, 86-88 (Troie), 114-116 (Énéas), 214-216 (Brut). 
     260 Gerritsen 1983, 39. Meer algemeen over de sociale betekenis van het hoofse ideaal: idem, 37-39. 
     261 Tyson 1979, 181-183, 191. 
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stelt Tyson.
262

 Ook de noodzaak tot legitimering van zijn positie in Frankrijk gold sterk voor 

juist deze koning, die, zoals bleek, de meest uitgestrekte bezittingen en wellicht ook de meest 

verstrekkende ambities op het continent had.  

 Vooral de Roman d’Énéas en de Roman de Troie waren van grote betekenis voor de 

verspreiding en invulling van de Troje-stof in de middeleeuwen. Doordat ze in de volkstaal 

waren geschreven maakten ze de geschiedenis van Troje voor het eerst toegankeljk voor een - 

voorlopig adellijk - publiek van leken. En niet alleen bepaalden zij de kennis van de Troje-

stof bij de Europese adel, maar door hun actualiserende bewerking van het materiaal 

bepaalden zij ook de hoofse opvatting ervan.
263

  

 

 

 5.4. Adel, clerus, steden 

 

Niet alleen het koningshuis greep terug op het door Geoffrey van Monmouth geschetste Britse 

verleden. Anderen gebruikten het eveneens om hun aanzien te verhogen en hun belangen te 

ondersteunen. Zo benadrukten veel adellijke geslachten hun Trojaanse bloed door Brutus in 

hun wapen te voeren.
264

 Ook in de concurrentiestrijd tussen bisdommen en kerken werd een 

beroep op de Historia gedaan om ouderdom, machtsbereik en recht op bepaalde bezittingen te 

bewijzen.
265

 

 De Britse vorsten hadden, volgens Geoffrey, in de loop der eeuwen verschillende 

steden op het eiland gesticht. Voor deze Britse stedenstichtingen geldt wat al eerder ten 

aanzien van de oudste ‘Trojaanse’ steden op het continent werd vastgesteld: de creatie van 

deze verhalen was geen uiting van stedelijk zelfbewustzijn, maar ze konden in tweede instan-

tie wel zo fungeren. Sommige stadspoorten en stadhuizen bijvoorbeeld droegen beelden die 

aan die grondvesting herinnerden. En bij festiviteiten reden de ‘stichters’ door de straten van 

de stad. Daarbij kon het ook gaan om steden die helemaal niet door Geoffrey werden 

genoemd maar die later, in navolging, eveneens een Britse oosprong kregen toegeschreven.
266

 

 Van alle steden kreeg Londen de meest prominente plaats in de Historia. Het was de 

eerste stad en de hoofdstad van het rijk, gesticht door Brutus zelf en genoemd naar de 

moederstad, Troje. In de eeuwen die volgden bleef het de voornaamste koninklijke residentie, 

de voornaamste locatie voor kroningen en koninklijke begrafenissen. Ook als religieus 

centrum was het van groot belang. Sommige bouwwerken herinnerden er nog aan het verre 

Britse verleden. Een van de stadspoorten heette naar koning Belinus: Billingsgate. Een ander 

heette Ludgate, naar koning Lud, die de stad van muren voorzag en er torens en mooie huizen 

liet bouwen. Geoffreys aandacht voor Londen weerspiegelt het toenemend belang van deze 

stad, die zich in de twaalfde eeuw inderdaad tot hoofdstad aan het ontwikkelen was en die een 

speciale band met het koningshuis had.
267

 

  In Londen zelf was men bijzonder trots op de stichting door de vader des vaderlands, 

en op de hoge ouderdom - Londen was ouder dan Rome! - en uitzonderlijke positie die die 

stichting impliceerde. Beelden van Corineus en de inheemse reus Gogmagog, die hij na een 

geweldige strijd had overwonnen, sierden Guildhall. Dezelfde figuren werden opgesteld en 

                                                
     262 Tyson 1979, 195, met de volgende toelichting: “in an age so addicted to pedigree-worship it was a calamity 

for a ruler of the world from the Cheviots to the Pyrenees to be ‘only the son of a Count’ and to require 

description in terms of his mother’s first husband” - Hendriks moeder, Mathilde, was weduwe van de Duitse 

keizer Hendrik V; zijn vader was haar tweede echtgenoot.  
     263 Over de hoofse invulling van de stof en de politieke betekenis daarvan: hierna hoofdstuk IV.6.4. 
     264 Homeyer 1982, 109. 
     265 Matter 1922, 526-527; Clark 1981, 148. 
     266 Matter 1922, 41-42, 115-119, 348-442, 654 (helaas meestal zonder datering). 
     267 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 251-252, 291-292, 301-302; idem ed. 1976, 73-74, 100, 106; Matter 

1922, 348-359; Tatlock 1950, 30-31; Clark 1981, 146. 
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rondgedragen bij inkomsten en andere stedelijke evenementen.
268

 Zo nodig werd het 

Trojaanse verleden ook gebruikt om specifieke belangen te steunen: de vrijheden en 

privileges van de stad, haar controle over de Theems, haar positie als hoofdstad van het land 

werden allemaal teruggevoerd op de wetten van Troje en de handelingen en beslissingen van 

Brutus.
269

 

 Nieuw is de - niet speciaal burgerlijke - ‘democratische’ lading die de Troje-sage in 

sommige teksten krijgt. In een overigens zeer getrouwe Franstalige bewerking van Geoffreys 

Historia uit de twaalfde eeuw raadpleegt Brutus - anders dan in het voorbeeld - eerst zijn 

edelen voor hij het nieuwe vaderland zijn naam geeft. Dezelfde gedachte werd, op een veel 

fundamenteler en theoretischer niveau, verwoord door de vijftiende-eeuwse Sir John 

Fortescue. In een verhandeling over het natuurrecht, De natura legis naturae, maakt hij bij de 

bespreking van verschillende staatsvormen onderscheid tussen twee vormen van monarchie: 

de absolute, gebaseerd op verovering, en de beperkte, gebaseerd op volkskeuze. Engeland en 

Schotland hebben volgens Fortescue een beperkte monarchie, een staatsinrichting die hij op 

Brutus terugvoert. Het is niet toevallig dat juist in Engeland, waar de parlementaire traditie 

sneller en dieper wortelde dan elders, dergelijke denkbeelden over de grenzen van de 

koninklijke macht werden geformuleerd.
270

 

 

 

 5.5. Het einde van de Britse Troje-sage 

 

Humanisten buiten Engeland hadden al snel hun twijfels ten aanzien van de Britse Troje-

sage.
271

 Over de geschiedenis van Brittannia en over haar bewoners was in de klassieke litera-

tuur van alles te vinden. De oude geografen noemden het eiland. Caesar beschreef zijn 

pogingen om het onder Romeins gezag te brengen. En vanaf de geslaagde verovering door 

zijn opvolger Claudius in 43 na Chr. was het, tot de vijfde eeuw, deel van het Romeinse Rijk 

geweest. Maar over een Trojaanse stamvader Brutus zwegen de antieke auteurs. En dat was 

een belangrijk argument tegen de historiciteit van het verhaal.
272

 

 In Engeland zelf was John Whethamstede (Granarium de viris illustribus, 1435) de 

eerste die de Brutus-sage kortweg onzin noemde. Veel stof deed hij niet opwaaien.
273

 

Commotie was er pas toen, veel later, de eerste uitvoerige bedenkingen tegen de sage werden 

ingebracht, door de Italiaanse humanist en geschiedschrijver Polydorus Vergilius. Hij was in 

1502 als pauselijk belastingontvanger naar Engeland gekomen. Al snel na zijn aankomst 

                                                
     268 De beelden in Guildhall dateren van 1708, maar volgens Matter werden deze houten exemplaren 

voorafgegaan door twee figuren uit vlechtwerk. Misschien bestonden ze al in de vijftiende eeuw: Hendrik VI zou 

bij zijn intocht in 1432 door reuzen zijn ontvangen. Bij de intocht van Filips II, in 1554, is voor het eerst 

expliciet sprake van Corineus en Gogmagog: Matter 1922, 116-118; Clark 1981, 148. De keuze voor juist deze 

twee figuren hangt wellicht samen met de overgang van wildernis en chaos naar (stedelijke) beschaving die zij 

symboliseren: vgl. hierna, hoofdstuk IV.6.2. 
     269 Matter 1922, 522-523 (vgl. ook 352-359); Gordon 1924, 16-17; Clark 1981, 146-148. 
     270 Matter 1922, 108, 523-524. Franse bewerking Historia: Münchener Brut, ed. 1877; betreffende passage r. 

1897-1901; datering volgens de editeurs (XVIII): na Geoffreys Historia (1138), voor Wace’s Roman de Brut 
(1155). Het is interessant dat korte tijd later ook Benoît de Sainte-Maures portret van Priamus democratische 

trekjes vertoont: vgl. hierna hoofdstuk IV.6.4. Over de ontwikkeling, vanaf de dertiende eeuw, van de curia regis 

tot parliament waarin behalve lords (hoge adel en clerus) ook commons (lagere adel, burgerij) waren vertegen-

woordigd: Hoyt 1966, XXIV § 66. 
     271 Humanistische kritiek op de Brutus-sage buiten Engeland: Matter 1922, 563-564.  
     272 Vgl. over Brittannia in de oudheid: Der Kleine Pauly I, 946-8. Van de vroegste middeleeuwse bronnen gold 

vooral Geoffrey van Monmouth als onbetrouwbaar; Nennius en de zesde-eeuwse Frankische volkerentafel 

waarin voor het eerst sprake was van ‘Britto’ genoten meer aanzien. Vandaar dat aan de historiciteit van de 

Brutus-sage (de afstamming uit Troje, het verhaal van zijn komst naar en inbezitname van het eiland) werd 

getwijfeld, maar aan de existentie van de Brutus-figuur veel minder (Matter 1922, 601 e.v.). 
     273 Gordon 1924, 21; MacDougall 1982, 15; Homeyer 1982, 107. 
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kreeg hij van Hendrik VII opdracht tot het schrijven van een nationale geschiedenis. Hij 

voltooide deze Anglica Historia in 1513, onder Hendrik VIII. De opdrachtgever had met een 

moderne, op humanistische leest geschoeide historie de internationale erkenning en het 

aanzien van zijn nieuwe dynastie, de Tudors, willen vergroten. Maar het uiteindelijke 

resultaat was niet wat hij zich ervan moeten hebben voorgesteld, en ook zijn opvolger was 

niet tevreden - misschien dat het werk daarom pas in 1534 werd gepubliceerd.
274

 Het 

Trojaans-Britse verleden, waar de Tudors hun pasverworven macht juist zo nadrukkelijk op 

grondvestten, werd er nogal kritisch in behandeld. Vergilius wees op het zwijgen van de 

antieke bronnen, op de neiging van vroegere geschiedschrijvers om de eigen historie zo 

gunstig mogelijk voor te stellen, en op de algemene liefde voor heldendom en mooie 

verhalen, die de liefde voor de waarheid meestal te boven gaat. Zijn formulering was 

voorzichtig, hij ging niet zover de Brutus-sage te verwerpen. Toch riep zijn werk algemene 

verontwaardiging op. Vergilius was een ‘bloody foreigner’, een Italiaanse paap, alleen 

geïnteresseerd in de belangen van Rome en van zijn eigen land, en jaloers op het 

indrukwekkende Britse verleden. Hij werd er zelfs van beschuldigd moedwillig bronnen te 

hebben vernietigd - ook in zestiende-eeuws Engeland was de weerzin tegen Italië en speciaal 

tegen pauselijk Rome groot. Uiteindelijk had zijn werk echter veel invloed. Het stimuleerde 

discussie en onderzoek, en vond langzamerhand steeds meer bijval.
275

  

 Gedurende de zestiende eeuw waren de meeste geleerden nog op de hand van Brutus, 

pas in de zeventiende eeuw sloeg de balans om. Invloedrijk was William Camdens Brittannia 

(editio princeps 1586). Camden achtte Geoffreys Historia van geen belang, want “of little 

authority among learned men”.
276

 Maar ook hij formuleerde zijn kritiek met de nodige 

voorzichtigheid, om de nog steeds grote populariteit van de Brutus-sage. In Camdens werk 

blijkt ook op andere wijze invloed van het internationale humanisme, met name van Duitse 

auteurs. Hij was de eerste Engelse geschiedschrijver die de Angelsaksische periode uit het 

eigen verleden naar voren haalde en verheerlijkte. De Angelen en Saksen waren immers 

Germanen, al door Tacitus bewonderd, en volgens Camden nog steeds het meest hoogstaande 

en roemrijke volk van Europa.
277

 Zulke voorouders moesten het wel winnen van minder 

glorieus geëindigde voorgangers als de Britten. 

 Ook in Engeland waren er verschillende factoren die de Britse traditie juist in stand 

hielpen houden. Er waren nationale belangen - status, soevereiniteit - mee gemoeid. De 

Schotten liepen voorop in het bekritiseren van de nog steeds tegen hen gebruikte Brutus-sage. 

Maar in Wales vond Brutus, om vergelijkbare redenen, juist zijn meest gepassioneerde verde-

digers.
278

 

 Van grote betekenis voor het voortbestaan van de Troje-sage was verder, ook in Enge-

land, het dynastieke belang. Dat bleek al ten aanzien van de Tudors, uit de negatieve reactie 

op het werk van Polydorus Vergilius. Hetzelfde gold voor hun opvolgers, de Stuarts, die hun 

genealogie eveneens tot Brutus lieten opklimmen. In literatuur en geschiedschrijving rond het 

hof zijn gedurende de hele zestiende en zeventiende eeuw toespelingen op het Trojaanse 

verleden te vinden.
279

 Het einde van de Britse Troje-sage is zelfs verklaard uit het einde van 

                                                
     274 Dat het werk in 1534 toch werd gedrukt kan samenhangen met Hendriks nieuwe situatie: Vergilius’ nadruk 

op de koninklijke soevereiniteit kwam hem na zijn breuk met Rome goed van pas (MacDougall 1982, 18-19).  
     275 Matter 1922, 546-609; Gordon 1924, 21-24; Burke 1969, 71-73; MacDougall 1982, 17-20; Homeyer 1982, 

107-108. In de discussie werd ook het werk van Annius van Viterbo gebruikt om de Britse zaak te steunen. Zie 

bijvoorbeeld het werk van de Welshe Arthur Kelton, A Chronycle with a Genealogie declaryng that the Brittans 

and Welshmen are linealye dyscended from Brute (Londen 1547), besproken in Matter 1922, 491-494. 
     276 Aangehaald door MacDougall 1982, 46. 
     277 Over de nieuwe waardering voor het Angelsaksische verleden: MacDougal 1982, 31-50 (Camden: 45-47). 

Zie verder over Camden de literatuur genoemd in n. 265. 
     278 Matter 1922, 490-494, 562, 588 e.v., 629 e.v.; Gordon 1924, 21. Vgl. ook hiervóór, p. 121 en n. 271. 
     279 Voorbeelden bij Matter 1922, 626-685; Gordon 1924, 22-23; Parsons 1929,  397-408; MacDougall 16-22. 
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het absolutisme, waarbij de kort tevoren herontdekte Saksische voorouders juist een nieuwe 

functie als grondleggers van de Engelse vrijheid - speciaal van het parlement - kregen:  

 
The seventeenth century had seen England moving from a monarchically based society with a 

Crown claiming an absolute authority derived from ancient prerogatives to a self-conscious 

nation dominated by landed and rising commercial interests with parliament seen as the princi-

pal center of political power. Old myths of origin stressing achievements of kings no longer 

served the interests of dominant groups and were pushed more and more into the realm of 
poetic fancy. [...] The freedoms of Englishmen and past achievements in which they all might 

glory came more and more to be seen as proceeding along a path that led back not to Brutus, 

Troy, and the British kings, but rather to Saxon England and the forests of Germany.280  

 

 Het langst bleef de Brutus-sage voortleven bij het grotere publiek: de bevolking van 

stad en land, die vertrouwd was met het Trojaans-Britse verleden, en die vasthield aan de 

lokale tradities die er met betrekking tot dat verleden waren ontstaan. Zo wist men in 

Devonshire de steen nog aan te wijzen waarop Brutus bij zijn aankomst had uitgerust. Tot in 

de achttiende eeuw wordt de sage genoemd of behandeld in berichten van reizigers, in voor-

drachten, vertoningen en liederen, en in populaire kronieken. Vanwaar die blijvende 

belangstelling? Hoewel in de kronieken nog wel iets van de humanistische kritiek is terug te 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Laatste bladzijde en titelpagina van twee Engelse volksboeken over Troje, gedrukt in Londen, 1728-

1769. Op de linker bladzijde wordt beschreven hoe Brutus Londen stichtte. Rechts een verre 

nakomeling van Caxtons Engelse vertaling van Raoul Lefèvres Recueil des histoires de Troyes (want: 

drie destructies). New York, Pierpont Morgan Library; overgenomen uit Scherer 1963, xvi afb. 4. 

                                                
     280 MacDougall 1982, 26; zie ook Parsons 1929, 407-408. Over de terugvoering van de Engelse vrijheden en 

van het parlement op de Saksen, in de zeventiende eeuw: MacDougall 1982, 51-70. Eerder bleek overigens ook 

de Brutus-sage bruikbaar in het kader van meer democratische opvattingen - zie hiervóór, p. 125.  
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vinden
281

 zal het wetenschappelijke debat, ook in Engeland, maar in beperkte mate tot dit 

publiek zijn doorgedrongen. Matter wijst op de koningsgezindheid van burgerij en volk.
282

  

 Maar de blijvende interesse voor Brutus moet toch vooral uit trots op de eigen antieke 

wortels zijn voortgekomen. Een volksboekje uit 1680, A hundred notable things for a penny,
 

283
 noemt als opmerkelijk feit dat “London was built 356 years before Rome in the time of Eli 

the High Priest”. En in een toneelstuk uit 1679, The Destruction of Troy, worden de Londense 

toeschouwers aangesproken als ‘London Trojans’. De auteur gaat er vanuit dat zijn publiek 

zich met de gebeurtenissen rond de ondergang van Troje zal identificeren en herinnert er in de 

proloog nogeens aan dat, toen Troje was gevallen, “its Remnant here did plant. And built this 

Place call’d it Troy-novant.”
284

 

 

 

 5.6. Naast elkaar: Frankische en Britse Troje-sage 

 

In ontwikkeling en betekenis blijken de Frankische en de Britse Troje-sage veel overeenkomst 

te vertonen. Beiden ontstonden om herkomst en naam, soevereiniteit, aanzien en bestemming 

van het eigen volk te verklaren, en het eigen verleden op één hoogte met het Romeinse te 

brengen: steun voor de Franken in opkomst, steun voor de Britten in verdrukking. Beide 

verhalen  bouwden voort op gegevens uit oudere geschriften, eerst nog onhandig antiquise-

rend. Maar al snel werden ze met grotere kennis en kunde, zo nodig onder beroep op 

archeologische resten of verzonnen bronnen, uitgewerkt tot een volgens contemporain begrip 

historisch verantwoorde ontstaansgeschiedenis naar het model van de Romeinse Troje-sage. 

De hoofdlijnen van het verhaal lagen daarmee vast. Brutus’ reis, zijn overwinning op de 

reuzen, de stichting van Londen en de verdere geschiedenis van het Britse rijk: het was al snel 

net zo’n vast onderdeel van de Europese Troje-traditie als de Frankische historie over de reis 

naar de Meotische moerassen, de stichting van Sicambria, de overkomst naar het Rijngebied 

en de eerste vorsten daar. 

 Beide afstammingssagen bezaten een in principe oneindig aanpassingsvermogen aan 

de actualiteit, en waren daardoor ook bruikbaar voor andere doelen dan de oorspronkelijke. 

De introductie van Brutus’ broer Albanus is een even goed voorbeeld van die rekbaarheid als 

de eerdere uitvinding van Francus’ broer Vassus. Met een kleine aanpassing vormden de 

Merovingers met hun prestigieuze Trojaanse stamboom geen bedreiging meer voor de 

Karolingische macht, maar juist een ondersteuning ervan. En met een kleine aanpassing bleek 

de verdeling van Brittannia onder Brutus’ zonen een even goed bruikbaar argument tégen als 

vóór de onafhankelijkheid van Wales.
285

 Dergelijke voorbeelden zijn er legio. 

 Ook de Britse Troje-sage was van grote betekenis voor het hof, om dynastieke en 

politieke redenen. Maar andere belangrijke maatschappelijke groeperingen - de adel, de 

clerus, de burgerij - gebruikten het Trojaans-Britse verleden eveneens tot eigen profijt. In 

                                                
     281 Matter noemt onder meer het voorbeeld van Holinshed, de belangrijkste zestiende-eeuwse kroniek. De 

Brutus-sage wordt er weliswaar met kritische noten, maar uiteindelijk positief en uitvoerig in behandeld. De 
kritiek gaat niet verder dan het naast elkaar zetten van verschillende visies, zonder afwegen (Matter 1922, 640 

e.v.). 
     282 Matter 1922, 640. 
     283 Druk: notabe. Aangehaald in Clark 1981, 148. 
     284 Aangehaald door MacDougall 1982, 24; Verdere voorbeelden van populariteit bij een groter publiek in 

Matter 1922, 626-685; Gordon 1924, 22-23; Parsons 1929, 403 e.v,; MacDougall 1982, 15 e.v.; Homeyer 1982, 

108-109 (Brutus’ steen: 109). Het jongste voorbeeld geeft Homeyer 1982, 110: een kroniek uit 1719. Zie echter 

de bijgevoegde illustratie uit 1728-1769 en vgl. Scherer 1963, 228, ook over een prent van Hogarth uit 1735, die 

de repetitie van een in die tijd zeer populair toneelstuk over de val van Troje zou weergeven. 
     285 Albanus: zie p. 121; Vassus: zie 75; Karolingische annexatie van het Merovingische bloed via Blithildis: zie 

77; Wales: zie 121. 
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principe onderscheidde de zingeving van dat verleden zich niet van de invulling die, in de 

loop van de tijd, vanuit dezelfde geledingen aan de Frankische sage is gegeven. Steeds ging 

het om herleiding van identiteit, en om de fundering van macht, recht en aanzien. Speciaal 

vanuit kwetsbare positie werd een dergelijke extra ondersteuning gezocht: in geval van onder-

drukking, van maatschappelijk klimmen, in concurrentie en conflict met een sterk(er) geachte 

partij, of bij aanvechtbare of omstreden opvolging en machtsuitbreiding. 

 In concreto zijn er wel verschillen in het gebruik van de Britse en de Frankische sage. 

Op de ook in de Brutus-sage geïmpliceerde en in Constantijn verwerkelijkte aanspraken op 

het keizerschap, zo belangrijk in de Duitse en Franse omgang met het Trojaanse bloed, werd 

geen duidelijk beroep gedaan. Nieuw lijkt daarentegen de democratiserende uitleg van het 

Brutus-verhaal. Dit onderscheid in gebruik hangt samen met verschillen in de politieke situa-

tie en ontwikkeling van de betrokken landen. Weer blijkt de Troje-sage de geschiedenis te 

volgen. 

 In haar verspreiding ging de Britse Troje-sage dezelfde weg als de Frankische. 

Aanvankelijk circuleerde het verhaal uitsluitend in het Latijn, bij een beperkt publiek van 

geïnteresseerden en belanghebbenden uit de wereld van wetenschap en politiek. Vanaf de 

twaalfde eeuw werd het verspreid in de volkstaal, eerst onder de adel, later ook onder de 

burgerij. In eerste instantie ging het daarbij om de stedelijke elite, die over voldoende kennis 

beschikte om de Troje-sage voor eigen doeleinden aan te wenden. Maar enige kennis van de 

afstammingssagen moet via mondelinge overdracht, vertoningen bij inkomsten, festiviteiten 

en dergelijke bij bredere, minder ontwikkelde lagen van de bevolking zijn doorgedrongen. 

Ook de uiterlijke aankleding van de stad kan aan de verbreiding van de Troje-sagen hebben 

bijgedragen. Speciaal Londen levert voorbeelden waaruit blijkt dat mettertijd het bredere 

publiek, in meer passieve rol, de trots op de Trojaanse oorsprong deelde.  

 Ook in Engeland waren het de geleerden die - wat later dan op het vasteland - de sage 

als eersten loslieten. En weer bleven politiek en publiek langer trouw aan Troje. Het publiek 

kon maar in beperkte mate kennis nemen van het werk en de gedachtenwisseling van de 

geleerden: de humanistische schriftcultuur, in het Latijn, was het domein van een kleine elite. 

Voor de politiek, voor het hof gold die beperking echter niet. Juist uit het feit dat men daar 

desondanks aan Brutus vasthield blijkt weer het belang van de Troje-sage, die ook in 

Engeland pas kon uitsterven toen ze haar functie verloren had. 

 

 

   6. Trojanen als brengers van beschaving 

 

 

 6.1. Inleiding 

 

De erfenis die de Trojanen aan hun afstammelingen hadden nagelaten bestond niet alleen uit 

een oude naam en edel, tot macht verkoren bloed. Ook de Trojaanse cultuur was door hen 

meegebracht en overgeplant naar het Westen. Daarbij ging het om cultuur in ruime zin. 

Behalve kunsten en wetenschappen konden er ook elementaire zaken als de relatie tot de 

natuur, de inrichting van de samenleving, zeden en gewoonten, normen en waarden, of 

materiële en technische vaardigheden en verworvenheden onder vallen. 

 Dit cultuurhistorische aspect van de afstammingssagen heeft, zoals zal blijken, het 

middeleeuwse beeld van Troje en haar bewoners sterk beïnvloed. Maar het belang ervan ligt 

vooral in het zicht dat die gedroomde Trojaanse cultuur biedt op de aannames en 

vanzelfsprekendheden, idealen en ambities die er ten aanzien van de eigen beschaving 

leefden. In het middeleeuwse denken over oorsprong en wording speelden groei en 

ontwikkeling immers geen rol. De essentiële kenmerken van een geslacht, een volk, een stad 
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stonden van aanvang af vast.
286

 De beschaving die de Trojaanse voorouders ooit hadden 

gevestigd was dus, althans in potentieel, de beschaving waarin men nu nog leefde. Over de 

vraag hoe die beschaving er dan precies uitzag (of eruit zou moeten zien) werd verschillend 

gedacht. Ook hier geldt weer dat de invulling van het Trojaanse verleden afhankelijk was van 

de beschouwer. 

 De bronnen voor de middeleeuwse opvattingen over de culturele erfenis uit Troje 

vallen niet altijd samen met de bronnen voor de Trojaanse afstammingssagen. Dit valt voor 

een deel te verklaren uit het genre en, daarmee, uit de intenties van een tekst. Een genealogie 

bijvoorbeeld wil allereerst een bloedlijn traceren, en kan alle verdere aspecten van de 

afstammingsgeschiedenis als bijzaak beschouwen en negeren. In andere, meer literaire teksten 

ligt de nadruk juist vaak op de Trojaanse beschaving - de stad werd vooral bekend als model 

van hoofsheid - en kan de afstamming uit Troje, hoe belangrijk ook als historisch kader, 

buiten behandeling blijven. 

 Maar de ontwikkeling van het idee had ook - evenals de ontwikkeling van cultureel 

zelfbesef 
287

 - zijn tijd nodig. Wel was het beschavingselement steeds op de achtergrond 

aanwezig. Het was al van belang in het voorbeeld, in de Romeinse Troje-sage en in Vergilius. 

Ook de oudste bronnen voor de Frankische sage deden al uitspraken over de aard van de 

Trojaanse voorvaderen (dapperheid, vrijheidsdrang) en van hun samenleving (stedenstichting, 

leven onder het gezag van een vorst, en onder wetten). Maar het ging daarbij nog niet om de 

overdracht van een exclusief Trojaanse cultuur. Het Liber Historiae Francorum bijvoorbeeld 

vertelt hoe de Trojanen zich vestigen bij de Germaanse steden aan de Rijn en zich daar, naar 

het voorbeeld van andere volkeren, hun eerste koning kozen. Pas veel later werden zij 

voorgesteld als degenen die het leven in steden en het leven onder het gezag van een vorst zelf 

zouden hebben geïntroduceerd. De bloeitijd van Troje als cultuurmodel begon in de twaalfde 

eeuw, vooral door Benoît de Sainte-Maures Roman de Troie en de hoofse opvatting van de 

stof die daarmee in de mode kwam.
288

 

 

 

 6.2. Door God gezonden hoveniers 

 

Ook in hun functie als beschavingsbrengers konden de Trojanen worden beschouwd als de 

(onbewuste) uitvoerders van Gods wil. Het land waar zij zich vestigen wordt in de loop der 

tijd steeds vaker beschreven als een land dat zich nog in oerstaat bevindt. Het is er woest en 

ledig.
289

 Veelzeggend is bijvoorbeeld de naam van het ‘Woud zonder genade’, dat volgens 

laatmiddeleeuwse Nederlandse kronieken oorspronkelijk de kuststreken (Vlaanderen, 

Holland) zou hebben overdekt. Het is een ongeordende chaos, een locus terribilis. De enige 

bewoners van een dergelijk gebied zijn wilde beesten, gewelddadige reuzen, of rovers en 

moordenaars. Soms wonen er al menselijke wezens, maar zij worden vaak beschreven als 

halve of hele wilden. Zij krijgen de trekken van de wildeman, de middeleeuwse antipode van 

de beschaafde mens. Ze leven verspreid over het land, in staat van anarchie. 

 De Trojanen onderwerpen de woeste natuur door de gevaarlijke en kwaadaardige  

wezens te verjagen of te verslaan, en het land te bebouwen. Graanteelt en wijnbouw zouden 

door hen zijn geïntroduceerd. Ze vestigen een geregelde samenleving waarin de mensen 

                                                
     286 Vgl. hiervóór, 65. 
     287 Het natie-begrip werd eerst vooral bepaald door bloed en gezamenlijke wetten (Reynolds 1983 B, 382 e.v.). 
     288 Romeinse sage: zie hoofdstuk IV.2. Vergilius: Waswo 1988, 550-553. Frankische sage: zie hoofdstuk 

IV.4.1. Passage Liber Historiae Francorum: “Illi quoque egressi a Sicambria, venerunt in extremis partibus Reni 

fluminis in Germaniarum oppidis [...]. Sunnone autem defuncto, acciperunt consilium, ut regem sibi unum 

constituerunt, sicut ceterae gentes” (Quellen 1982, 344). Vgl. verder over de ontwikkeling van het idee Beaune 

1985 B, 351-352; Waswo 1995. 

   289 Vgl. Genesis 1, 2. 
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wonen binnen de muren van huizen, kastelen en steden, onder het gezag van een vorst en 

onder de bescherming van wetten.
290

 Op die manier vervullen zij, als uitverkoren voorhoede,  

Gods opdracht aan de mens om de Schepping te vervolmaken, om, als Zijn afspiegeling, de 

door Hem gecreëerde wildernis te ordenen en om te vormen tot een locus amoenus. De 

toestand van orde en vrede die zij scheppen krijgt de trekken van een Gouden Tijd.
291

 

 Speciale aandacht gaat uit naar de vorst als cultivator. Hij verslaat boeven en reuzen 

met eigen hand, laat steden bouwen, vaardigt wetten uit, leert zijn onderdanen het land te 

bebouwen. Als eerste van zijn volk laat hij zich bekeren (hoe eerder hoe beter, en dus 

beconcurreren de verschillende afstammingssagen elkaar op dit punt) en vervolgens zet hij 

zich in voor de verspreiding van het christendom en de bestrijding van heidendom en ketterij. 

Hij is, kortom, degene die voorgaat in de strijd tegen de wildernis, en die aan het hoofd staat 

van de nieuwe orde. Georges Chastellain bijvoorbeeld ziet, aan het begin van de vijftiende 

eeuw, de vroege Trojaans-Frankische vorsten als hoveniers - de vergelijking is typerend - in 

dienst van God: 

 
Le peuple tout à l’environ estoit de sauvage condition et féroce à réduire, et que Dieu vouloit 

en ses parties cy-bas faire florir et fructifier le jardin de sa foi, il besoignoit bien d’avoir 

cultiveurs qui, en labeur et vertu de corps, sartissent et jetassent les espines et donnassent aux 

plantes eslevées lieu et aisance de verdoyer. Certes ainsi firent jadis les princes françois, qui 
armoyés et enoints par divin mystère et eslus pour estre professeurs du divin nom, en diligence 

et aigreur tousjours icy et là, labouroient à mettre en point leur jardin292 

 

                                                
     290 Niet altijd wordt er iets gezegd over de toestand in het nieuwe land. Nog niet op cultuur gerichte vroege 

teksten als Fredegarius en Nennius geven bijvoorbeeld geen informatie. Trojanen als onderwerpers van een 

woeste natuur bij Geoffrey van Monmouth (zie hoofdstuk IV.5.3), en in de Franse Roman d’Énéas - in tegen-

stelling tot het voorbeeld, Vergilius (Marchello-Nizia 1985, 259-60). Vgl. ook Cornelis van Ghisteles Aeneas en 

Dido (1552), waarin Italië nog “rouw ende verweerdt” heet vóór de komst van Aeneas (Van Ghistele ed. 1982-

1983, r. 1576). Ook de nog te bespreken Nederlandse sagen leveren voorbeelden. Over het Woud zonder genade 

en zijn betekenis Carasso-Kok 1992. Over de middeleeuwse wildeman: Bernheimer 1952. Trojaanse introductie 

van graan- en wijnbouw: Maerlant, Historie van Troyen ed. 1889-1892, r. 32400, 40879, naar een versie van de 

Frankische Troje-sage. 

 Trojaanse civilisatie van Galliërs in Parthonopeus de Blois (1182-1185): “Troie fut moult de grand 

noblesse, de grand honneur, de grande richesse, plantée de chevaliers... France avait lors nom Galles, n’y avait 
châteaux ne tours, ne nobles cités, ne beaux bourgs. Ainsi demeurait toute la gent éparsement... Le pays de 

France était gastine, de bois plaine. N’y avait roi ne duc ne comte. Marcomir leur fit fermer riches châteaux et 

fortes cités et leur enseigna à vivre ensemble” (geciteerd naar Beaune 1985 B, 351; datering: Grundriss 1968-.... 

IV, 2, 173. De Middelnederlandse vertaling van ca. 1250 is, voorzover overgeleverd, gelijkluidend. Zie 

Parthonopeus ed. z.j. 4, 9-11; datering: Kienhorst 1988 I, 153). Volgens de Grandes Chroniques de France 

(1274) hadden de Galliërs Marcomiris tot hun leider gekozen uit dankbaarheid voor het feit dat hij hun de 

wapenkunst had bijgebracht en steden, burchten en vestingen had gebouwd om hen te beschermen tegen 

zeerovers (Klippel 1936, 38). 

Dit beeld van de Galliërs is enigszins strijdig met dat van Rigord van Saint-Denis en zijn navolgers, die 

van de Galliërs Trojanen maakten die, gearriveerd in een leeg land, o.a. Parijs stichtten. Maar ook in die visie 

zijn het dus Trojanen die, nu in twee fasen, beschaving brengen (vgl. Beaune 1985 A, 24-25, 338; Beaune 1985 
B, 351-352, en hiervóór 102, 104. En ook in die visie worden de later gearriveerde Trojaanse Franken in hun 

bijdrage aan de cultuur (gezag, wetten, krijgskunst) geassocieerd met de vorsten die zich op hen terugvoerden. 

Hier ligt de kern van de latere herleiding van adel uit Franken en burgers uit Galliërs (vgl. hierna, n. 347).  
     291 Over de op Genesis 2, 15-16 gebaseerde opvatting van de menselijke taak de Schepping te vervolmaken 

Pleij 1990 A, 53. Een beknopt overzicht van het motief van de Gouden Tijd in de klassieke oudheid en de 

receptie ervan in de christelijke traditie biedt Brinkkemper en Soepnel 1989. Ook de invulling van dit motief 

blijkt, hoewel sterk bepaald door de klassieke traditie, afhankelijk van de beschouwer. Speciaal over de 

middeleeuwse invulling ervan: Graus 1988, 203-219 (over toepassing op de eigen voorvaderen 206, 215). 

Trojaans-Gallische periode als Gouden Tijd: Bossuat 1958, 192; Beaune 1985 A, 25. 
     292 Chastellain ed. 1863-1866, I, 7 (Chronique 1419-1422, proloog); vgl. Klippel 1936, 42; vgl. ook de 

Parthonopeus en de Grandes Chroniques in n. 290. 
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 Het stichten van een stad was, in deze context, bij uitstek de vervulling van de door 

God gegeven taak om de natuur te herscheppen. Een stad was het meest omvangrijke, 

geconcentreerde en veelvormige produkt van menselijke arbeid dat men zich kon denken. Een 

stad was, kortweg, centrum en symbool van beschaving.
293

 Stedenstichting vormde dus een 

essentieel element in cultivering van wildernis, kerstening de definitieve overwinning ervan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De wording van Frankrijk, in een veelzeggende selectie van kernscènes: de Trojaanse Oorlog, de vlucht 

uit Troje, de stichting van Parijs, de doop van Clovis. 

Les Grandes Chroniques de France, Brussel Ms B.R. 2, fol. 2 (uit: Tanner 1993, afb. 42). 

 

 

 6.3. Troje als wieg van wetenschap 

 

Al eerder werd vermeld dat de translatio imperii-gedachte een cultuurhistorische pendant 

kreeg in een translatio sapientiae of studii.
294

 Ook is wel sprake van een translatio artium. 

Wijsheid, wetenschap en kunsten bewogen zich, net als de universele macht, volgens 

goddelijk plan van Oost naar West. In essentie - de overname van cultuur uit het Oosten - is 

deze gedachte al aanwijsbaar in de klassieke oudheid. Er bestond echter verschil in invulling. 

De Grieken zagen Egypte als bakermat van alle wijsheid. In Rome keek men vooral naar het 

oude Athene. En de vroeg-christelijke apologeten wezen op de Babylonische Chaldeeërs en 

                                                
     293 Kugler 1986, 8-11, 131; Croizy-Naquet 1994, 366; over stedenbouw als deel van de westerse definitie van 

beschaving Waswo 1988, 547-548. 
     294 Zie hoofdstuk III.2.2.. 
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op de Hebreeërs. Sporen van al deze tradities zijn in de middeleeuwen terug te vinden. Pas in 

de twaalfde eeuw vormde zich een meer systematisch model, naar het voorbeeld van de 

translatio imperii-gedachte.
295

 Volgens Otto van Freising had de cultuur zich vanuit Egypte 

via Griekenland en Rome naar het eindpunt, het Avondland (Frankrijk en Spanje) verplaatst. 

Het was vooral het trotse, zelfbewuste Frankrijk van de twaalfde eeuw - en dan speciaal Parijs 

- dat de gedachte annexeerde en dat zich als het glorieuze eindpunt van ook deze translatio 

wenste te beschouwen. En weer kreeg Karel de Grote daarbij een centrale rol toebedeeld. Hij 

gold, sinds de dertiende eeuw, als de stichter van de Parijse universiteit. Met die stichting had 

hij de translatio studii van Rome naar Parijs persoonlijk volbracht.
296

 

 In de hierboven beschreven ‘klassieke’ vorm van de translatio studii speelde Troje 

geen rol. Het was echter te verwachten dat de stad, die zo nauw verweven was geraakt met de 

translatio imperii-gedachte, ook met deze cultuurhistorische translatio zou worden 

geassocieerd.
297

 Eerder zagen we dat Parijs, volgens de geschiedschrijving aan het hof van 

Filips II Augustus, al tijdens Marcomiris de leermeester van de hele wereld zou zijn 

geweest.
298

 Ook in Oxford verbond men de translatio studii met de eigen afstamming uit 

Troje. De stichting van deze universiteit werd in verband gebracht met Griekse wijzen die met 

Brutus naar Albion waren gekomen. Deze sage ontstond waarschijnlijk in de veertiende eeuw, 

maar werd pas echt belangrijk in later tijd, toen de rivaliteit met Cambridge fel werd.
299

  

 

 

 6.4. Troje als wieg van ridderschap en hoofsheid 

 

De middeleeuwse invulling van Trojes rol in de translatio van cultuur betrof niet alleen 

studium of clergie. Nog veel belangrijker was de militia of chevalerie die men daar in de 

twaalfde eeuw mee ging verbinden. Ook deze werd wel, volgens het gebruikelijke model, op 

de Grieken teruggevoerd. “Ce nos ont nostre livre apris / Que Grèce est de chevalerie / Le 

premier los et de clergie” stelt bijvoorbeeld Chrétien de Troyes (!) rond 1175 in de proloog 

van zijn Cligès.
300

 Maar, stelt de Duitse versvertelling Moriz von Craûn (eind twaalfde, begin 

dertiende eeuw),
 301

 de Grieken leerden ridderschap kennen voor de muren van Troje,
 302

 in de 

                                                
     295 “Die translatio imperii scheint als weltgeschichtliches Modell analogisch auf den in der Sache, im Ursprung 

und in der Überlieferung eigenen Gedanken der translatio artium übergegriffen und ihn zum 
universalhistorischen Formbegriff für die Geschichte der menschlichen Kultur erweitert zu haben” (Worstbrock 

1965, 14). 
     296 Over de ontwikkeling van deze translatio-gedachte Jongkees 1990 C, en vooral Worstbrock 1965. Over 

Parijs: Gabriel 1988, 605-612. Ook de universiteiten van Bologna en Oxford werden beschouwd als eindpunt 

van de translatio studii (uit Rome, uit Griekenland): Gabriel 1988, 617, 618-619; vgl. voor Oxford hieronder.  
     297 Opmerkelijk is, in dit kader, de inleidende brief bij Dares, die een gang van Troje naar Athene en 

vervolgens naar Rome beschrijft (vgl. Croizy-Naquet 1994, 385). De gedachte aan een translatio studii uit Troje 

lijkt ook al aanwezig in het werk van Vergilius Maro grammaticus, vermoedelijk levend in de zevende eeuw, in 

Zuid-Frankrijk, en auteur van twee grammaticale geschriften. Hij bedacht een genealogie van grammatici, met 

als geestelijk stamvader een uit Troje afkomstige Donatus. Serieus lijkt dat alles echter niet bedoeld. Brunhölzl 

vermoedt in de schrijver een geleerde pias, of een satiricus die de spot dreef met allerlei verschijnselen uit zijn 
eigen tijd. Hij ziet kritiek op de nog jonge Frankische Troje-sage als het waarschijnlijke doel (Brunhölzl 1975, 

150-152). 
     298 Vgl. hierboven, 102; het betreft passages bij Guillaume le Breton (Baldwin 1986, 576 n. 76). Vgl. ook 

Beaune 1985 A, 302. 
     299 Matter 1922, 394-409; Homeyer 1982, 105; Gabriel 1988, 618-619, 622-626. Voorbeelden tot in de 

achttiende eeuw. 
     300 Verbinding studium-militia: Worstbrock 1965, 19-20. Citaat Cligès: Folz 1977, 123 (vert. Chrétien de 

Troyes ed. 1991, 123: “Our books have taught us that chivalry and learning first flourished in Greece”). 

Suggestie dat Chrétiens naam een bewuste toespeling op het hoofse Troje zou zijn: Dragonetti 1980, 20-22. 
     301 De datering is lastig. Gewoonlijk denkt men aan het tweede decennium van de dertiende eeuw (Folz 1977, 

121; Lienert 1990, 201). Thomas echter vermoedt een veel vroeger ontstaan, en een mogelijk verband met de 



 

 134 

  

strijd om een vrouw, en dan vooral door het contact met Hector. Ridderlijkheid is in deze 

tekst niet verbonden met clergie, maar met macht. Na de val van Troje namen de Grieken de 

ridderschap mee naar hun eigen land, waar zij leefde tot het rijk van Alexander de Grote 

verloren ging. Een nieuw vaderland vond zij in het Rome van Julius Caesar. Maar opnieuw 

raakte ze ontheemd, door de monsterlijkheid van Nero. Lang dwaalde de ridderlijkheid 

uitgeput rond, tot zij in Kerlingen (het Frankische rijk) kwam, waar ze uiteindelijk weer 

herstelde door de veroveringen van Karel de Grote, en de inspirerende heldendaden van 

Roeland en Olivier. Sindsdien heeft ze zich verder kunnen verspreiden. 

 Nergens werd de ‘translatio militiae’ uit Troje zó uitvoerig geformuleerd als in deze 

tekst. Nergens ook is het verband met de translatio imperii - in de verbondenheid met de 

wereldmacht van achtereenvolgens Grieken, Romeinen en Franken - zó duidelijk.
303

 Maar 

Moriz von Craûn was niet de eerste tekst waarin Troje als geboortegrond van ridderschap 

werd voorgesteld, en het was ook niet de laatste.
304

  

 

De opkomst van hoofsheid als adellijk cultuurideaal is op verschillende manieren verbonden 

met de ‘renaissance van de twaalfde eeuw’. Dat is de gebruikelijke benaming voor de 

ingrijpende periode van culturele opbloei en vernieuwing die het Westen tussen ca. 1050 en 

ca. 1250 doormaakte. Zij was het gevolg van de sinds de tiende eeuw toegenomen politieke 

en sociale stabiliteit, en van de welvaartsstijging en expansiedrift die deze onder meer met 

zich meebracht.
305

 Aan de vorstenhoven ontstond een nieuwe, exclusieve levensstijl van luxe 

en verfijning, een nieuw ideaal van schoonheid en harmonie. Behalve de toename van 

materiële welstand en, daardoor, van vrije tijd kan ook het contact met Byzantium en met de 

Arabische cultuur, door de kruistochten, daarbij een rol hebben gespeeld. Ook psychologische 

en sociale factoren (de nieuwe aandacht voor de mens als individu, de sociale spanningen 

binnen de hofgemeenschap) kunnen het ontstaan van het verschijnsel hoofsheid helpen 

verklaren.
306

 

 “Kernpunt van de hoofse ideologie is de stelling dat het leven, het leven aan het hof 

welteverstaan, schoon behoort te zijn, en dat deze schoonheid bereikt kan worden door zelfbe-

                                                                                                                                                   
Mainzer hofdagen van 1184 en 1188 (Thomas 1984, 325-352, 362-365; Thomas 1987, 348-9, 353). Vgl. 

hiervóór, 89. 
     302 Thomas wijst op de geringe aandacht voor de Grieken in vergelijking tot de Trojanen, die hier het eigenlijke 

begin van de translatio-reeks vormen (Thomas 1984, 360, 365). 
 Elders worden Trojaanse en Griekse herkomst van de ridderlijkheid verzoend door, net als in de 

oorsprongsmythe van de universiteit van Oxford, verband te leggen met Griekse omzwervingen van Trojaanse 

vluchtelingen. De in Griekenland gevestigde Trojaan Helenus stond daarbij centraal (vgl. Klippel 1936, 28-29, 

33-39, 52-53). Bij Jean Lemaire de Belges (Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes, 1511-1513) bij-

voorbeeld is het Helenus die zijn neefje Laodamas - de latere Francus, stamvader van de Franken - instrueert in 

de ridderlijke deugden: “tant en science, literature, et bonnes moeurs, comme aux armes, à la chasse et autres 

exercices”. Helenus stond echter voornamelijk als wijze ziener bekend, niet als vechtersbaas. Ten onrechte, stelt 

Lemaire. En “pour garder l’honneur d’un si noble et vertueux Prince” voert hij vervolgens plaatsen uit 

betrouwbare bronnen (Dictys, Homerus) aan die moeten bewijzen dat Helenus wel degelijk vaardig met wapens 

was (Lemaire ed. 1882-1891, II 272-282; citaten 279, 280). 
     303 Thomas verklaart dit uit het feit dat de tekst wilde aansluiten bij het streven van de Duitse keizer Frederik I 
Barbarossa om de nieuwe idealen van ridderlijkheid en hoofsheid ook in het Duitse rijk te laten wortelen. 

Daarbij werd ridderlijkheid echter vooral opgevat als een aan het keizerschap verbonden en verplicht fenomeen - 

aspecten als toernooivechten en vrouwendienst waren van secundair belang. De gevaren van de minne (en het 

verval van de Franse ridders: weer blijkt de Frans-Duitse rivaliteit) werden gedemonstreerd aan het treurige 

voorbeeld van de niet zo heel voorbeeldige (Franse) ridder Moriz von Craûn (Thomas 1984, 358-363; vgl. ook 

Folz 1977, 122; Thomas 1987, 341-342). 
     304 Over Moriz von Craûn en de translatio militiae: Worstbrock 1965, 20-22; Knapp 1974, 130-132; Folz 

1977; Thomas 1984; Thomas 1987; Lienert 1990, 201-202 (editie van de passages over Troje: 234-236). Zie 

voor verdere voorbeelden ook Klippel 1936, 34-35. 
     305 Over deze ontwikkelingen Hoyt 1966, deel 3. 
     306 Gerritsen 1983, 34-40. Vgl. ook Arturus Rex 1987, 57-74. 
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heersing en oefening” schrijft Gerritsen in zijn artikel ‘Wat is hoofsheid?’. Dat nieuwe 

verlangen naar schoonheid - van mensen, van menselijke gedragingen, van dingen - 

doordringt het hofleven in vrijwel al zijn onderdelen. De hofdag bijvoorbeeld, traditioneel 

gewijd aan bestuur en rechtspraak, groeit zowel in de literatuur als in werkelijkheid uit tot 

hoffeest, tot gelegenheid voor het tentoonspreiden van pracht en praal, en van hoofs gedrag. 

Kostbare tapijten, stoffen en siervoorwerpen bepalen het interieur. De tafel is rijk gedekt, de 

maaltijd is overvloedig, en wordt begeleid door muziek en voordracht. De aanwezigen wedij-

veren in de verzorging van hun uiterlijk, hun conversatie, de verfijning van hun omgangsvor-

men. De onderlinge rivaliteit uit zich alleen nog in de gesublimeerde vorm van sport en spel, 

in toernooien bijvoorbeeld, onder de bewonderende en inspirerende blikken van de dames, of 

in een daarmee vergelijkbaar gezelschapsspel als schaken. Zo kon men zijn dapperheid en 

behendigheid op beschaafde wijze tonen.
307

 

 Heel nieuw is de visie op de liefde. Tevoren overheerste de traditionele christelijke 

opvatting, die alleen de caritas, de liefde die zich op God richtte of uit Hem voortkwam, 

waardeerde. Aardse liefde, cupiditas, gold als destructieve kracht, als dwaasheid of noodza-

kelijk kwaad. In de hoofse ideologie is de liefde juist de positieve kracht bij uitstek. Het is 

immers de liefde voor een vrouw die een man inspireert en beschaaft. Hoofse liefde is de 

hoogste vorm van mannelijke zelfbeheersing en zelfveredeling, en bron van alle deugd. Zij 

wordt het voornaamste onderwerp van de literatuur.
308

 

 De middeleeuwers zelf zagen de hoofse beschaving liever niet als een recent ideaal. 

Ook dit verschijnsel uit de eigen tijd werd gelegitimeerd en van een aura van eerbied-

waardigheid voorzien door het terug te projecteren op een geïdealiseerd verleden.
309

 En al 

snel vormde Troje daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een van de vroegste hoofse scènes in 

de literatuur van Noordwest-Europais de hofdag van koning Arthur in de Stad der Legioenen, 

in Geoffrey van Monmouths Historia Regum Britanniae (ca. 1138).
 310

  Arthur is op het 

hoogtepunt van zijn macht. Voor de hele wereld is zijn hof het toonbeeld van rijkdom, 

schoonheid en hoofsheid. De hofdag die hij houdt vormt van dat alles de ultieme expressie. 

Vele groten komen hem eer bewijzen. De entourage, de ceremonie, de feestelijkheden die 

volgen: het is allemaal even schitterend en indrukwekkend. Midden in zijn beschrijving 

plaatst Geoffrey een en ander, haast terloops, in Trojaans perspectief. Na processie en mis 

zetten de koning en de koningin het feest ieder in hun eigen paleis voort, want - aldus 

Geoffrey - dat was een Trojaanse traditie waar de Britten nog steeds aan vasthielden.
311

  

 De definitieve grondvesting van de hoofse ideologie in de klassieke heldentijd vond 

plaats halverwege de twaalfde eeuw, in de ‘romans antiques’, vooral in de anonieme Roman 

d’Éneas en de Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure. Deze twee teksten hebben de  

                                                
     307 Gerritsen 1983, 39-40; Arturus Rex 1987, 57-74. 
     308 Gerritsen 1983, 39; Arturus Rex 1987, 67-68; zie voor een inleiding op de hoofse liefde ook Zemel 1988. 
     309 Meer algemeen over deze methode Gerritsen 1974, 244-247. Over de historische zelflegitimering van de 

ridderschap als stand en cultuur: Grundriss 1968-...., 86 e.v. 
     310 Lang gold het als de vroegste hoofse episode in de literatuur ten Noorden van de Loire. Van Oostrom ziet 

echter een vroeger voorbeeld in de Ruodlieb (Zuidduitsland, ca.1060). Zie Gerritsen 1974, 258; Van Oostrom 
1983, 129-132. 
     311 Geoffrey van Monmouth ed. 1929, 446, 451-459 (Troje: 456); idem ed. 1976, 222, 225-230 (Troje: 229); 

Johanek 1987, 353. Faral denkt hier aan invloed van het Franse gebruik om koning en koningin op verschillende 

plaatsen te kronen (Faral 1929 II, 278). Tatlock suggereert dat deze passage misschien contemporaine Welshe of 

Byzantijnse gewoontes weerspiegelt, en zoekt de functie ervan in de toevoeging van wat Oosterse glamour 

(Tatlock 1950, 111-112, 273-274). Beide interpretaties doen geen recht aan de lading van de Trojaanse achter-

grond in het algemeen en in Geoffreys Historia in het bijzonder. Dat de scène verder weinig navolging vond 

hangt wellicht samen met het feit dat zij zo slecht past bij de nieuwe, hoofse opvattingen over de rol van 

vrouwen en van liefde. Vgl. Janssens over een enigszins vergelijkbare situatie in de Walewein (Janssens 1985 A, 

31). Ook Winkelman interpreteert de afzondering van de vrouwen in deze passage, op andere gronden, als 

verstoring van het hoofse ideaal (Winkelman 1986, 13-15). 
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Priamus herbouwt Troje. De overdaad aan torens en versiering, de aard van die decoraties (nadruk op 

ridderschap en strijd), en het paleis dat tot in de wolken lijkt op te klimmen typeren de hoofse droomstad zoals 

Benoît de Sainte-Maure die beschreef. Miniatuur (50,9 x 32,9 cm.!) van Jean Colombe, op los(gesneden) blad. 

Tweede helft 15e eeuw. Berlijn, Kupferstichkabinett, Inc. Nr. 4645 (uit: Wescher 1945, afb. 57).
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reputatie van speciaal Troje als geboortegrond van de ridderlijkheid voorgoed gevestigd. 

Beiden benadrukken Troje’s culturele superioriteit - in architectuur, in kunst, in de 

veraangenaming van het leven.
312

 

 Met name Benoît de Sainte-Maure maakte Troje tot hoofs model, tot visioen van 

materiële en sociale perfectie.
313

 De paar korte, zakelijke regels die Dares wijdde aan Pria-

mus’ herbouw van Troje
314

 werden door hem uitgebreid tot een omvattende beschrijving van 

de mooiste, grootste en rijkste stad die er ooit had bestaan: 

 
  Ço truevent bien li cler lisant, 

  E ancore est aparissant, 

  C’onques en terre n’ot cité 

  Qui la resemblast de beauté 

  Ne de grandor ne de largece 

  Ne de plenté ne de richece.315 

 

 Schoonheid en weelde bepaalden Trojes uiterlijk. De verdedigingswerken waren niet 

alleen imposant - hoge, dikke muren, met talrijke torens en versterkingen, en diepe grachten - 

maar ook oogverblindend mooi: veel marmer, veel kleuren, veel sculptuur. De stad zelf was 

dichtbevolkt en dichtbebouwd, maar zelfs de meest bescheiden huizen waren er van marmer. 

Meer dan duizend paleizen voor koningen, hertogen en graven stonden er. Niemand werd er 

nat of vuil, want de straten waren geplaveid en overdekt met prachtige bogen vol mozaïek. 

Maar het mooist van alles was Ilion, Priamus’ paleis, gelegen op het hoogste punt van de stad 

en zó groot dat het tot in de wolken leek op te klimmen. Muren van veelkleurig marmer, 

vensters van kristal, vloeren vol goud en zilver, wanden ingelegd met edelstenen, overal 

bijzondere, kostbare decoraties, miraculeuze siervoorwerpen: nooit werd er sindsdien nog 

zoiets prachtigs gebouwd. 

 Geluk en vreugde heersten in deze wonderbare stad. En die vreugde vond onder meer 

haar uitdrukking en bevestiging in de uitvinding van allerlei vormen van aangenaam - en door 

Benoîts adellijke publiek geliefd - tijdverdrijf, zoals schaken, dobbelen en triktrak. Alle 

soorten van chic vertier vonden hun oorsprong in Troje: 

  Onques ne fu riche maistrie 

  N’ afaitemenz ne corteisie, 

  Dont l’om eüst delit ne joie, 

  Que ne trovassent cil de Troie316        
 

 Ook elders in de tekst blijkt de oriëntatie op de belangstelling en de nieuwe, hoofse 

waarden van het twaalfde-eeuwse publiek.
317

 Hoofse idealisering kenmerkt bijvoorbeeld de 

                                                
     312 Over de romans antiques: Grundriss 1968-.... I, 84, 145-182; Ebenbauer 1984, 249-250 en passim; over het 

Troje-beeld erin: Eley 1991, 36-38. 
     313 Benoîts beschrijving van Troje: ed. 1904-1912, I r. 2977-3186; ed. 1987, 68-73. Vgl. over deze passage 

Baumgartner 1989, 49-51; Eley 1991, 37. 
     314 “Arriving at Troy, he saw to the maximum fortification of the city, built stronger walls, and stationed a 
greater number of soldiers nearby. [...] He also constructed a palace, in which he consecrated an altar and statue 

to Jupiter; [...] and built the gates of Troy - the Antenorean, the Dardanian, the Ilian, the Scaean, the 

Thymbraean, and the Trojan.” (Frazer 1966, 136). 
     315 Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 2993-2998; vertaling: “Les clercs lettrés lisent dans leurs livres - 

et c’est un fait encore bien connu - qu’il n’y eut jamais sur terre de cité comparable à Troie pour la beauté, les 

dimensions, l’abondance des ressources et l’opulence.” (Benoît de Sainte-Maure ed. 1987, 69). 
     316 Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 3179-3182. Vert.: “On peut bien dire que les Troyens inventèrent 

tout ce qui, sur le plan de l’ingéniosité, du divertissement ou des distractions courtoises, est capable de procurer à 

l’homme plaisir et joie” (Benoît de Sainte-Maure ed. 1987, 73).  
     317 Over Benoîts bewerkingstechniek en zijn opvatting van de Troje-stof: ed. 1904-1912, VI 234-263; ed. 1987, 

13-25; Sullivan 1985; Baumgartner 1989. 
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portretten van met name de Trojaanse protagonisten van het verhaal. Priamus is wijs en 

dapper, knap van uiterlijk, rechtvaardig, oprecht, wars van vleierij, vrijgevig, en een 

liefhebber van literatuur en muziek. Bij hem berust de hoogste macht, maar in de beschrijving 

van zijn uitoefening van die macht krijgt hij de trekken van een ideale, constitutionele vorst 

die in harmonie en overleg met zijn volk regeert. De uiteindelijke beslissing over het al dan 

niet aangaan van de oorlog tegen de Grieken legt hij bij een parlement, bij (de bovenlaag van) 

de Trojaanse bevolking.
318

 Ook in de beschrijving van zijn kinderen zijn schoonheid, dapper-

heid en wijsheid de voornaamste trefwoorden. Vooral Hector wordt geprezen, als toonbeeld 

van deugd en als beste en meest hoofse ridder aller tijden.
319

 De oorlogvoering voor Troje 

moet voor twaalfde-eeuwse ridders heel interessant zijn geweest. Benoît beschrijft de 

gevechten dan ook heel uitvoerig, met nadruk op de grote krijgskunst van de Trojanen, en 

probeert alle genoemde helden een rol in de strijd te geven. En door het verhaal heen krijgt de 

liefde - vooral die tussen Jason en Medea, Paris en Helena, Troylus en Briseida, en Achilles 

en Polyxena - veel aandacht.  

 Dat alles betekent overigens niet dat de Roman de Troie een kritiekloze demonstratie 

van het hoofse ideaal is. Iedere held, zelfs Hector, heeft zijn zwakke kanten en maakt fouten. 

En de liefde speelt hier geen fraaie rol, maar gaat gepaard met verraad, ontrouw en dood. De 

attractie lijkt juist in de problematisering, in de mogelijkheid tot verschillende interpretatie 

van gedrag en gebeurtenissen te hebben gelegen.
320

  

 

Al snel raakte Troje in heel Europa befaamd als toonbeeld van hoofse beschaving. De Roman 

de Troie had veel succes.
321

 Bij dat succes lijkt, naast historische interesse, de functie of in elk 

geval reputatie van het werk als spiegel van hoofsheid een belangrijke rol te hebben gespeeld. 

Van die reputatie getuigt bijvoorbeeld de Franse Roman de Galeran de Bretagne (1205-

1208). Daarin wordt de lectuur van de Roman de Troie (en van de Roman de Thèbes) 

genoemd onder de bezigheden die een jong meisje van adel passen.
322

 Vertalers en bewerkers 

van de tekst namen de hoofse invulling van het verhaal over en droegen op hun beurt bij aan 

de verspreiding ervan. Talloos waren vervolgens de verwijzingen - vooral in de literatuur, 

maar ook wel in de historiografie - naar juist de hoofse aspecten van het verhaal. De stof 

                                                
     318 Portret Priamus: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 2863-5, 5295-5312]; ed. 1987, 66, 104-105. De 

raadpleging van het parlement (samengesteld uit: “cil de s’onor [honneur], / E li plus riche e li meillor”): ed. 
1904-1912 I r. 4039 e.v.; ed. 1987, 81-83. Bij Dares roept Priamus het volk samen, en vraagt hij om reacties op 

zijn plannen. Maar er is geen sprake van dat de uiteindelijke beslissing bij het volk wordt gelegd. Zie over deze 

passage Raynaud de Lage 1976, 259-261; Petit 1985, 304-305; Eley 1991, 35. Over Priamus als ideale vorst ook 

Baumgartner 1989, 50. Dezelfde ‘democratische’ tendens zagen we eerder in de Münchener Brut: zie hiervóór, 

125. 
     319 Portret Hector: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I r. 5313-5380; idem ed. 1987, 105-106.  
     320 Vgl. over dit ‘discussie-karakter’ van de tekst, en de hele nieuwe visie op literator en literatuur die eruit 

blijkt: Eley 1990, 183-187. Zie voor de zwaktes van Hector en andere Trojanen bijvoorbeeld Croizy-Naquet 

1994, 376 e.v. 
     321 Zie hiervóór, hoofdstuk II.4.1. 
     322 Andere voorbeelden: in de Chevalier as deus espees (eerste helft 13e eeuw) ziet een ridder in een kasteel 
een meisje van zeventien een ‘romans de Troie’ lezen. En in de Duitse Wigalois (ca. 1210?) laat een Perzische 

koningsdochter zich de geschiedenis van Troje en Aeneas voorlezen (Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912, VI 

359, 360; Lienert 1990, 209; datering Franse teksten: Grundriss 1968-.... IV / 2, 93, 194). Ook de dertiende-

eeuwse Italiaanse geestelijke Thomasin von Zerclaere, auteur van een hoofs leerdicht, zag romans zoals die rond 

Troje als een belangrijke bron van hoofse vorming, en dan speciaal voor de jeugd: “Jonkvrouwen moeten met 

graagte horen over Andromache, wier voorbeeld tot goede lessen strekt; ze moeten horen over Enide, en die 

navolgen zonder afgunst, en ook vrouwe Penelope [...] en Blanchefleur... Ook al zullen zij niet allen koningin 

zijn, ze kunnen het zijn in nobele gezindheid.” Jongens herinnert hij aan de deugd van Walewein, Cliges, Erec en 

Iwein, aan de edele koningen Arthur en Karel, aan Alexander. Dat ridderromans speciaal als jeugdliteratuur 

waren bedoeld is daarmee niet gezegd - men vergelijke het commentaar van Van Oostrom bij het citaat uit Zer-

claere, dat ik aan hem ontleen (Van Oostrom 1989, 36-37).  
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wordt daarbij gewoonlijk bekend verondersteld. Telkens weer wordt Troje genoemd als de 

mooiste en rijkste stad aller tijden - het wordt zelfs vergeleken met het aards paradijs. Telkens 

weer verschijnen de voornaamste personages van het verhaal als historische voorbeelden van 

grote ridderlijkheid (speciaal Hector natuurlijk), adembenemende schoonheid, en exemplari-

sche liefde. En dan zijn er nog de literaire ‘beeldcitaten’: beschrijvingen van bijvoorbeeld 

wandtapijten of kostbare gebruiksvoorwerpen waarop scènes uit de Troje-stof staan 

afgebeeld. Het zijn retorische kunststukjes die de auteur in staat stellen zijn literaire 

vermogens te tonen. Maar tevens boden ze het publiek de gelegenheid om zich in de 

herkenning als ingewijden en connaisseurs van de hoofse materie te voelen en te presenteren. 

Als zodanig typeren ze de functie van Troje als programmatisch ideaal: zó een ruimte, zúlke 

voorwerpen omringen hoofse helden en heldinnen.
323

 

 Voorbeelden ter illustratie van deze hoofse invulling van de Troje-stof zijn ook in de 

Middelnederlandse literatuur ruimschoots voorhanden. Veldekes Eneide, naar de Roman d’É-

néas, kwam al in ander verband ter sprake. Veldeke heeft het hoofse karakter van zijn bron 

overgenomen, en soms zelfs versterkt. Als wegbereider van de nieuwe hoofse roman was zijn 

werk van grote betekenis voor de Duitse literatuur. Weerklank in de Nederlanden is echter 

niet of nauwelijks aanwijsbaar.
324

  

 Een ander zeer vroeg voorbeeld van hoofse literatuur in de Nederlanden, met meer 

invloed op de ‘eigen’ letteren, is het werk van Segher Diengotgaf.
325

 Deze auteur bewerkte 

delen uit de Roman de Troie, en voegde er een hoofse episode van hoofdzakelijk eigen 

maaksel aan toe, die bekend staat als tPrieel van Troyen. Dit Prieel-deel speelt zich af tijdens 

een periode van wapenstilstand, in het derde jaar van de oorlog. Priamus heeft zijn raad bijeen 

geroepen voor overleg: binnenkort eindigt het bestand. Na afloop van het beraad gaat men aan 

tafel. Uit de beschrijving van deze maaltijd en het verdere verloop van de avond - volgens 

Segher naar Dares, “diet al sach ende hoerde” (v. 262) - blijkt de hoofse verfijning van 

Priamus’ hof. Rijk en van hoge afkomst en rang is het gezelschap dat aanzit. De gasten 

worden bediend door Hector en zijn broers: “Beter noch van hogher ghesclacht / en dienden 

nie in herberch [in gezelschap] eer, / noch synt, noch nu, noch nummermeer” (v. 274-276). Er 

zijn vele uitgelezen gerechten. Na het eten wast men de handen
326

, en luistert men naar de 

talrijke minstreels met hun verhalen, liederen en muziek. Daarna gaan de ridders en vrouwen 

zich verpozen in een ‘prieel’, een tuin bij het paleis. Deze locus amoenus vormt, samen met 

de mei-avond, het perfecte decor voor de amoureuze gesprekken die volgen. Aan het eind van  

de avond bereiden de ridders zich voor op de nacht, en op de hervatting van de strijd. 

Sommigen gaan vast slapen, anderen eten nog iets, weer anderen spelen nog een spelletje 

triktrak of schaak ter ontspanning. Alleen Hector - de mooiste en dapperste van al die 

voortreffelijke ridders in deze vreselijkste oorlog aller tijden - brengt de nacht wakend en vol 

zorgen door.
327

 

                                                
     323 Opsomming van verwijzingen in de Franse en Provençaalse literatuur: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-

1912, VI 346-403. Voor Duitsland: Lienert 1990, 201-12.; vgl. ook Müller 2006. Aards paradijs bij Konrad von 

Würzburg: vgl. Pastré 1982, 146, 153 n. 54. Veelzeggend voor het belang van Troje is Lienerts uitspraak op 211-

212: “mir sind keine Bildzitate in der höfischen Dichtung bekannt, die Troja nicht abbilden”. Het is mede in dit 
licht dat de vele tapijten en luxe-voorwerpen met afbeeldingen van de Troje-stof die uit de middeleeuwen zijn 

overgeleverd moeten worden gezien. Zie voor een opsomming Scherer 1963 app. B en passim. 
     324 Zie hiervóór, 89. Zie verder Willaert 1993; over de Veldeke-receptie ook, samenvattend, LexMA 4, 2109-

2110. 
     325 Introductie en editie: Segher Diengotgaf ed. 2001. De datering van het werk is onduidelijk. De terminus 

post quem wordt in elk geval bepaald door het voorbeeld, de Roman de Troie van ca. 1165, de terminus ante 

quem door Jacob van Maerlants Historie van Troyen (ca. 1264), waarin het werd overgeleverd. Maerlant zegt dat 

het ‘lang tevoren’ werd geschreven. Volgens de meest recente literatuur was dat mogelijk rond 1240. Zie over 

deze kwestie verder hierna, hoofdstuk V.3.2.2. 
     326 Over handenwassen als hoofs besluit van de maaltijd: Arturus Rex 1987, 61. 
     327 Citaten: Segher Diengotgaf ed. 2001. 
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 Veel in deze beschrijving is terug te voeren op Benoît. Maar Segher geeft een veel 

hoofser, positiever beeld van de liefde dan zijn voorbeeld, en gaat daarmee nog verder in zijn 

verhoofsing van de stof. Het is de schoonheid van de vrouwen - vooral van Helena en 

Polyxena - die de ridders tot hun heldendaden inspireert. Vrouwvijandige opmerkingen van 

Benoît worden weggelaten. Het portret van Helena is ronduit positief. Ze is mooi en wijs, en 

gebruikt haar charmes om bewonderende ridders tot groter dapperheid te brengen - maar “sy 

en mynde engheen / dan haren man” (v. 83-84). Haar rol in het ontstaan van het conflict 

wordt nauwelijks genoemd: “Helena daers veel om quam” (v. 40) is al wat Segher erover 

zegt.
 328

 Nieuw is de scène in het prieel, waar de minnaars volgens de regels van Ovidius 

zuchten en verbleken bij de verklaring van hun liefde en nederige verering voor de - 

onbereikbare - dames van hun keuze.
329

 

 Seghers werk is ons overgeleverd door Jacob van Maerlant, die het zo goed als 

ongewijzigd opnam in zijn Historie van Troyen (ca. 1264).
330

 Die opname lijkt er op te wijzen 

dat Maerlant zich, ondanks zijn allereerst historisch gerichte aanpak van de stof, ook voor de 

hoofse aspecten ervan interesseerde - al was het maar omdat zijn adellijke publiek er 

belangstelling voor had.
331

 Nog een aanwijzing daarvoor vormt de grotendeels door Maerlant 

zelf gecreëerde geschiedenis van Pollites, de jongste zoon van Priamus, die door zijn liefde 

voor Penthasileia tot grootse daden werd gedreven. Daarmee werd een nieuwe minnaar aan de 

reeks van Benoît en Segher toegevoegd.
332

 Maerlants Troje-roman was een van de meest 

succesvolle Middelnederlandse literaire teksten.
333

 Hij moet een belangrijke verdere bijdrage 

aan de verbreiding van het hoofse Troje-beeld in de Nederlanden hebben geleverd. 

 Het Troje van Segher Diengotgaf en Jacob van Maerlant lijkt de inspiratiebron te zijn 

geweest voor de auteur(s?) van twee wensdichten uit het handschrift-Van Hulthem: De vijf 

vrouwen wenschen en De vijf heren wenschen.
334

 Beide behandelen een minnevraag. Het 

discussiëren over dergelijke (ook persoonlijke en pikante) vragen betreffende de minne was 

een geliefd hoofs gezelschapsspel - een opwindend spel, waarbij men ook nog zijn of haar 

kennis van de hoofse code kon demonstreren. Naast literaire beschrijvingen van discussies 

zijn ook (verzamelingen van) losse minnevragen overgeleverd, die als materiaal voor werke-

lijke debatten kunnen hebben gediend.
335

 Dat was zeker het doel van de twee genoemde 

wensdichten. In De vijf vrouwen wenschen gaat het om de vraag “Hoe elc beest [best] woude 

lonen / Haer lief mocht sijt ghewinnen / Ende [...] / Weelc beest loent van minnen” (v. 26-29). 

Vrouw Venus, scheidsrechter bij het debat, laat het aanwezige publiek tenslotte kiezen wie 

                                                
     328 Over Helena: v. 40-49, 54-59, 78-84, 339-443.  
     329 Over de verhouding tot Benoît: Knuttel 1938, 94 e.v.; Gerritsen en Van Gestel 1964, 104; Janssens 1979, 

138-148; Janssens 1986, 45; Segher Diengotgaf ed. 2001, 11 e.v. Over het hoofse karakter van de tekst ook 

Janssens 1987 B, 102-103. 
     330 Overlevering Segher: Janssens 1987 A; Kienhorst 1988 I, 194-195, 196-210. Hoewel Maerlant wel kleine 

wijzigingen en toevoegingen aanbracht om Seghers tekst in zijn eigen werk te integreren greep hij er niet 

wezenlijk in in (Janssens 1986). 
     331 Knuttel 1938, 92. Hage wijst op de mogelijkheid dat Maerlant Seghers herhaaldelijke beroep op de 

autoriteit van Dares serieus nam, en dus ook hier historie dacht te geven (Hage 1989, 69). 
     332 Over Maerlants uitwerking van de uit Vergilius overgenomen figuur van Pollites: Gerritsen 1975. 
Overigens is Maerlants visie op de liefde veel negatiever dan die van Segher, en meer vergelijkbaar met die van 

Benoît (vgl. Van Oostrom 1996, 272-273). 
     333 Zie hoofdstuk II.4.1. 
     334 Editie: Het handschrift-Van Hulthem ed. 1999, nrs.76 (I, 412-415) en 84 (I, 426-431); zie over de (vier) 

wensdichten in het Hulthemse handschrift ook Kuiper, Pleij en Resoort 1992, 23-24. De grote overeenkomst 

tussen de twee gedichten lijkt op één auteur te wijzen. Op inspiratie door Segher en Maerlant duidt, behalve de 

minne-context, het optreden van Polidamas, die pas in Seghers Prieel een uitvoeriger rol als minnaar kreeg 

toebedeeld (zie Gerritsen en Van Gestel 1964, 104). Interessant is, dat zowel Seghers werk als de twee Trojaanse 

wensdichten in het Hulthemse handschrift zijn te vinden. Mogelijk bestaat er verband tussen overlevering en 

ontstaan. Vgl. ook hierna, n. 358. 
     335 Over minnevragen in literatuur en werkelijkheid: Van der Poel 1992. 
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van de vijf vrouwen het beste antwoord heeft gegeven. En de auteur volgt haar voorbeeld, 

door die keuze aan zijn eigen lezers of toehoorders door te spelen. Veelzeggend is de locatie 

van het gesprek, en de samenstelling van de groep: het zijn Hecuba, Helena, Polyxena, 

Andromache en ‘Ysaude’
336

 die in Troje over de minne discussiëren. De vijf heren wenschen 

behandelt een zelfde soort vraag, heeft een zelfde, uitnodigend open einde, en een 

vergelijkbare situering en rolbezetting. Deelnemers aan het debat zijn Menelaus, Hector, 

Paris, Troylus en Polidamas, en zij bevinden zich in het gezelschap van vrouw Venus, “in der 

Gryeken lant / Daer Parijs uut haelde / Des conincs liefste pant” (v. 13-15).
337

 Veel uitleg 

wordt bij dat alles niet gegeven. De personages zijn bekend, en wel in zodanige context dat zij 

als typen in een hoofse minnekwestie figureren. 

 Ook van verwijzingen naar exemplarische Trojaanse rijkdom, schoonheid en 

ridderlijkheid bevat de Middelnederlandse literatuur veel voorbeelden. Meestal gaat het er 

daarbij om, de rijkdom, schoonheid en ridderlijkheid van iets of iemand anders als nóg 

voortreffelijker voor te stellen. Zo’n schitterend paleis bijvoorbeeld als dat van de emir in 

Floris ende Blancefloer (ca. 1250, naar een Frans voorbeeld van een kleine eeuw eerder) had 

zelfs Troje niet binnen zijn muren.
338

 En de schone Ysabele heet in de Walewein (ca. 1250?) 

mooier dan, onder anderen, Helena.
339

 Ook in de geschiedschrijving was deze methode van 

verheerlijking populair. Zo vecht de Brabantse hertog Jan I in Jan van Heelu’s Rijmkroniek 

van Woeringen (kort na 1288) even goed als Hector, Achilles, Roeland en Olivier. En volgens 

Melis Stoke (Rijmkroniek van Holland, voltooid 1305) overtrof de tocht die zijn opdracht-

gever graaf Floris V in 1282 tegen de Friezen ondernam zelfs alles wat Alexander de Grote en 

Priamus van Troje hadden gepresteerd.
340

 

 Een voorbeeld van literaire Hector-verering levert het Middelnederlandse gedicht Van 

neghen den besten (vóór juni-juli 1337).
341

 Onder beroep op Homerus wordt verteld hoe Pria-

mus de grote deugd van zijn zoon rechtstreeks uit de hemel herleidt: 
 

  [...] hi seide: “Wel lieve kint, 

  Du en hebs van mi niet een twint 

  Dese grote vulmaecthede, 
  Du ne leeres oec dine sede 

  Van gheenen meester dan van Gode 

  Ende van der natueren ghebode. 

  Du best van allen duechden so groot 

  Dattu bat schijns des hemels ghenoot 

  Dan eerdsche mensche, also du leves; 

  Want du alle vulmaectheit heves; (r. 90-99) 

 

En uit Aristoteles, die dit bericht zou hebben bevestigd, wordt aangehaald “Dat bouc, brief, no 

lettre mede / Niet ne vulbrochten de vulmaecthede” (r. 101-102). 

 Een uitvoerig Trojaans ‘beeldcitaat’ is te vinden in de al genoemde roman Floris ende 

                                                
     336 Hier lijkt de tekst corrupt. Deze (aan de Tristan-stof ontleende?) ‘Ysaude’ komt verder ook niet meer voor: 

er worden maar vier antwoorden gegeven.   
     337 Vermoedelijk wordt het eiland Cythera bedoeld (vgl. hiervóór, hoofdstuk II.2., en Maerlant, Historie van 

Troyen ed. 1889-1892, r. 4101-4446). 
     338 Diederic van Assenede ed. 1974, r. 3388. Datering: Kienhorst 1988 I, 55. In de latere prozabewerking van 

de roman (oudst overgeleverde fragment ca. 1517) is de vergelijking nog steeds te vinden: vgl. De historie van 

Floris ende Blancefleur ed. 1903, 41. 
     339 Penninc en Vostaert ed. 1957, r. 3437. Datering: Kienhorst 1988 I, 217: na 1230, wellicht rond 1250 of 

daarna. 
     340 Over het belang van exemplarische helden uit ridderromans voor de beschrijving van helden in (rijm)kro-

nieken: Hage 1989, 40-51. Genoemde voorbeelden aldaar: 40, 41. 
     341 Editie: Middelnederlandsche gedichten 1893-1914 I, 602-635; datering: Van Anrooij 1995, 12. Zie verder 

voor het motief van de Negen Besten hieronder. 
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Blancefloer. Onder de enorme schatten waarvoor Blancefloer op de markt van Nicle werd 

verkocht bevond zich een gouden beker van onschatbare waarde. Het deksel ervan droeg een 

afbeelding van de twist om de gouden appel en het daarop volgende Paris-oordeel, de beker 

zelf toonde de schaking van Helena en het beleg van Troje. Hij was gewrocht door Vulcanus, 

en was door Aeneas meegenomen naar het Westen. Behalve als ‘oeredelsmid’ 
342

 treedt 

Vulcanus hier vermoedelijk ook op als ‘oer-hoorndrager’: zijn vrouw werd hem ontnomen 

door de schone god Mars, zoals Helena aan Menelaus werd ontnomen door de schone Paris, 

en zoals Blancefloer aan de emir zal worden ontnomen door de schone Floris. Later krijgt 

Floris de beker onder ogen, en verzucht: 
 

Ay Floris, [...] ongevallege [rampzalige] Florijs, 

En siestu, hoe geluckech was Parijs, 

Wat werelden dreef hi, ende hoe soete lijf, 

[welk een vreugde smaakte hij en welk een heerlijk leven had hij] 
Doe hi den coninc van Grieken sijn scone wijf 

Helenen ontvoerde over zee? 

Here God, en sal mi nemmermee 

Dat mogen gescien, dat ic sal voeren 

Al dus der scoenre Blancefloeren?343  

 

En zo werd het beoogde hoofse publiek, dat al in de proloog (r. 60) aan de grote en beroemde 

liefde van Paris en Helena was herinnerd, nogmaals op deze historische parallel gewezen.  

 

Allerlei aspecten en onderdelen van de eigentijdse riddercultuur heetten in Troje te zijn 

ontstaan en, na de oorlog, vandaaruit naar het Westen te zijn gebracht. Daarbij ging het 

allereerst om zaken die al door Benoît waren beschreven: om het schaakspel bijvoorbeeld,
344

 

of de krijgskunst, of specifieke onderdelen daarvan zoals het bouwen van fortificaties of het 

dragen van wapentekens. Een Engels traktaat uit de vijftiende eeuw verklaart het ontstaan van 

deze laatste gewoonte met de volgende variant op de Hercules-mythe: 
 

[Toen] Hector van Troje [...] nog een baby was, [werd hij] eens door zijn voedster alleen achter 

gelaten [...]. Twee leeuwen drongen het paleis van vader Priamus binnen en slopen het 

kamertje binnen waar Hector in zijn wiegje lag. Gelukkig was hij al een flinke vent en wist hij 

in elk knuistje een leeuw te worgen. Ten teken van deze heldendaad heeft moeder Hecuba voor 

Hector, toen hij zich in het strijdgewoel van de Trojaanse oorlog ging mengen, een rode zijden 

mantel gemaakt en daarop twee gouden leeuwen geborduurd. Zo was Hector dus de eerste man 

die een eigen symbolisch herkenningsteken droeg.345 

 

                                                
     342 Aldus editeur Mak bij r. 671.  
     343 Diederic van Assenede ed. 1974, r. 621-686, 2210 e.v. (citaat: 2223-2230). In de latere prozabewerking 

(oudst overgeleverde fragment ca. 1517) is de beschrijving van de beker, wat ingekort, nog steeds te vinden: vgl. 

De historie van Floris ende Blancefleur ed. 1903, 11, 26. Andere voorbeelden van Trojaanse beeldcitaten: de 

wandschilderingen in de geheime kamer waarin Ysabele Walewein ontvangt (Penninc en Vostaert ed. 1957, r. 
7901); de afbeeldingen op de kam van panter-been in Reynaerts historie (en in de prozabewerking daarvan, 

oudste overgeleverde druk 1479): Van den vos Reynaerde ed. 1952, 272-274. 
     344 Over de sociale status en het literaire gebruik van het schaakspel in de middeleeuwen: Eales 1986; herkomst 

uit Troje: aldaar 34. De Middelnederlandse versie van Jacobus de Cessolis’ Ludus scaccorum (veertiende eeuw), 

een in heel Europa succesvolle moraliserende allegorie van het schaakspel, volgt het Latijnse voorbeeld met de 

stelling dat “al ist zake, dat veel lude seggen, dattet scaecspul eerst ghevonden wort ende ghemaect inden strijt 

voor Troeyen, dat des nijt en is behoudelic haers woorts, mer tis ghecomen wt Caldeën in [lees: naar] Grieken”. 

De Nederlandse bewerker voegt echter toe: “ic ghelove wel, dattet inden strijt voor Troeyen eerst ghemeenlic 

gheopenbaert wort [...]”. Scaecspel ed. 1912, 4; over de verhouding tot het Latijn: inl. hoofdstuk II; speciaal 

t.a.v. deze passage: § XIII-XXIII (Troje: XIV, XVII). 
     345 Geciteerd naar Van Anrooij 1998, 76-77. Verdere voorbeelden: Van den Bergen-Pantens 1983, 12-14. 
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Andere auteurs zetten vergelijkbare, maar nog niet door Benoît genoemde uitvindingen op het 

conto van de Trojanen. Opmerkelijk is het voorbeeld van Jacques du Fouilloux. Hij schreef in 

1561 een verhandeling over een ander bij uitstek ridderlijk tijdverdrijf, de jacht. In dat werk 

liet hij de jachthond - een edel dier - uit Troje stammen, net als de Franse koning Karel IX aan 

wie het boek was opgedragen.
346

 

 Ook de adel zèlf werd, als stand, op Troje teruggevoerd. Die opvatting is al 

aanwijsbaar vóór de Roman de Troie, en is gedurende de hele middeleeuwen - én daarna - te 

vinden.
347

 Deze visie is voor een belangrijk deel te verklaren vanuit de associatie van Trojaans 

bloed met uitverkiezing tot heerschappij, en vanuit het toenemen van het aantal Trojaanse 

afstammelingen onder de aristocratie.
348

 De herleiding van de riddercultuur uit Troje gaf aan 

de verspreiding van dit idee echter een belangrijke nieuwe impuls. 

 Grote bekendheid als bron van ridderlijkheid kreeg Troje ook via de Negen Besten. 

Deze reeks van negen helden uit de wereldgeschiedenis, ontstaan in het begin van de veer-

tiende eeuw, genoot tot ver na de middeleeuwen in heel Europa - ook in de Nederlanden - een 

enorme populariteit. De reeks bestond uit drie heidenen (Hector, Alexander, Caesar), drie 

joden (Jozua, David, Judas Maccabeüs) en drie christenen (Arthur, Karel de Grote, Godfried 

van Bouillon). Samen vormden zij een concretisering van de translatio militiae. De belang-

rijkste ridders van het christendom werden naast hun klassieke en bijbelse prefiguraties ge-

plaatst. Op die manier werd de ridderlijkheid uit haar heidense en joodse wortels herleid. De 

plaats van Hector aan het begin van de reeks klassieke helden onderstreept het belang van 

Troje op dit punt.
349

 Ridderlijkheid en heldendom werden hier weer allereerst verbonden met 

krijgskunst, verovering en (uitverkiezing tot) heerschappij. Dat is immers wat deze negen 

volgens de middeleeuwse geschiedvisie gemeen hadden, en dat is wat in veel uiteenzettingen  

 

                                                
     346 Krijgskunst, fortificaties: vgl. n. 5 (Parthonopeus de Blois, Grandes Chroniques de France). Wapentekens 

uit Troje: Van den Bergen-Pantens 1983, m.n. 12-14. Jacht en hoofsheid: Gerritsen 1983, 39; jachthond uit 

Troje: Klippel 1936, 38.  
     347 Oudste voorbeeld: Rorico van Moïssac (elfde eeuw) over de Frankische adel (Folz 1983-1984, 197). Zie 

verder bijvoorbeeld Küchlin (hierboven, 94). Vergelijkbare uitspraken werden gedaan in verband met Gent (zie 

hoofdstuk VI.2.5. In Frankrijk leidde men sinds de zestiende eeuw de adel wel van de (overwinnende en vervol-

gens dominerende) Trojaanse Franken af. De burgers zouden van de (oorspronkelijk leider-loze, door de Franken 

overwonnen) Trojaanse Galliërs afstammen. Zie hierover Jouanna 1985, 306, 311. Nog aan de vooravond van de 
Franse Revolutie, in 1788, weerklonk de echo van deze opvatting: “Der Adel mag von den Sigambrern und 

Franken stammen, er kommt doch bloss aus den Wäldern und Sümpfen Germaniens; dorthin sollte man ihn 

zurückschicken. Die Abkunft der Bürger von Galliërn und Römern ist mindestens ebensoviel wert [...]” 

(Emanuel Joseph Sieyès, geciteerd naar Borst 1957-1963, 1606). Vgl. hiervóór, n. 290. 
     348 Vgl. hiervóór (IV.4.4.3., IV.4.5.2, IV.5.4.); zie ook de associatie van Jafeth (die als stamvader van de 

Trojanen werd gezien) met moreel en sociaal adeldom (hiervóór, 70-71). Over de alternatieve herleiding van de 

adel, via Troje, uit de Chamiet Nimrod: hiervóór, n. 79. 
     349 Volgens de chronologie was in deze reeks echter niet Hector de allereerste ridder ter wereld, maar Jozua. 

De val van Troje vond immers plaats ten tijde van Abdon, een van de Richteren die Jozua als leiders over het 

volk van Israël opvolgden (vgl. hiervóór, hoofdstuk II.3.2). Toch werd er soms zodanig met die chronologie 

gegoocheld dat Hector wèl voorop kwam te staan. Schroeder geeft als voorbeeld een houtsnedenreeks met de 
volgende dateringen: Hector 1330 v. Chr., Alexander 800 v. Chr., Caesar 703 v. Chr., Jozua 500 v. Chr., David 

300 v. Chr., Judas Maccabeüs 100 v. Chr., Arthur 500 na Chr., Karel de Grote 800 na Chr., Godfried van 

Bouillon 1100 na Chr. Hij verklaart de “bewusst unhistorische” dateringen uit een op Christus georiënteerde, 

continue ordening van de wereldgeschiedenis, waarbij de grotere spirituele nabijheid van de Joden door 

nabijheid in tijd werd gesymboliseerd (Schroeder 1971, 49-50). Ook het Brusselse handschrift van het Middelne-

derlandse gedicht Van neghen den besten plaatst Hector vóór Jozua, maar houdt voor het overige wel een 

correcte chronologie aan (Hector 1230 v. Chr., Jozua 1000 v. Chr., David 830 v. Chr., Alexander 319 v. Chr., 

Judas Maccabeüs 154 v. Chr., Caesar 42 v. Chr., etc.). Hier kan Hector-verering de reden voor de aanpassing 

zijn geweest. Overigens geeft de redactie van het gedicht in het Comburgse handschrift een andere, juistere 

datering aan Jozua: niet 143 jaar na Troje, maar 300 jaar ervóór zou deze zijn gestorven (vgl. 

Middelnederlandsche gedichten 1893-1914 I, 596-635).  
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De Negen Besten en de negen vrouwelijke Besten. Hector staat uiterst links (wapen met leeuw op troon, 

met zwaard), Penthasileia geheel rechts (wapen met dwarsbalk waarop drie gekroonde 

vrouwenhoofden, en zes bellen). Twee miniaturen uit Le Chevalier Errant van Tommasso III van 
Saluzzo, 1395 (hs. Parijs, Bibl. Nat. Ms. fr. 12559 fol. 125 r (mannen) en 125 v (vrouwen). Uit: 

Schroeder 1971, afb. 1 en 2. 
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over de reeks werd benadrukt.
350

 Maar vervolgens gingen de Besten ook functioneren als  

ideale heersers, als voorbeelden van rechtschapenheid en rechtvaardigheid. In die rol waren ze 

bijvoorbeeld aan te treffen in de decoratie van stadhuizen, als exempel voor de bestuurders, 

vooral in het kader van de rechtspraak. Verder waren de Negen Besten geliefd als onderwerp 

voor onder meer wandtapijten en muurschilderingen, adellijke verkleedpartijen en stedelijke 

vertoningen, bijvoorbeeld tijdens Blijde Inkomsten. Ook in de literatuur werd vaak naar het 

thema verwezen.
351

 

 Door de reeks van de Negen Besten werd, naast Hector, ook Penthasileia tot model 

van ridderlijke krijgskunst en dapperheid. Deze Amazonenkoningin wilde - aldus Benoît - de 

beroemde Hector zien en eer behalen, en kwam daarom het belegerde Troje te hulp. Bij haar 

aankomst bleek de situatie van de stad zeer ernstig. De belangrijkste aanvoerders - met name 

Hector en Troylus - waren inmiddels al dood. Priamus had zich in afwachting van hulp achter 

zijn muren verschanst en waagde zich niet meer aan een uitval. Penthasileia was Trojes laatste 

hoop, en bij haar komst werd zij dan ook met grote vreugde begroet. En inderdaad: nog even 

wist zij de Trojanen tot militaire successen te inspireren. Maar al snel werd zij gedood door 

Pyrrhus, zoals ook Troylus was gedood door Pyrrhus, en zoals Hector was gedood door 

Pyrrhus’ vader Achilles. In de veertiende eeuw werd, naar het voorbeeld van de Negen 

Besten, een reeks van dappere vrouwen bedacht. Opname van deze heldin van Troje, de 

vrouwelijke pendant en bewonderaarster van Hector, lag voor de hand. Een driedeling in 

heidense, joodse en christelijke vrouwen kende deze nieuwe reeks echter niet. In de vijftiende 

eeuw ontstond, vermoedelijk in Duitsland, een tweede groep die wel volgens dat principe was 

samengesteld. De nadruk lag daarbij echter niet meer op ridderlijkheid, maar op vrouwelijke 

deugden. Penthasileia ontbrak in deze tweede serie vrouwen.
352

 

 

De grondvesting van ridderschap en hoofsheid in Troje weerspiegelt niet alleen het culturele 

zelfbesef van de twaalfde-eeuwse adel. Zij had ook politieke betekenis. Het belang van de (uit 

Troje herleide) hoofsheid van koning Arthur op dat punt kwam al ter sprake bij het werk van 

Geoffrey van Monmouth. De culturele superioriteit van de Britten - ten opzichte van de 

autochtone reuzen én ten opzichte van de rest van Europa - vormde een belangrijk element in 

de zelflegitimering van de Anglo-Normandische vorsten. Met name Hendrik II bleek voor de 

onderbouwing van zijn positie graag terug te grijpen op het (Trojaanse) verleden. Zijn vrouw, 

Eleonora van Aquitanië, speelde een belangrijke rol in de transmissie van de nieuwe, in Zuid-

Frankrijk ontstane hoofse opvatting van leven en liefde naar het Noorden. Tegen die 

achtergrond is het begrijpelijk dat juist aan hun hof, in de ‘romans antiques’, de definitieve 

verbinding tussen Troje en ridderlijkheid tot stand kwam. Afstamming en cultureel prestige 

gingen hier hand in hand. Niet alleen het uitverkoren bloed, maar ook de hoogontwikkelde en 

voorbeeldige Trojaanse beschaving was, volgens goddelijk plan, overgebracht naar het 

christelijke, westerse Brittannië en daar opnieuw en nog fraaier tot bloei gekomen. Na een 

eerste schitterende ontplooiïng in de tijd van de Britse koningen, vooral van Arthur, floreerde 

                                                
     350 Vgl. de militaire invulling van het thema in de Voeux du Paon van Jacques de Longuyon (1312-13), een 
overigens hoofse (Alexander-)roman: bij Hector worden bijvoorbeeld zijn leiderschap in de oorlog, zijn 

overwinning op negentien koningen en meer dan honderd andere aanvoerders, en zijn dood door Achilles 

gememoreerd. Deze benadering wordt vaak gevolgd.  
     351 Over de Negen Besten: Schroeder 1971; Van Anrooij 1997. Vgl. voor het aan de reeks ten grondslag 

liggende principe van een typologie ‘triangulaire’ Ohly 1979 A, 135-136.   
     352 Penthasileia bij Benoît: ed. 1987, 261 e.v. Over de vrouwelijke Besten: Schroeder 1971, 168-203 (en 

supplement); Van Anrooij 1997, 89-97. De eerste reeks was: 1. Sinope / Antiope; 2. Hippolyte; 3. Melanippe; 4. 

Lampedo; 5. Penthasileia; 6. Tomyris; 7. Teuta; 8. Semiramis; 9. Deipyle. De tweede, deugdzame reeks bestond 

uit: 1. Lucretia; 2. Veturia; 3. Virginia; 4. Esther; 5. Judith; 6. Jael; 7. St. Helena; 8. St. Brigitta; 9. St. Elizabeth. 

In de Nederlanden traden de negen vrouwen (eerste reeks) bijvoorbeeld op tijdens de inkomst van Johanna van 

Castilië in Brussel, in 1496 (vgl. over die intocht hierna hoofdstuk V.3.3.2.) 
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zij nu opnieuw aan het hof van hun erfgenamen en opvolgers: de Plantagenets. En daarmee 

waren herkomst, legitimiteit en superioriteit van dit vorstenhuis als het ware in één oogopslag 

duidelijk.
353

 

 De propagandistische waarde van Troje als oorsprong van de riddercultuur werd ook 

elders gezien en benut. Machthebbers werden bijvoorbeeld nogal eens vergeleken met Hector. 

Op die manier werden zij gelauwerd als voorbeeldige ridders. Maar tegelijkertijd werd hun 

hoge afstamming uit Troje in herinnering gebracht. In het grotere verband van de Negen 

Besten kon Hector diezelfde dubbele functie vervullen. Vandaar wellicht de gelijkenis met 

bepaalde opdrachtgevers of vorsten die onderzoekers, in een aantal afbeeldingen van de 

Besten, juist in de figuur van Hector meenden te bespeuren.
354

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heraldiek en afstammingssage: de Trojaanse wortels van de Franse lelies blootgelegd. Illustratie bij de 

proloog van Jacques Milet’s Histoire de la Destruction de Troye la Grant (1450-1452). De auteur 

vertelt hoe hij, tijdens een wandeling, een boom vol wapenschilden ziet. ‘Devotion’ zet hem ertoe aan 

om aan de voet van de boom te graven, waar hij het wapen van de Trojanen vindt. Hij besluit een werk 

over hen te schrijven, ter ere van de Franse koning Karel VII, die van hen afstamt, “Car qui veust louer 

son seigneur / Doibt commencer a la naissance” (Klippel 1936, 44; hsn. uit de editie Lyon 1484, uit: 

Van den Bergen-Pantens 1983, 21). 

 

 Ook de heraldiek werd aangewend om het eigen Trojaanse bloed te benadrukken. 

Eerder zagen we dat het gebruik van heraldische tekens uit Troje werd herleid. Hector kreeg 

gewoonlijk een wapen met een of twee leeuwen toegeschreven. De Britse stamvader Brutus 

droeg eveneens een wapen met twee leeuwen. In Engeland wees men er met nadruk op dat dat 

het wapen was geweest van de Trojaanse koningen, en dat Brutus hun rechtmatige erfgenaam 

                                                
     353 Geoffrey van Monmouth, ‘romans antiques’, mecenaat Hendrik II: vgl. hiervóór hoofdstuk IV 5.2 en IV 

5.3. Zie t.a.v. Troje ook Baumgartner 1989, 52; Croizy-Naquet 1994, 381-390, 424; Benmessaoud Lareo 2010, 

132-133. Zie voor Hendrik II en hoofsheid als sociaal ideaal Gerritsen 1983, 37-38. 
     354 Benoît de Sainte-Maure bijvoorbeeld vergelijkt, in de Chronique des ducs de Normandie, Willem de 

Veroveraar met Hector (Beckmann 1965, 64). Gelijkenis van middeleeuwse personen met Hector in Negen 

Besten-reeksen: Schroeder 1971, 204 (onder andere betreffende Karel de Stoute); zie ook 216-217 (gelijkenis in 

Penthasileia, als pendant). Vgl. ook Scherer 1963, 80 over een van de Troje-tapijten uit Doornik, uit het eind van 

de vijftiende eeuw (aldaar afb. 64): “Parts of the figures are restorations: Hector, for instance, has been given 

typical Hapsburg features”.   
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was. Naast het wapenteken boden de wapenkleuren een verdere mogelijkheid tot identificatie: 

in Brabant bijvoorbeeld kreeg het Trojaanse wapen de kleuren van het eigen leeuwenwapen: 

zwart en goud. Het Franse leliewapen, ontstaan in de twaalfde eeuw, werd later door middel 

van een historische legende met het Trojaanse verleden verbonden. Volgens deze 

legende, uitgewerkt onder druk van de Honderdjarige Oorlog, hadden de Trojanen in de 

Meotische moerassen hun leeuw verruild voor een onder die omstandigheden meer toepas-

selijk wapenteken: drie padden. Aan Clovis, de eerste christelijke koning uit hun bloed, had 

een engel echter een nieuw schild gebracht, waarop drie lelies stonden. De lelies waren 

oorspronkelijk symbool voor Maria. Later kregen ze een meer politieke betekenis, 

bijvoorbeeld als symbool voor het Franse koninkrijk dat de goddelijke Drieëenheid weerspie-

gelde. Ook buiten Frankrijk werd de legende gebruikt. De Trojaanse leeuw, de Sicambrische 

padden en de Frankische lelies zijn bijvoorbeeld te vinden in de iconografie rond de 

Habsburgers, die hun bloed - in tweede instantie - eveneens via de Franken op Troje 

terugvoerden. Ook in verband met de Hollandse Troje-sage zullen we ze nog tegenkomen.
355

 

 

 

 6.5. Troje als wieg van stadscultuur  

 

Uit het tot nu toe behandelde materiaal bleek al dat er ook stedelingen waren die zich 

interesseerden voor Troje als oorsprong en model van juist de adellijke cultuur. Het betrof 

vermoedelijk vooral stadsadel en leden van de stedelijke elite, die zich met de cultuur van de 

hogere stand wensten te identificeren. Daarnaast speelde het adellijke voorbeeld ook een rol 

in het groeiende stedelijke beschavingsstreven.
356

 Küchlins geschiedenis van Augsburg, in 

patricische opdracht, vormt een goed voorbeeld van door sociale ambitie geïnspireerd gebruik 

van de stof. De Trojaanse ridders brachten de adel in het land, en zij stichtten Augsburg - dus 

waren de oudste bewoners van de stad van adel. Ook de burgers van Parijs imiteerden, met 

hun Trojaanse toernooi, de ridderlijke mode rond Troje.
357

 De opname van hoofse Troje-

teksten (een selectie uit Maerlant met nadruk op het werk van Segher plus twee ‘Trojaanse’ 

wensdichten met minnevraag) in het vroeg vijftiende-eeuwse, vermoedelijk Brusselse hand-

schrift-Van Hulthem wijst op vergelijkbare belangstelling in de Nederlanden.
358

 Jacob 

                                                
     355 Over het wapen van Hector: Schroeder 1971, 225-8 (vgl. ook de lijst op 261-292); Van den Bergen-Pantens 
1983, m.n. 6-12; Van Anrooij 1997, 76-82. Brutus: Matter 1922, 113-114, 482; Schroeder 1971, 227. Brabant: 

zie hierna, hoofdstuk V.3.2.2. Leliewapen: Van den Bergen-Pantens 1983, 20; Beaune 1985 A, 237-263 (m.n. 

251-255). Vgl. voor de Meotische moerassen hiervóór, 73. Over de verhoogde noodzaak tot zelflegitimering 

door de Honderdjarige Oorlog, en het belang van de Frankische Troje-sage daarbij: hiervóór 100; vgl. ook 122. 

Zie voor Habsburg hoofdstuk V.4.5.2.; voor Holland hoofdstuk VI.4.2.  
     356 Over dit laatste Pleij 1988, 132. 
     357 Küchlin: hiervóór 93; Parijs toernooi: 103. 
     358 Datering (ca. 1405-1408), localisering (in elk geval voor de tekstverzameling: omgeving Brussel): 

Brinkman 2000. Editie: Het handschrift-Van Hulthem ed. 1999; overzicht van de ruim tweehonderd teksten erin: 

I, 77-101; de nummers 76 en 84 (wensdichten) en 143-147 (delen uit Segher en Maerlant) betreffen Troje; 

daarnaast is er nog een korte kroniek van Brabant, beginnend bij Troje (nr.101, op basis van de Brabantsche 
Yeesten - vgl. hierna hoofdstuk V.3.3.). De selectie uit Maerlants Historie van Troyen concentreert zich op 

hoofsheid en ridderschap, en op de figuur van Hector. Het gaat om Seghers werk (Dits tprieel van troyen, Dits 

tpaerlement van troyen, Dits vanden groten strijt [...]) en om twee stukken rond Hector (Dits hoe dat her hector 

ute der stat voer die van troyen te hulpen, Dits her hectors doot). Of deze selectie speciaal voor het handschrift 

werd gemaakt is niet te zeggen, mogelijk kwamen de teksten uit één legger, maar zij lijkt wel gemaakt voor een 

Brussels publiek (Van Anrooij en Van Buuren 1991, 198-199; Jongen 1996 B, 117). Van een verburgerlijking in 

bewerking (zoals in de eveneens in het handschrift opgenomen Borchgravinne van Vergi) is geen sprake. Wel is 

de tendens tot verkorten en exerperen met de stad in verband gebracht (Pleij 1988, 160). Maar die tendens is 

tevens typerend voor de Maerlant-receptie in het algemeen, vooral door de uitzonderlijke lengte van zijn werken 

(Van Oostrom 1996, 377-389). Vgl. ook Kestemont 2010, 265-270, waaruit nog eens blijkt dat adel en burgerij 

niet altijd strikt zijn te scheiden. 
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Bellaerts Vergaderinge der historien van Troyen (Haarlem, 1485) zit, met de nadrukkelijke 

presentatie als Bourgondische hoftekst, eveneens in dat spoor.
359

 

 Maar werd Troje ook gezien als oorsprong en voorbeeld van stadscultuur? Bestond er, 

om zo te zeggen, een translatio urbanitatis-gedachte volgens welke ook de stedelijke cultuur 

uit het Oosten naar het Westen was overgebracht? 
360

 En zo ja, speelde Troje daar dan een rol 

in? Expliciete contemporaine uitspraken - zoals die ten aanzien van de herkomst van de 

ridderlijkheid uit Troje - zijn hierover niet bekend. Maar op basis van het tot nu toe gestelde 

lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat Troje ook als stad in het translatio-model werd 

ingepast.  

 

In zijn studie over het beeld van de stad in de Duitse literatuur van de middeleeuwen 

formuleert Kugler een vergelijkbare hypothese. Hij koos daarbij voor de term translatio urbis, 

en doelt daarmee op een heel concrete translatio: het navolgen en daarmee overplanten van 

klassieke modellen in zowel de beschrijving als de bouw van steden. Aanleiding voor zijn 

introductie van het idee is de Karolingische beschrijving en bouw van Aken als Roma 

secunda. Maar ook elders in het door hem onderzochte materiaal (laudes urbium uit het 

Duitse taalgebied, twaalfde tot zestiende eeuw) trof hij deze gedachte - impliciet - aan: 
 

Das Fortwirken der Translations-Vorstellung im Mittelalter ist in den Verbindungen translatio 

imperii, translatio studii, translatio artium bekannt und erforscht. Es erscheint mir 

naheliegend, eine analoge Vorstellung am Ausbreitungsprozeß des mittelalterlichen 
Städtewesens beteiligt zu sehen. In den Zusammenhang des kulturhistorischen Modells der 

translatio gebracht, läßt sich die Funktion vieler Descriptiones und Laudes urbium gut begrei-

fen: die Stadtbeschreibungen, soweit sie im deutschen Mittelalter Verbreitung gefunden haben, 

übertrugen bestimmte Stadtmerkmale oder ein ganzes Raster von Merkmalen auf deutsche 

Städte. Es waren Qualitäten, die in der antiken urbs vorgebildet und zu Merkzeichen geworden 

waren: etwa die Stadt als ein Ort der Herrschaft, oder der Wissenschaft und der Künste, der 

religiösen Verehrung, des Gewerbefleißes, des Friedens und der Fruchtbarkeit, oder von all 

dem zusammen. 

 Eine translatio urbis finde ich als Terminus nicht belegt. Der Idee nach scheint sie mir 

aber in den mittelalterlichen Stadtbildern, die nach antiken Mustern gearbeitet sind, enthalten 

zu sein. Das literarische Lob einer Stadt ist seiner Struktur gemäß nicht auf historische 

‘Herleitung’ aus, sondern setzt Normen, dient ‘dem Selbstverständnis und der Selbstaussage’ 
und besitzt damit jene wichtige Eigenschaft, die Worstbrock an der Translatio-Idee 

hervorgehoben hat.361 

 

 Kuglers term translatio urbis is toegesneden op zijn eigen onderzoek, dat specifieke, 

concrete modellen en navolgingen van steden en stadsbeschrijvingen betreft. Binnen de 

context van mijn onderzoek geniet het ruimere, meer abstracte begrip translatio urbanitatis 

(urbanitas in de zin van: het leven in een stad, stadscultuur) de voorkeur. Ook het leven in een 

stad als fundamentele vorm van beschaving en maatschappelijke organisatie (in tegenstelling 

tot een ‘ongeordend’ leven, verspreid over het land) wordt erdoor geïmpliceerd.  

 

Expliciete uitspraken over een translatio urbanitatis uit Troje ontbreken zoals gezegd. 

Bovendien is er het een en ander wat de veronderstelling van een belangrijke rol van Troje in 

                                                
   359 Over Bellaerts Vergaderinge eerder in hoofdstuk II.4.2. 
     360 Ik heb het bestaan van een ‘translatio urbanitatis-gedachte’ eerder gesuggereerd in een artikel dat 

verscheen in 1987 (Keesman 1987, 264). Pas daarna vond ik Kugler 1986, met vergelijkbaar concept. 
     361 Kugler 1986, 65 (verwezen wordt naar Worstbrock 1965). Ook de religieus-kerkelijke translatio van 

relikwieën uit de tijden en gebieden van het vroege christendom kan, daarbij, van belang zijn geweest voor het 

stedelijk zelfbewustzijn (66, 83-84). 

 Over Troje en translatio urbis heeft Kugler het niet. Wel behandelt hij het elders als voorbeeld van een 

antieke ideaal-stad (131-138), en noemt hij de vele Trojaanse stichtingssagen (89-90). 
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de vorming en overdracht van stadscultuur lijkt tegen te spreken. Troje was niet de eerste stad 

op aarde. Dat was Enoch, gesticht door Kaïn, leerde de Bijbel (Genesis 4, 17). Diezelfde 

Bijbel leverde nog meer voorbeelden van oudere steden, zoals Ninive, Babel, Sodom en 

Gomorra (Genesis 10, 11, 18, 19). En ook uit de klassieke traditie waren steden bekend die 

ouder waren dan Troje. 

 Het land waar de gevluchte Trojanen zich vestigden werd, zo bleek eerder, vaak 

beschreven als woest en leeg.
362

 Toch werden zij niet altijd gezien als de eerste stedenstichters 

in Europa. Trier bijvoorbeeld was veel ouder dan welke Trojaanse stichting ook. Volgens de 

anonieme Gesta Treverorum (eind elfde, begin twaalfde eeuw) was het gesticht door een zoon 

van de Assyrische koning Ninus, ruim twaalfhonderd jaar vóór Rome. Deze geschiedenis ging 

deel uitmaken van de historische traditie waar nieuwe afstammingssagen mee werden 

vervlochten. Zo beschrijft Jacques de Guise in zijn Annales Hannoniae (eind veertiende 

eeuw) de vijandige confrontatie tussen de inwoners van Trier en hun nieuwe buren, de 

Trojaanse immigranten onder Bavo die, kort na de val van Troje, in het gebied arriveerden.
363

 

 De middeleeuwen kenden tenslotte andere, niet aan de klassieke maar aan de bijbelse 

geschiedenis ontleende identificatiemodellen voor steden, die als zodanig ouder en belang-

rijker waren dan Troje: Babel en Jeruzalem. Van alle slechte en rebelse steden die de Bijbel 

noemde was Babel misschien wel het meest sprekende voorbeeld. De toren van Babel, die tot 

in de hemel had moeten reiken maar door de toornige God was verwoest, stond voor de 

menselijke hoogmoed en nietigheid. Babel werd het symbool voor zondigheid en aardse 

vergankelijkheid. Jeruzalem daarentegen werd - in aansluiting op het met Babel 

contrasterende, Hemelse Jeruzalem uit de Apocalyps - het symbool voor de christelijke 

gemeente, de kerk, en een beeld voor het paradijs. De stad van het kwaad en die van het 

goede, de aardse stad en de stad van God: tegengestelde symbolen die niet alleen door de 

Bijbel bekend raakten, maar ook door Augustinus’ beschrijving van het verloop van de 

heilsgeschiedenis in De Civitate Dei (413-427).
364

 

 Het Bijbelse en vroegchristelijke dualisme tegenover de stad zette zich voort in de 

middeleeuwen. De invloed van de joods-christelijke traditie werd daarbij nog versterkt 

doordat het object zelf, de stad, in de middeleeuwse wereld aanvankelijk zo goed als afwezig 

was. Men leefde op het land. Van de vroegere Romeinse steden was bijna niets meer over. 

Met hun vervallen tempels en resten van godenbeelden vormden ze het zichtbare bewijs van 

de hoogmoed en nietigheid van de heidense beschaving waarvan zij ooit het centrum waren 

geweest. Alleen in hun functie als bestuurlijk en administratief centrum bleek nog iets van 

hun vroegere belang. Vooral daarin lag hun positieve waarde. Steden waren in de vroeg-

christelijke tijd aangewezen als de plaats waar bisschoppen dienden te zetelen, en sindsdien 

werd het christendom vandaar uit bestuurd en verspreid.
365

 

 Pas vanaf de elfde, twaalfde eeuw ontstonden er weer steden - al dan niet uit oude 

resten - als centra van bevolking en handel, en werden zij weer een belangrijk element in de 

samenleving. Door de oude machthebbers, adel en clerus, werd het nieuwe verschijnsel met 

gemengde gevoelens bekeken. De geestelijkheid vreesde de wedergeboorte van Babel, maar 

vond daarmee tevens een nieuw en uitdagend terrein voor haar missiewerk, een nieuw 

                                                
     362 Zie 130. 
     363 Gesta Treverorum: vgl. hiervóór, n. 131; zie voor Jacques de Guise hoofdstuk VI.3.2. Overigens bleef ook 

de positie van Trier als oudste stad van Europa niet onaangevochten; vgl. bijvoorbeeld hiervóór, 94. 

 Wanneer de Trojanen, zoals in de klassieke vorm van de Frankische sage, pas onder keizer 

Valentinianus naar Noordwest-Europa komen zijn daar natuurlijk al Romeinse steden, gesticht door Caesar en 

zijn opvolgers. Indirect gaat het daarbij echter om Trojaanse overdracht van stadscultuur.  
     364 Babel: Genesis 11, 1-9; Openbaring 18; Hemels Jeruzalem: Openbaring 21 vlg. Zie verder Le Goff 1978, 

556; Le Goff 1985, 230-237; Kugler 1986, 79 e.v.; Croizy-Naquet 1994, 366-368; Benmessaoud Lareo 2010, 

125-126, 129-130. Augustinus’ twee civitates in middeleeuwse wereldkronieken: Krüger 1976, 27-28.     
     365 Le Goff 1978, 555-556; Kugler 1986, 82-82. 
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Jeruzalem om aan te bouwen. Het stadsbeeld dat uit adellijke literatuur uit die periode van 

stedelijke opbloei naar voren komt is al even ambivalent. Er zijn idealiserende beschrijvingen 

van rijke, mooie steden waarin ook ridders leven. Maar er zijn ook teksten waarin de stad met 

minachting en vijandschap wordt bezien, als een potentieel gevaarlijk collectief van gepeupel 

met minderwaardige bezigheden en opvattingen. De beeldvorming lijkt bepaald door fasci-

natie, door begeerte, maar vooral door angst: angst voor de nieuwe macht, die vooral door 

haar rijkdom en economische kracht de adel al snel uit zijn heersende positie verdrong.
366

  

 Het hoeft niet te verbazen dat ook het stadsbeeld van de nieuwe stedelingen zelf in 

hoge mate werd bepaald door de heersende cultuur en de daarin overgeleverde tradities.
367

 

Babel was voor hen natuurlijk geen aantrekkelijk identificatiemodel, Jeruzalem daarentegen 

wel. Kugler heeft laten zien hoezeer de bestaande symboliek rond de Hemelstad - 

opgetrokken uit levende stenen, en nog steeds te voltooien en te vervolmaken door de 

dagelijkse (geloofs)arbeid van de christenen - aansloot bij de essentiële kenmerken van de 

middeleeuwse stad. Hier vond zij een metafoor voor haar corporatieve aard. Hier ook vond zij 

een positieve opvatting en symbolisering van arbeid - gewoonlijk geassocieerd met de straf 

voor de zondeval en de last van de laagste stand, de boeren.
368

 De iconografie van Blijde 

Inkomsten biedt veel voorbeelden van stedelijke zelfidentificatie met Jeruzalem of het 

Hemelse Jeruzalem, waarin de vorst, als Christus, binnenkomt.
369

 

 De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat, naast de joods-christelijke, ook de heidens-

antieke traditie grote invloed had op het middeleeuwse denken over de stad. De antieke 

beschaving, een belangrijke voedingsbron voor de middeleeuwse cultuur, was immers stede-

lijk van aard. Le Goff stelt echter dat deze invloed, voor zover al onderzocht, van minder 

betekenis was dan misschien verwacht. Daarvoor waren de verschillen - in aard, in functie - 

tussen de antieke en de middeleeuwse stad te groot.
370

 Kugler kent de antieke traditie meer 

gewicht toe. De klassieke retorica bood met haar aanwijzingen voor een laus urbis het 

raamwerk voor een ideale stad, dat in verschillende klassieke literaire teksten werd uitgewerkt 

en dat langs die weg ook het middeleeuwse stadsbeeld beïnvloedde. Hij volgt het proces van 

adapterende overname aan de hand van het voorbeeld van Vergilius’ beschrijving van Cartha-

go, en concludeert: “Das literarische Schema des Städtelobs war im Prozeß der 

mittelalterlichen Verständigung über das neu sich formierende Städtewesen als ein 

gedankliches Instrument zur Herleitung und Sicherung bestimmter Grundvorstellungen 

brauchbar.” Maar ook hij stelt, in lijn met de bedenkingen van Le Goff, dat het antieke model 

niet alle kenmerken van de middeleeuwse stad in zich droeg. Juist het meest essentiële, het 

idee van de stad als gemeenschap, ontbrak eraan. En juist daarin lag voor een belangrijk deel 

de kracht van Jeruzalem als model en metafoor.
371

  

                                                
     366 Over de consequenties daarvan voor de adel (overigens maar een van de oorzaken voor de vermindering 

van de adelsmacht): Hoyt 1966, XXIII § 61, XXXI § 86. Visie clerus: Le Goff 1978, 557-8, ook over het 

aanvankelijke wantrouwen en latere enthousiasme ten opzichte van Parijs als centrum van scholastiek. Visie 

adel: Le Goff 1985; Noble 1986. 
     367 Vgl. Kugler 1986, 115: “Erst dem modernen Forscher ist aus der Distanz einsichtig, daß die mittelalterliche 

Stadtgemeinde etwas historisch ‘ganz Neues’ gewesen sei. Die zeitgenössischen Gemeindemitglieder begriffen 
ihre ‘gesellschaftspolitischen’ Bestrebungen wahrscheinlich nicht als etwas Umstürzlerisches, sondern als 

Fortentwicklung einer Lebensordnung, die in der kirchlichen Tradition längst vorgegeben und legitimiert war.” 
     368 Kugler 1986, 79-121; vgl. over de traditionele opvatting van arbeid en de veranderingen daarin Pleij 1991, 

30-36.   
     369 Over Palmzondag (Christus’ intocht in Jeruzalem) en vooral Christus’ hemelvaart (zijn intocht in het 

Hemelse Jeruzalem, de uiteindelijke vervulling van deze aardse prefiguratie) als belangrijkste model voor 

middeleeuwse inkomsten: Kipling 1984, met de intocht van Filips de Goede in Brugge, in 1440, als 

uitgangspunt. Verdere genoemde voorbeelden uit de Nederlanden: Gent 1458 (Filips de Goede), Brugge 1477 

(Maximiliaan I), Brugge 1515 en Douai 1516 (de latere Karel V). 
     370 Le Goff 1985, 231. 
     371 Kugler 1986, 79-82 (citaat: 79). 
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Tegenover deze bedenkingen zijn echter verschillende overwegingen te plaatsen die het 

veronderstelde belang van Troje onderstrepen. Juist in de tijd waarin de opbloei van de 

middeleeuwse steden in volle gang was drong Troje zich haast op als oorsprong en voorbeeld 

van dit nieuwe fenomeen. De twaalfde eeuw was immers ook de eeuw waarin Benoît de 

Sainte-Maure de succesvolle Roman de Troie schreef, met een centrale rol voor de stad 

zelf.
372

 De twaalfde eeuw was bovendien de eeuw waarin - door de schrijvers van Duitse 

wereldkronieken, door de Britse Geoffrey van Monmouth, door de hofschrijvers van de 

Franse koning Filips II Augustus en door vele anderen - de (genealogische) banden tussen 

Troje en Europa opnieuw werden aangehaald, uitvoeriger en inniger dan ooit tevoren. 

 Troje was dan wel niet de eerste stad ter wereld, maar het was wel de mooiste, grootste 

en sterkste stad aller tijden. Dat stelde Benoît, en dat stelden vele auteurs naar zijn voorbeeld. 

Het Troje van de Roman de Troie was een droom van harmonie en schoonheid, waarvan de 

beschrijving wel deed denken aan het uit even kostbare materialen opgetrokken Hemelse 

Jeruzalem.
373

 Er heerste een politiek systeem waarin de vorst weliswaar centraal stond, maar 

waarin de bevolking, vertegenwoordigd in een parlement, deelnam in de macht. Veel 

aandacht voor die bevolking en haar bezigheden had Benoît overigens niet in zijn be-

schrijving van de stad.
374

 Maar zijn navolger Guido de Columnis, wiens werk met name in de 

latere middeleeuwen een nog veel grotere verspreiding kende dan de Roman de Troie, had dat 

wel. 

 Guido nam de hoofs-idealiserende stadsbeschrijving uit zijn bron helemaal over - dit 

in tegenstelling tot zijn gebruikelijke bewerkingstechniek.
375

 Bovendien voegde hij er het een 

en ander aan toe dat de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Troje voor een stedelijk 

publiek nog moet hebben verhoogd. Om te beginnen is er een lange opsomming van de 

verschillende handwerkslieden en neringdoenden die de Trojaanse economie - met een flinke 

hoeveelheid luxe-industrie - draaiende hielden.
376

 En het zijn ál deze bewoners - niet alleen de 

                                                
   372 Croizy-Naquet 1994, 389-390; Benmessaoud Lareo 2010, 125 e.v.  
     373 Vgl. Kugler 1986, 79-141, speciaal 133; Croizy-Naquet 1994, 368; Benmessaoud Lareo 2010, 126-132. 

Volkomen perfectie was echter niet mogelijk vóór de incarnatie, ook niet in Troje (met bijvoorbeeld maar zes in 

plaats van het ideale aantal van zeven poorten), wat aan de latere vervulling van dit antieke, heidense, oosterse 

voorbeeld in het hof van Hendrik II nog meer reliëf gaf (Croizy-Naquet 1994, 381-384). 
     374 Hierin verschilt hij van de auteur van de (in dezelfde tijd en omgeving ontstane) Roman d’Énéas. Deze 

voegt aan Vergilius’ beschrijving van Carthago een markt toe, als (in zijn wereld inderdaad) belangrijk element 
in de stad (Kugler 1986, 48-50). Benoît, hoewel beïnvloed door de Carthago-beschrijving in de Roman d’Énéas, 

maakt geen melding van dergelijke economische realiteiten (Baumgartner 1989, 50; vgl. ook Kugler 1986, 131-

138). 
     375 Meestal laat hij hoofse, zijns inziens onhistorische elementen juist zoveel moglijk weg. Meek verklaart deze 

afwijking van het patroon uit zijn Siciliaanse herkomst: “when one realizes that what was exotic to a twelfth-

century Frenchman was quite familiar to a thirteenth-century Sicilian, one can see why Guido follows Benoit so 

faithfully. He had probably seen palaces fully as sumptuous as Priam’s, and even today in Sicily there are 

buildings constructed during the Norman occupation, a hundred years before Guido’s time, in which Byzantine, 

Arabic, and Romanesque architecture mingle, and mosaics, colored marbles, and lacy stonework abound. It is 

even possible that Benoit’s description was inspired by what he knew of Sicily. [...]” (Guido de Columnis ed. 

1974, 282). 
     376 Guido de Columnis ed. 1936, 48; in de vertaling van Meek: “Along these avenues were located the special 

places of business, in which workers, set apart in fixed locations, toiled in their daily labors and trades. Here the 

architects dwelt, here painters, here makers of statues, here workers in marble, here litter bearers stood, here 

dealers in hounds, here carters, here joiners, here mule traders, here gilders of plaster who paintes statues and 

images in gold, here silversmiths, here glaziers who made cups of glass, here workers in bronze, here 

metalworkers who made metal bells, here designers who made seals, here workmen who sewed shirts and 

breeches, here spindlemakers who draw out spindles for women from iron on the anvil, here sellers of measuring 

rods, here surveyors, here potters, here goldsmiths, here workers with lead, here makers of windowpanes, here 

tanners, here fullers, here wagonmakers, here carpenters, those, namely, who fitted revolving wheels on carts, 

here burnishers of armor, here harnessmakers or rather pantalargae who place work of gilded bronze on the 

reins, here trumpetmakers, here armorers, here ginaeciarii who are called weavers, here geometers who divide 
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bovenlaag van de bevolking - die Priamus samenroept om hun instemming met zijn plannen 

te vragen. Immers: wat iedereen aangaat zou door iedereen moeten worden goedgekeurd. 

Bewoners van stinkende, vuile middeleeuwse steden moeten ook speciale belangstelling 

hebben gehad voor Guido’s opmerkingen over het Trojaanse stadsplan. De lange, rechte 

straten boden ruim baan aan een verfrissende ochtendbries. Bovendien liep de rivier de 

Xanthus midden door de stad. Dat was prettig omdat er aan de oever veel watermolens 

konden staan om het meel te malen. Maar ook hadden de Trojanen een slim systeem bedacht 

waardoor de rivier, door kunstmatig opgewekte vloed en via een stelsel van kanalen en 

ondergrondse sluizen, de stad kon schoonspoelen. Aan de vormen van vermaak die uit Troje 

zouden stammen voegde Guido tenslotte het een en ander toe dat in de middeleeuwse stad, 

met haar sterk ontwikkelde toneel- en feestcultuur, vermoedelijk meer herkenning opriep dan 

het hoofse schaken en triktrakken van Benoît: ook tragedie en komedie, circusspelen en 

meifeesten zouden in Troje zijn ontstaan.
377

  

 De gedachte dat Troje aan de oorsprong van de eigen stadscultuur had gelegen was al 

vervat in de afstammingssagen die sinds eeuwen deel uitmaakten van de middeleeuwse kennis 

van de wereldgeschiedenis, en die nu met hernieuwde ijver werden uitgedragen. Rome, 

Padua, Segesta, Sicambria, Xanten, Reims en Tours: al deze steden werden lang vóór de 

twaalfde eeuw als Trojaanse stichtingen in Europa beschouwd. Vele andere werden, zoals 

bleek, aan deze reeks toegevoegd - zowel in dynastieke en klerikale geschiedschrijving als, 

later, in de stedelijke historiografie. Die stedelijke zelf-invoeging in het traditionele schema 

werd eerder verklaard als navolging van klerikale kennis en adellijk voorbeeld: het ging om 

het zoeken van een plaats in de wereldgeschiedenis, en om het op beproefde wijze 

onderbouwen van positie en aanzien. Maar daarnaast waren de Trojaanse stichtingssagen 

tevens een herleiding van de eigen stedelijke cultuur uit het antieke verleden.  

 In Troje had de stadscultuur zich dus weliswaar niet voor het eerst, maar wel in zijn 

meest schitterende vorm ontplooid. En het waren voornamelijk Trojanen geweest die het 

leven in steden, als fundamentele vorm van beschaving, in Europa hadden geïntroduceerd. 

Bovendien: een stad als Trier mocht dan eerder zijn gesticht, vanuit het eerste, Babylonische 

wereldrijk, maar een Trojaanse oorsprong had toch meer status. Hij bracht gelijkwaardigheid 

met dat andere grootse voorbeeld van antieke stadscultuur: met Rome, de stad die als centrum 

van het laatste wereldrijk zo’n belangrijke rol in de heilsgeschiedenis had gekregen. Troje 

werd daarmee belangrijk als oorsprong en, naast Jeruzalem, als identificatiemodel voor de 

middeleeuwse stad. Een antieke oorsprong, een antiek model - maar al helemaal opgenomen  

in het middeleeuwse wereldbeeld, en in het interpretatiekader van de translatio-gedachte. Ook 

hierin volgde men de heersende cultuur en de daarin overgeleverde tradities.  

 De verhouding tussen de beide modellen, Troje en Jeruzalem, kan worden begrepen 

tegen de achtergrond van de tweefasen-structuur die veel middeleeuwse geschiedschrijving 

kenmerkt. Eerst is er een heidense fase met daarin de materiële, feitelijke herkomst of 

ontstaansgeschiedenis van het object (een volk, een geslacht, een mens, een stad). In een 

tweede fase volgt dan de bekering tot het christendom (door een apostel, een bisschop, een 

heilige: ook hier lag een geliefde mogelijkheid tot onderlinge concurrentie) die als het ware 

een nieuwe, hogere vorm van existentie brengt. De geboorte ‘in het vlees’ wordt gevolgd door  

een geboorte ‘in de geest’. Troje was van belang voor de eerste fase, Jeruzalem als model 

 

                                                                                                                                                   
the acres of farm land by number, here dyers who dye linen and wool garments in many colors, here bakers, here 

peddlers, here chandlers, here chapmen whom we commonly call merchants, here argyropratae, that is, sellers 

of money, and here are many others who ply petty trades for money.” (Guido de Columnis ed. 1974, 46). 
     377 Beschrijving van Troje bij Benoît: vgl. hiervóór, 137; bij Guido: ed. 1936, 46-50; ed. 1974, 44-48. De 

samenroeping van de hele bevolking: ed. 1936, 65 (“rex Priamus vniuersos ciues ciuitatis Troye ad generale 

colloquium conuocauit [...] quod omnes tangit, sapiente dicente, debet ab omnibus comprobari”); ed. 1974, 63. 
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Beknopt overzicht van de wereldgeschiedenis, met de stichting van belangrijke oude steden. Troje 

wordt geplaatst nà Enoch (op fol. 2), Babel, Ninive, Trier, Damascus, Athene, Rhodos en Corinthe. 

Cornelius van Hoorn, Corte Cornikel. Utrecht, Jan Berntsz, 1537, fol. 3 (ex. KB Den Haag 150 A 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem, fol. 4: de val van Troje (rond 1200 v. Chr.) wordt echter niet alleen gevolgd door de komst van 

Aeneas in Italië en van Brutus in Engeland, maar ook door een ‘steden-boom’ in Europa. Bijna alle op 

dit blad genoemde steden golden als Trojaanse stichting. De meeste worden bijvoorbeeld genoemd door 

de veertiende-eeuwse Galvano Fiamma en, mede naar diens voorbeeld, in Hartmann Schedels Buch der 

Chroniken (1493), dat hier wordt gevolgd. Vgl. Borst 1957-1963, 1040-1041; The Nuremberg 

Chronicle ed. 1979. 
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 voor de tweede.
 378

  

 Dat antieke steden in werkelijkheid maar beperkte overeenkomst met hun  

middeleeuwse opvolgers hadden was daarbij van geen belang. Troje was grotendeels 

gebouwd door middeleeuwers, en liet zich zo nodig ook door hen ombouwen - óók tot 

exempel van (aan het antieke model ontbrekende) corporativiteit. Een voorbeeld biedt de 

Engelse versie van Jacobus de Cessolis’ Ludus scaccorum (William Caxton, 1474). In het 

derde deel, over de ‘offices of the comyn peple’, gaat het onder meer over de goudsmid en 

over geld. Daarbij wordt gemeenschappelijk bezit aangeprezen als ideale, natuurlijke vorm 

van eigendom. En weer is het Troje waar deze ideale situatie nog blijkt te hebben geheerst, als 

onderdeel van een algemene, grote gemeenschapszin: “we rede that the multitude of the 

Troians was one herte and one sowle”. Alleen onder die omstandigheden stellen mensen het 

algemeen belang boven dat van henzelf.
379

 

 Jeruzalem bleek geliefd als stedelijke ‘rol’ in vertoningen tijdens Blijde Inkomsten. 

Voorbeelden van zelfidentificatie met Troje bij dergelijke gelegenheden zijn echter zeer 

schaars. De verklaring ligt voor de hand: de vergelijking met Jeruzalem droeg de belofte van 

eeuwige zegen in zich, terwijl het opvoeren van het wonderschone Troje allereerst aan de op 

handen zijnde verwoesting van al dat moois deed denken. Daarmee wilde niemand zich 

identificeren - behalve onder moeilijke omstandigheden, bij wijze van waarschuwing. In 1477 

werd Maria van Bourgondië, in rouw om de plotselinge dood van haar vader op het slagveld 

bij Nancy, in Brugge ingehaald als nieuwe vorstin. Een van de vertoningen die de Brugse 

stadsrederijker Antonis de Roovere voor deze gelegenheid had ontworpen toonde 

Penthasileia, die met vreugde in Troje werd verwelkomd. Een blijde ontvangst, zeker. Maar 

ook de ontvangst van een vrouw die, door een ondergaande stad, als laatste hoop werd gezien. 

Brugge, een van de mooiste en rijkste steden van Noordwest-Europa, raakte meer en meer in 

verval - een thema dat een paar jaar later ook De Roovere’s gedicht Nieuwe jaer van Brugghe 

(1480) zou beheersen.
380

 Dergelijke identificatie met Troje was maar zelden opportuun.
381

 

Naar de eigen Trojaanse oorsprong werd tijdens Blijde Inkomsten echter regelmatig 

verwezen. 

 

Ondersteunende observaties worden geleverd door onderzoek naar laatmiddeleeuwse Duitse 

Troje-romans. Allereerst het onderzoek van Alfen, over de tekst die tot dusverre bekend stond 

als het Buch von Troja I. Alfen plaatst deze vroege Duitse prozaroman in Straatsburg (vóór 

1386), en geeft hem daarom de nieuwe naam Straßburger Trojabuch. In Straatsburg bestond 

                                                
     378 Over tweefasen-structuur in stadsgeschiedenissen: Kugler 1986, 88-90; zie ook Beaune 1985 A, 16 over 

dezelfde structuur in de Frankische geschiedenis: vanaf Troje, vanaf Clovis.   
     379 Caxton ed. 1968, 88. De passage (in het hoofdstuk over de tweede pion van rechts, de smid) lijkt toege-

voegd door de Franse vertaler die Caxton in dit deel tot voorbeeld diende. Zij ontbreekt in het Latijn en in het 

Nederlands. Over Caxton en zijn bronnen: Blades 1861-1863 I, 135-138; II, 10; Wilson 1947; Knowles 1954; 

Blake 1973, 85-87. Latijn: ik zag de editio princeps (GW 6523: Utrecht, drukker van de Gesta Romanorum, ca. 

1475; ex. KB Den Haag 168 E 16), aldaar fol. 20-21. Nederlands: Scaecspel ed. 1912, 102-110. 
     380 De inkomst staat beschreven in de Excellente Cronike van Vlaenderen (1531), fol. 181 r - 182 r. Aldaar: 
“Item voor mijns heren hof stont een derde parc / seer rijckelic / hoe die coninghinne van [sic] panthasalia 

vanden coninc Pryaem van Troyen blijdelic ontfanghen was / ende daer stont ghescreuen. Panthasalia virgo in 

ciuitatem troyanam amicabiliter recepta fuit. Ende daer stont noch ghescreuen. Et factum est gaudium in illa 

ciuitate cum turba plurima.” (182 r). Rekening met betaling aan “Anthuenis de Roovere ende tambocht van den 

scilders” voor de vertoningen bij deze ontvangst: Gilliodts van Severen 1871-1885 VI, 159. Positie Brugge, 

nieuwjaarsgedicht: Anthonis de Roovere 1982, 130-133, 149, 164. Ook de inkomst van Karel V, in 1515, was 

opgezet rond het thema van Brugges verval en de hoop op verbetering onder de nieuwe vorst. Een vergelijkbaar 

voorbeeld van identificatie met Troje al in hoofdstuk III.3., in verband met de ondergang van het Bourgondische 

huis, en weer met Maria als Penthasileia, als laatste hoop. 
381 Een Duits voorbeeld biedt Hans Mair, wiens interesse in de Trojestof lijkt samen te hangen met de bedreigde 

positie van zijn stad Nordlingen (Brunner 2001, 215-217). 
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al vroeg een (mogelijk aanzienlijk) publiek van patriciërs, kooplieden en handwerkers dat 

belang stelde in de geschiedenis van Troje. Hun stad gold weliswaar niet als Trojaanse 

stichting, maar toch waren er, via de vroege Trojaans-Frankische koningen, verbindingen 

tussen Troje en de eigen geschiedenis. Volgens de vanuit Straatsburgse optiek geschreven 

Deutsche Chronik van Jakob Twinger von Königshofen (oudste overgeleverde redactie 1386-

1390) had Clovis er de Munsterkerk gesticht. En Dagobert bouwde in het nabijgelegen 

Kirchheim een burcht die hij, in herinnering aan zijn afkomst, ‘Nuwe Troye’ noemde. De 

ruïnes van deze burcht waren er nog te zien. Het Straßburger Trojabuch wilde aan deze lokale 

belangstelling tegemoet komen.
382

  

 De auteur bewerkte bestaande Troje-teksten, en richtte zich daarbij op de belang-

stelling van het nieuwe, stedelijke publiek. Het zeer omvangrijke hoofse verhaal van Konrad 

von Würzburg en de uitvoerige, moraliserende Troje-geschiedenis van Guido de Columnis - 

beiden naar Benoît de Sainte-Maure - werden omgewerkt tot een objectief, feitelijk verhaal 

dat waarheid, nut en vermaak moest bieden. Er werd drastisch gekort, vooral in de hoofs-

ridderlijke passages: van de vele gevechtsscènes en van de lange, idealiserende beschrijvingen 

van pracht en praal bleef weinig over. De enige van Konrads descriptiones die werd 

behouden, en zelfs werd uitgebreid met details uit Guido, is de beschrijving van Troje.
383

 En 

ook aan begin en einde van de roman blijkt nadruk op het stadsmotief, op de ongeëvenaarde 

stad Troje als het eigenlijke onderwerp van het boek.
384

 Alfen concludeert: 

 
Auch wenn, wie gezeigt, für Straßburg keine ganz direkten Verbindungen zu Troja geltend 

gemacht werden können, demonstriert doch der historiographisch ausgerichtete Roman die 

überaus wichtige Rolle, die das Gemeinwesen Stadt in Gestalt der superlativen Urstadt Troja in 

den frühesten Zeiten der Weltgeschichte gespielt hat, und legitimiert damit in allgemeiner 

Hinsicht die Bedeutung des Städtewesens. Aus Troja, dem Hort des Rittertums, wird Troja, die 

Ahnherrin der Städte.385 

 

 

 6.6. Het humanisme: nieuwe ideeën over beschaving 

 

Eerder bleek hoe de humanistische herontdekking van Galliërs en Germanen het belang van 

de Trojaanse oorsprongssagen hoe langer hoe meer ondergroef. Dat effect werd nog versterkt, 

doordat vooral de Germanen-verering andere ideeën ten aanzien van cultuur bracht of 

ondersteunde.
386

 Deze nieuwe opvattingen stonden tot op zekere hoogte diametraal tegenover 

het oude beschavingsidee, waarop de betekenis van Troje als cultuurideaal berustte. Waren de  

  

                                                
     382 Alfen 1992-93. Vgl. over de Deutsche Chronik Alfen e.a. 1990, 56-61. In het begin van de zestiende eeuw 

werd voor Straatsburg wel een Trojaanse stichting gesuggereerd (Borchardt 1971, 99). 
     383 Vgl. over Konrads beschrijving van Troje als ideale stad, naar voorbeeld van Benoît: Kugler 1986, 131-138. 
     384 Incipit: “Ejn stat hies Troie [...]”. Tot slot een ‘epilogartiges, superlatives Städtelob’: “Sus wart Troie 

zerstoeret. Die stat was die witeste an begriffe, die lutselegest an gezierde, die kostberste an gebuwe, die 
hoeheste an wurdikeit, die edelste an gesleht, die richste an guot, die frumeste an burgern, die mechtigeste an 

luten, die genuchtigeste an spisen, die schoenste vnd die beste an allen dingen, so man erwunschen oder 

erdencken kan, das vormals noch sithar nie ir glich gesehen wart.” (geciteerd naar Alfen 1992-93, 21, 22).  
     385 Alfen 1992-93, 22. Dezelfde tendens werd vastgesteld in de vertalingen die Hans Mair (tussen 1390 en 

1392) en David Förter (in 1599) van Guido’s Historia destructionis Troiae maakten. Ook zij kortten flink in, 

maar lieten de uitvoerige beschrijving van Troje grotendeels intact (Mair: Alfen e.a. 1990, 71; Förter: Fochler 

1990, 60). 
     386 Silver verklaart het ontstaan van een positievere visie op de natuur allereerst uit de zoektocht naar het 

Germaanse verleden, in de vijftiende eeuw (Silver 1983, 5-18). Pleij ziet dat nieuwe natuurgevoel - naast het 

oude - in de Nederlanden al in de veertiende eeuw, en wijst op de basis voor ook deze nieuwe ideeën in Bijbel en 

kerkvaders (Pleij 1990 A, 23 e.v.). 
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Nieuwe ideeën over beschaving: de wildeman als nobele wilde. Hans Sachs’ Klag der wilden Holtzleut 

vber die vngetrewen Welt, uitgegeven met een houtsnede van Hans Schäufelein. Neurenberg, Hans 

Guldenmundt, 1545. Uit: Husband 1980, fig. 84. 

 

Galliërs enigszins geurbaniseerd,
387

 de Germanen waren dat niet. Tacitus stelde expliciet: 

“Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne pati quidem inter se iunctas 

sedes. colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit.” 
388

 

 Tacitus’ beeld van een barbaarse, niet-urbane maar wel zuivere Germaanse 

samenleving, treurig contrasterend met de verloedering in Rome, beïnvloedde het denken 

over natuur en cultuur. De wildeman, het woud - de oude symbolen voor ongeordende chaos 

en angstaanjagende onbeschaafdheid - kregen een nieuwe, positieve lading. De associatie met 

het eigen Germaanse verleden stimuleerde het ontstaan van een nieuw primitivisme en 

archaïsme, waarin een geïdealiseerd, natuurlijk leven in de wildernis tegenover de gecorrum-

peerde ‘beschaving’ van hof en stad werd geplaatst.
389

 Illustratief is het portret van de nobele 

wilde in Hans Sachs’ Klag der wilden Holtzleut vber die vngetrewen Welt (1530), in 1545 

uitgegeven met een houtsnede naar het voorbeeld van Dürers Adam en Eva: 
 

  Seyd nun die Welt ist so vertrogen 

  Mit vntrew / list / gantz vberzogen 

  So seyen wir gangen darauss 
  Halten in wildem walde hauss 

  Mit vnsern vnerzogen kinden 

  Das vas die falsch Welt nit mo g finden 

  Da wir der wilden fru cht vns neren 

  Von den wu rtzlein der erden zeren 

  Vnd trincken ein lautern prunnen 

                                                
     387 Volgens Caesar, en volgens veel middeleeuwse auteurs. Vgl. hiervóór, 103, n.290. 
     388 “It is well known that none of the German tribes live in cities, that even individually they do not permit 

houses to touch each other: they live separated and scattered, according as spring-water, meadow, or grove 

appeals to each man” (Germania 16, Latijn en vert. uit Tacitus ed. 1970, 154-155). 
     389 Silver 1983, speciaal 5-18. 
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  Vns thůt erwermen die liecht Sunnen 

  Miess / laub vnd grass ist vnser gwandt 

  Davon wir beth vnd deck auch handt 

  Ein steyne ho l ist vnser Hauss 

  Da treybt keines das ander auss 

  Vnser Gselschafft vnd Jubiliern 

  Ist im holtz bey den wilden Thiern 

  So wir den selben nichts nit thon 

  Lassens vns auch mit friden gon 

  Also wir in der wüsten sind 

  Geperen kind vnd kindes kind 
  Eynig vnd brüderlich wir leben 

  Kein zanck ist sich bey vn begeben 

  Ein yedes thůt als es dann wolt 

  Als im von ihem geschehen solt 

  Vmb kein zeytlichs thūn wir nit sorgen 

  Vnser speyss findt wir alle morgen 

  Nemen wir zu notturfft vnd nit mer 

  Vnd sagen Got darumb lob vnd eer 

  Felt vns zů kranckheyt oder todt 

  Wiss wir das es vns kumbt von Got 

  Der alle ding im besten thůt 
  Also on einfeltigem můt 

  Vertreyben wir hie vnser zeyt 

  Biss ein verenderung sich begeyt 

  In weyter welt vmb vnd vmb 

  Das yederman werdt trew vnd frumb 

  Das stat hat Armůt vnd Einfalt 

  Denn wol wir wider auss dem waldt 

  Vnd wonen bey der menschen schar390 

 

 De wildernis als ideale ruimte, het hof en de stad als loci terribili, waarvan het 

ontstaan niet het begin maar juist het einde van een Gouden Tijd
391

 had betekend: een groter 

contrast met de vroegere opvattingen over natuur en cultuur is nauwelijks denkbaar. Een 

werkelijke afwijzing van het geciviliseerde leven moet in teksten als deze echter niet worden 

gelezen. Ze werden geschreven als spiegel, voor hovelingen en (inmiddels vooral) 

stedelingen, en dienden als zodanig juist tot verdere opvoeding en beschaving van dat 

publiek.
392

 En ze lieten zich ook heel goed combineren met de nog steeds circulerende afstam-

                                                
     390 Tekst bij Husband 1980, 202-204 (citaat: 204); vgl. verder Bernheimer 1952, 113-117; Silver 1983, 11-12. 

Bernheimer vertaalt: “Now since the world is thus immersed in cunning and unfaithfulness, we have decided to 

forsake it and to escape to where its falseness cannot reach us. We keep house in the wild woods together with 

our uneducated children. We feed on wild fruit and roots, drink the clear water of springs, and warm ourselves 

by the light of the sun. Our garment is mossy foliage and grass which serve also as our beds and bedspreads. Our 

house is a stony cave, from which none will drive out the other. Company and pleasure we find in the wild 

animals of the woods, for since we do them no harm, they let us live in peace. Thus we live in deserted places 

and there bring forth our children and grandchildren. We exult in brotherly love and have never had any strife 
among us, for each does to the other as he would want him to do to himself. Nor do we care for worldly goods, 

gathering our food each morning, taking of it a scant minimum and no more, and praising and honoring God for 

the gift. If illness or death befalls us, we know that they were sent from God, who orders all things for the best. 

Thus we spend our time simply and with humility, awaiting the great change, when in all the world everybody 

will be loyal and pious, and poverty and simplicity will prevail; only then will we leave the forest to dwell 

among men again” (Bernheimer 1952, 114). 
     391 Deze invulling van het Gouden Tijd-idee is meer in overeenstemming met de oorspronkelijke, klassieke 

opvatting, waarin steden ook wel als produkt van een latere, minder gelukkige periode werden beschouwd. Zie 

de voorbeelden genoemd bij Brinkkemper en Soepnel 1989, 14-16. 
     392 Vgl. over het spelkarakter van dit soort teksten Pleij 1990 A, 57. Over de projectie van eigentijdse 

(burgerlijke) preoccupaties en waarden op primitieve volkeren (de eigen voorouders, de bewoners van de 
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mings- en stichtingssagen. Ergens in de loop van hun geschiedenis moesten die zuivere 

Germanen immers hovelingen en stedelingen zijn geworden.
393

 Maar als ideaal vormden deze 

nieuwe opvattingen over beschaving wel degelijk een verdere ondermijning van Trojes 

populariteit als oorsprong en cultuurmodel.  

 

Het humanisme bracht, naast en met de nieuwe belangstelling voor het eigen verleden, 

nieuwe interesse voor de eigen taal en haar geschiedenis. Ook hierin werd men geprikkeld 

door het superioriteitsgevoel van de Italianen. Hun Latijn was immers een van de drie heilige 

talen, met het Hebreeuws (de taal van het paradijs) en het Grieks (de andere Bijbeltaal). De 

overige waren slechts inferieure corrupties. Het Frans bijvoorbeeld was duidelijk een latere, 

mindere afleiding van het Latijn.
394

 

 De oude Troje-sagen hadden hier een welkome kant, ze leverden wat tegenwicht tegen 

deze Italiaanse pretenties. Volgens de algemene opvatting spraken de Trojanen immers 

Grieks, of een soort Grieks.
395

 Buiten Italië herleidde men de eigen taal liever uit het Grieks 

dan uit het Latijn. Het Grieks was ouder en had meer status dan het Latijn. Een mogelijke 

implicatie van afhankelijkheid van Rome - politiek, religieus of cultureel - werd er bovendien 

mee vermeden. En hier boden de gezaghebbende klassieke bronnen nu eens expliciet steun: 

Caesar en Tacitus hadden gesteld dat de Galliërs en de Germanen het Griekse alfabet 

gebruikten.
396

 Voor aanhangers van de Troje-sagen in Frankrijk, Duitsland en Engeland 

vormden de afstammingssagen en de geconstateerde verwantschap tussen de eigen taal en het 

Grieks elkaars wederzijdse bevestiging.
397

 

 Maar de vaderlandsliefde voerde veel humanisten tot nog grotere durf. Er waren er 

vele die de stelling verdedigden dat hun eigen taal de oertaal, de moeder van alle talen was. 

De mode begon met een Duitse auteur die, rond het begin van de zestiende eeuw, het Duits tot 

oertaal uitriep. Dat was immers de taal van de Alemannen, van ‘alle mensen’ dus. Het Latijn 

was van een veel lager niveau - niets om trots op te zijn. Het was, lang na de Babylonische 

spraakverwarring, uitgevonden door een verdreven Trojaan met de naam Latinus.
398

  

 Ook de oertaal-rage was, net als die rond Galliërs en Germanen, een humanistische 

liefhebberij die het belang van Troje deed vervagen. Sommigen gaven Troje daarbij geen rol 

meer in het eigen (of, zoals hierboven, andermans) verleden, anderen deden dat nog wel - 

maar het stond niet meer centraal. De blik werd gericht op een ander, veel vroeger punt in de 

geschiedenis.   

 

                                                                                                                                                   
pasontdekte nieuwe wereld): Borchardt 1971, 75, 304-305 en passim; Pleij 1990 A, 60-67. 
     393 Een voorbeeld van combinatie biedt Meisterlin: zie hiervóór, 109. Over combinatie met de oude Troje-

sagen hierboven 111. 
     394 Beaune 1985 A, 292-293. Over de middeleeuwse visie op de geschiedenis van de taal ook Borst 1957-1963, 

6-10 en passim. 
     395 Al in de oudste geschiedenis van het Latijn, in de Origines van Cato (234-149 v. Chr.), staat dat Romulus 

en de zijnen nog Grieks spraken (Borst 1957-1963, 153). Wat betreft de middeleeuwen: Griekse etymologie voor 

de naam Franken al in het Liber Historiae Francorum (zie hiervóór, 73), verder bijvoorbeeld voor de naam van 

de Trojaanse stichting Parijs (zie hiervóór, 102; andere, latere voorbeelden genoemd door Beaune 1985 A, 294). 
Ook Brutus en zijn metgezellen spraken, volgens Geoffrey van Monmouth, een soort Grieks (zie hiervóór, 116, 

en vgl. Tatlock 1950, 111). In de Roman d’Éneas en de Roman de Troie lijkt het Grieks eveneens de taal van 

Troje. Veel aandacht krijgt dit aspect echter niet. Mogelijk - veronderstelt Eley - speelde taal in de 

middeleeuwen nog geen grote rol in het nationale identiteitsbesef (Eley 1991, 31-32). Grieks in Nederlandse 

afstammingssagen bijvoorbeeld bij Jacques de Guise en bij Hennen van Merchtenen: zie hierna hoofdstuk V. 

4.2.2. en VI.3.3.  
     396 Beaune 1985 A, 293-294; Beaune 1985 B, 353-354; hiervóór, 107. 
     397 Voorbeelden (uit de middeleeuwen, maar vooral uit de zestiende eeuw) in Borst 1957-1963, 689, 694-696, 

1055, 1128, 1246, 1249; Beaune 1985 A, 293-294; Beaune 1985 B, 353-354. 
     398 Borst 1957-1963, 1051 (en passim). 
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Eerder bleek de hardnekkigheid van de Trojaanse afstammingssagen bij het hof, en bij het 

grote publiek. En daarmee bleven ondanks het humanisme ook de traditionele visies over 

cultuuroverdracht vanuit Troje in omloop. Volgens Waswo kregen de middeleeuwse Troje-

sagen door hun cultuurhistorische lading uiteindelijk zelfs mondiale betekenis. Zij bepaalden 

het Westerse cultuurbegrip. Beschaving wordt daarin gekenmerkt door het wonen in steden en 

de exploitatie van het land door landbouw - en dus niet door een nomadisch leven, niet door 

jagen en verzamelen. Beschaving wordt van Oost naar West gebracht en daar, zo nodig met 

geweld, opgelegd aan een inheemse bevolking die niet aan die beschavingscriteria voldoet. 

Deze opvattingen werden vanaf het einde van de vijftiende eeuw in praktijk gebracht, in 

Amerika en in alle andere gebieden die vervolgens vanuit Europa werden ontdekt. Op die 

manier vormen de Troje-sagen een voorbeeld van de invloed die literatuur op de 

werkelijkheid kan hebben.
399

  

 

 

                                                
     399 Waswo 1988, m.n. 546-548, 557-560. 


