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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

Keesman, W.A.

Publication date
2014

Link to publication

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

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

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

Download date:23 May 2023

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


 

 379 

  

VI. Trojaanse oorsprongssagen in de verdere Nederlanden 
 

 

1. Inleiding 

 

 

Brabant was niet het eerste en enige vorstendom in de Nederlanden waarin men zich verbond 

met Troje. Ook in de andere territoria werd de Europese, speciaal de Frankische traditie 

gevolgd. Al deze sagen moeten niet alleen in het kader van die oudere overlevering maar ook 

in elkaars licht worden gezien: er was onderlinge navolging en - soms duidelijk, soms subtiel 

- concurrentie. In het vorige hoofdstuk bleek bijvoorbeeld dat de Brabo-sage ontstond in 

reactie op kritiek van Maerlant. Hier zal blijken dat Maerlant zelf daarmee vermoedelijk 

reageerde op de in de eerdere Brabantse Troje-sage vervatte pretenties. Dergelijke 

verwevenheid is vaker aan te wijzen. Dat is, als gezegd, het gevolg van de politieke situatie in 

het versnipperde Neder-Lotharingen, waarin vele baasjes naar macht en oppermacht 

streefden. 

 

 

2. Vlaanderen 

 

 

2.1. Inleiding 

 

Het graafschap Vlaanderen staat niet bekend als een land met een Trojaans verleden. Men had 

er de forestierslegende, die door onderzoekers steeds als een andere, zelfstandige overlevering 

is opgevat.
1
 We zullen echter zien dat Vlaanderen meer bij de Europese Troje-traditie 

aansloot dan gedacht. 

 

 

2.2. De band met de Karolingers 

 

Vlaanderen lag, zoals bleek, voor het grootste deel in Westfrankisch gebied. Het kon zich daar 

snel tot een zelfstandig vorstendom ontwikkelen. De eerste graaf, Boudewijn met de ijzeren 

Arm († 879), dankte zijn positie nog aan zijn schoonvader Karel de Kale, de laatste 

Karolingische vorst met werkelijke macht. De daaropvolgende snelle desintegratie van het 

centrale gezag creëerde een machtsvacuüm en kansen die Boudewijns directe opvolgers goed 

wisten te benutten. Zijn kleinzoon Arnulf de Grote (918-965) heerste niet alleen over een 

uitgebreid territorium, maar had ook een oog op de inmiddels omstreden Westfrankische 

troon.
2
 

 Tegen de achtergrond van die ambitie ontstond, kort voor 960-962, het vroegste 

genealogische geschrift over het Vlaamse huis - tevens het vroegste over een niet-koninklijk 

geslacht.
3
 Dit werk, bekend als de Genealogia Arnulfi comitis, werd geschreven door een 

zekere Witger, een geestelijke die waarschijnlijk in dienst stond van de graaf. Het benadrukt 

de Vlaamse bloedband met de Karolingers door Judith, vrouw van Boudewijn I en dochter 

van Karel de Kale. Aanleiding tot het schrijven ervan was vermoedelijk het huwelijk van 

Arnulfs zoon en beoogde opvolger Boudewijn III. Deze bleek zo tevens waardig als eventuele 

                                                
     1 Vgl. bijvoorbeeld het gesuggereerde contrast met de Brabantse belangstelling voor Troje in Kelders 2000 A (170, 

176). 
     2 Hoyt 1966, VIII § 21 en 23; Jansen 1974 A, 77-78; AGN I, 354 e.v; Freise 1989, 232-238. 
     3 Genicot 1975 B, 19; NaSo W037. Van een zuivere genealogie is overigens geen sprake: vgl. Freise 1989, 206 e.v. 
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kandidaat voor de begeerde Westfrankische kroon. Maar Boudewijn stierf jong, en het 

graafschap raakte zelf in een machtscrisis. Witgers genealogie, achterhaald, had geen invloed 

op de verdere historiografie in Vlaanderen.
4
   

 De Karolingische afstamming van de Vlaamse graven bleef desondanks, als historisch 

en belangrijk feit, een constant element in die latere geschiedschrijving. Soms werd deze 

bloedlijn expliciet doorgetrokken tot Troje. Zo werd er rond 1117 in de ‘dynastieke’ Sint 

Pietersabdij te Gent, in een Sermo de adventu sanctorum Wandregisili, Ansberti et Vulframni 

in Blandinium, herinnerd aan de gemeenschappelijke Karolingische en daarmee Romeinse en 

Trojaanse afstamming van Arnulf I en Sint Wandregisel.
5
 Hun verwantschap maakte duidelijk 

dat Arnulf het recht had gehad het gebeente van deze heilige over te laten brengen naar Gent. 

Zo werd het bezit van deze bijzondere relieken gelegitimeerd. De tekst, vermoedelijk uitge-

sproken in aanwezigheid van de jonge Boudewijn VII, gaf bovendien gewicht aan de kloos-

terhervorming die deze nieuwe graaf - net als zijn illustere voorvader Arnulf - wilde doorvoe-

ren.
6
 Van rond dezelfde tijd dateert het invloedrijke Liber Floridus (ca. 1100 - ca. 1121), door 

Lambert van Sint Omaars. Deze encyclopedie bevat veel materiaal over de eigen, Vlaamse 

geschiedenis. Men vindt er onder meer een genealogie van het Vlaamse gravenhuis, van de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Genealogia regum Francorum comitumque 

Flandriae: Lambert van Sint Omaars herleidt de 

graven van Vlaanderen via de Karolingische Judith 

uit Troje. Autograaf Liber Floridus, voltooid ca. 

1121, Gent UB hs. 92 fol. 105. 

                                                
     4 Over tekst en achtergronden: Freise 1989. 
     5 NaSo S031. Het Trojaanse bloed wordt hier afgeleid via de Romeinen, waarbij moet zijn gedacht aan Ansbert. 

Biedt dat een verklaring voor de proloog-passage over de waardigheid van de Romeinse senatoren? Vgl. Sermo de 
adventu ed. 1978, XXVII, CXVII-CXVIII, en over Ansbert hiervóór, IV.4.2.; over het historiografische én 

dynastieke belang van de Gentse St. Pietersabdij in deze tijd Kelders 2005, 158. Ook Witger begon zijn genealogie 

overigens met “Ansbertus nobilissimus”  (MGH SS IX, 302), maar zonder verwijzing naar Rome of Troje. 
     6 Over Arnulf I heet het: “Hic igitur a sancto Arnulfo [Arnulf van Metz, vgl. hiervóór, IV.4.2.], avo scilicet 

sanctissimi patris Vuandregisili, et nomen traxit et genus a sanguine Romanorum, qui et olim Trojanorum, [...]”: ed. 

Sermo de adventu 1978, 23-4; zie over de achtergronden de inleiding van Huyghebaert, speciaal XXX en LXXXV-

LXXXVIII. De editeur vermoedt dat de genealogische verwijzing bovendien ook betrekking had op abt Arnulf, 

wiens familie met het gravenhuis verwant lijkt te zijn geweest (LXXXVIII). Hij acht de verwijzing een van de 

twaalfde-eeuwse toevoegingen aan het oorspronkelijke, tiende-eeuwse verslag van de translatie (CVIII, CXV). 
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Frankische Priamus tot Karel de Goede (1119-1127).
7
 Veel Vlaamse kronieken gingen 

bovendien vergezeld van een Frankisch-Franse genealogie waarin de Trojaanse afkomst van 

de Karolingers kon worden geëxpliciteerd.
8
   

 De band met Troje was dus in principe steeds aanwezig, maar werd niet sterk 

benadrukt. Men kon volstaan met de verwijzing naar de Karolingers. Pas wanneer de eigen 

positie of ambitie was bedreigd door andere Karolingische erfgenamen zou er noodzaak tot 

verdere, meer eigen banden met Troje zijn geweest. 

 Zo’n situatie ontstond door de grote Capetingische machtsuitbreiding onder Filips II 

Augustus (1180-1223). Hij was de eerste uit zijn geslacht die zich met recht koning over heel 

Frankrijk kon noemen. Dat ging ten koste van de grote Franse vazallen, waartoe ook de graaf 

van Vlaanderen behoorde. In 1191 kon inlijving van het graafschap bij Frankrijk ternau-

wernood worden voorkomen. Ook daarna bleef dreiging vanuit het zuiden aanwezig.
9
  

 Weerslag in een nieuwe onderbouwing van de eigen status door middel van een 

nieuwe Vlaamse Troje-sage kreeg dit alles echter niet. Kort tevoren was er al een andere 

historische constructie bedacht die Vlaamse onafhankelijkheid en superioriteit ten opzichte 

van de Capetingers impliceerde. Het graafschap kwam in 1191 in handen van Boudewijn V 

van Henegouwen (in Vlaanderen regerend als Boudewijn VIII). Hij stamde uit de oudste, 

maar ooit onttroonde tak van het Vlaamse huis. Deze graaf was zeer geïnteresseerd in zijn 

voorvader Karel de Grote.
10

 Hij was tevens de vader van Elisabeth van Henegouwen, 

koningin van Frankrijk (door haar huwelijk met Filips II Augustus, in 1180), maar door veel 

Franse edelen beschouwd als te laag geboren voor die hoge rang. Zoals we eerder zagen 

ontstond als reactie daarop, waarschijnlijk in opdracht van de gekrenkte vader, de theorie van 

de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli. Deze invloedrijke gedachte werd tussen 1181 

en 1184 ontwikkeld door de Vlaams-Henegouwse geschiedschrijver Andreas van Mar-

chiennes. Zij maakte de Capetingische band met de Karolingers - en daarmee de legitimiteit 

van het regerende Franse koningshuis - afhankelijk van de Henegouwse, en dus van de 

Vlaamse verwantschap met deze vroegere Frankische vorsten.
11

 Zo kon het ook. 

 

 

2.3. De Vlaamse forestiers 

 

Maar Vlaanderen was voor een eerbiedwaardig verleden niet uitsluitend afhankelijk van de 

aangetrouwde, Karolingische Judith. Ook de inheemse wortels van de dynastie werden onder-

zocht. Op basis van uit kloosterannalen en rijksverordeningen bijeengesprokkelde gegevens 

construeerde de Vlaamse historiografie in de loop van de elfde en twaalfde eeuw voorvaderen 

en vervolgens zelfs voorgangers voor haar echtgenoot, de eigen Boudewijn I. In het eerder 

genoemde Liber Floridus van Lambert van Sint Omaars (ca. 1100 - ca. 1121) begint de 

historie van het graafschap in 792, met Liederik van Harelbeke. Deze vond het land bosrijk, 

woest en ledig. Hij nam het in bezit en heerste er als eerste graaf. Na hem regeerden zijn zoon 

Ingelram en zijn kleinzoon Audacer, de vader van Boudewijn I. Aan het eind van de twaalfde 

eeuw bracht Andreas van Marchiennes deze voorgeschiedenis wat meer in overeenstemming 

                                                
     7 NaSo L002; editie: MGH SS IX, 308. Over het Vlaams-historische in deze tekst Van Caenegem 1973 
(afstamming uit Priamus als link met de wereldgeschiedenis: 83 n. 99); Lambert 2006-2007, 213-217, 227 (invloed). 
     8 Zie bijvoorbeeld Fris 1898, 136-153 over Middelnederlandse handschriften in de Flandria Generosa C-traditie. 

Ook Witger en Lambert van St. Omaars gaven al een tot op zekere hoogte losse combinatie van Frankische en 

Vlaamse genealogie (vgl. Freise 1989, 204 e.v., Van Caenegem 1973, 72-3; Lambert 2006-2007, 199-200, 214, 216). 
     9 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1.; Jansen 1974 A, 82 e.v.; AGN II, 387 e.v. 
     10 Werner 1952, 221. 
     11 Vgl. over de reditus-theorie hiervóór, nu IV.4.5.1.; over de ontwikkeling ervan in het werk van Andreas van 

Marchiennes (de genealogieën van Anchin, uit 1181-1184 (NaSo G023) en de Historia regum Francorum, voltooid 

in 1196 (NaSo A053)): Werner 1951-52, 407-414; Werner 1952, 219-222. 
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met de historische werkelijkheid. Bij hem zijn Liederik, Ingelram en Audacer geen graven 

maar forestiers of woudmeesters in dienst van de - in hun tijd nog machtige - Karolingische 

vorsten. En hoewel men over hun precieze status sindsdien nog weleens van mening kon 

verschillen, openden Vlaamse kronieken voortaan met deze drie voorvaderen. 

 Verschillende bedoelingen kunnen in de creatie en verdere verspreiding van de 

woudmeesterslegende hebben meegespeeld. Van belang was de wens om de ouderdom van 

het gravenhuis op te helderen en zo ver mogelijk terug te voeren. Die hoge ouderdom en de 

binding aan de eigen grond ondersteunden het zelfgevoel en gaven nadere legitimering aan 

het grafelijk gezag - heel welkom in een tijd van toenemende Franse dreiging. Misschien 

speelde ook eerzucht van het kapittel van Harelbeke een rol. Daar lag volgens de overlevering 

een Liederik begraven, die men graag met de Liederik uit de geschreven bronnen 

identificeerde en als belangrijk figuur wilde beschouwen.
12

 

 Sommige onderzoekers zetten oude en nieuwe voorvaderen ten onrechte tegenover 

elkaar. Melville ziet de omarming van de forestiers als een bewuste afwijzing van de eerdere 

Karolingische stamreeks. Hij beschouwt deze autogene, agnatische heerserslijn als vervanging 

voor de minder fraai geachte herleiding van het bloed via een vrouw (Judith).
13

 Van vervan-

ging was echter geen sprake - daarvoor was het Karolingische en Trojaanse bloed te 

belangrijk. Beide tradities konden naast elkaar worden doorgegeven, in dezelfde teksten 

(zoals het Liber Floridus van Lambert van Sint Omaars, zoals de Historia regum Francorum 

van Andreas van Marchiennes). Kelders maakt een vergelijkbare vergissing. Zij verklaart de - 

hierna nog te noemen - laatmiddeleeuwse uitbreiding van de woudmeesterslegende als 

opwaardering om met naburige Nederlandse vorstendommen te kunnen concurreren. Met de 

magere gegevens over een paar eenvoudige forestiers zou Vlaanderen pover hebben afge-

stoken bij de “Romeinse, Karolingische of zelfs Trojaanse voorouders” waar men daar mee 

pronkte.
14

 Ook Vlaanderen had zich echter, als eerste van de Nederlanden, in het bekende 

genealogische schema ingepast. De woudmeesterslegende ontstond als ‘inheemse’ aanvulling 

op deze eerdere herleiding uit Trojaanse, Romeinse en Karolingische wortels: die lijn liep via 

Judith, Boudewijn I zelf stamde van de hier al langer heersende forestiers.
15

 

 

 

2.4. Uitbreiding van de woudmeesterslegende 

 

De forestiers kregen na verloop van tijd hun eigen verbinding met het koninklijke bloed bij 

uitstek, dat van de (Trojaanse) Merovingers. Zo kwamen zij - daarin heeft Kelders gelijk - op 

dezelfde hoogte als de verdere voorvaderen in en buiten Vlaanderen.
16

 In de late middeleeu-

wen, mede tegen de achtergrond van de Bourgondische machtsovername in het graafschap 

(1384), ontstond een aanvulling op hun geschiedenis die de Vlaamse dynastie enkele genera-

ties verder terugvoerde.
17

 Deze nieuwe lezing van het verhaal raakte in de vijftiende eeuw 

                                                
     12 Over ontwikkeling en achtergronden van de woudmeesterslegende: Dhondt 1940; De Smet 1948; Van 

Caenegem 1973; Carasso-Kok 1992; Lambert 2006-2007 . 
     13 Melville 1987 B, 267-8. Vgl. ook Genicot 1975 B, 43. 
     14 Kelders 2000 A, 176; het in de woorden “of zelfs” geïmpliceerde contrast tussen Romeinse, Karolingische en 

Trojaanse wortels is onjuist.  
   15 Vgl. bijlage, stamboom 9. 
     16 Dat er aanleiding voor zulke opwaardering kan zijn geweest blijkt uit het latere voorbeeld van Vlaams-Brabants 

diplomatiek gesteggel in 1510, waarbij de Karolingische voorvaderen van de Brabantse hertogen boven de Vlaamse 

woudmeesters werden gesteld (Stein 1995, 331). Met de inmiddels in de uitgebreide woudmeesterssage geclaimde 

gelijkwaardigheid werd op dat moment dus geen rekening gehouden. 

   17 Over de nog maar ten dele onderzochte vraag naar ontwikkeling en datering van de uitgebreide 

woudmeesterslegende: Carasso-Kok 1992, 257-258; Kelders 2000 A, 170; Kelders 2005, 159-160; Lambert 2006-

2007, 104-118, 167. Volgens Kelders ontstond het verhaal in de veertiende eeuw, naar aanleiding van de Vlaams-

Bourgondische verbintenis in 1369. Lambert dateert het echter tussen 1430 en 1452, op grond van: 1. het feit dat 



 

 383 

  

wijdverspreid. Naast het oorspronkelijke Latijn bestaan er versies in het Middelnederlands, 

het Frans en het Italiaans. Het is ook te vinden in de eerste Vlaamse kronieken in druk, de 

enkele malen herdrukte Cronijcke van Vlaendren int corte (Brussel, Thomas van der Noot, ca. 

1515) en de grote Excellente Cronike van Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 

1531).
18

 We volgen het Latijn.
19

 

 

In het uitgebreide woudmeestersverhaal is de eerste forestier Liederik van Buc, zoon van 

Salvardus, heer van het Bourgondische Dijon en van Ermengardis van Roussillon.
20

 De won-

derbaarlijke geschiedenis vangt aan in het jaar 621. Liederik wordt geboren in het Vlaamse 

woud, wanneer zijn ouders daar, op doorreis naar Engeland, worden overvallen door een reus. 

De jongen brengt zijn eerste jaren door bij een heremiet in dat woud, maar komt door toeval 

toch aan het Engelse hof, waar hij zijn verdere opvoeding ontvangt. Jaren later keert hij terug 

naar het woud. Hij weet de reus daar te verslaan, waarop de bewoners van het land hem 

vragen hun heer te zijn. Zijn positie wordt later bevestigd door de Frankische koning Lothari-

us II, met wiens dochter Ydona hij inmiddels is getrouwd.  

 Kort voor Liederiks geboorte, tijdens een angstig gebed om bescherming in het 

gevaarlijke woud, had Ermengardis een visioen gekregen. Daarin was haar voorspeld dat haar 

zoon en zijn nageslacht voor eeuwig over dit gebied zouden heersen. Ook zou hij het woud 

met zijn kwaadaardige bewoners overwinnen, en het land bebouwen en bekeren. En zo 

gebeurde het. Niet alleen versloeg Liederik de reus, hij temde het woud en de rivieren, deed 

het land bewerken, vaardigde wetten uit, liet kooplieden en vreemdelingen beschermen, 

stichtte kerken, kapellen en steden. Zijn eerste fundatie betrof Brugge, dat hij als handelsstad 

bedoelde. Hij bouwde er een kasteel en een kapel (nu Sint Donaes) en woonde er lange tijd. 

Liederik was overigens niet de allereerste stedenstichter in Vlaanderen. Gent was - in 

overeenstemming met bestaande, oudere overlevering
21

 - gefundeerd door Julius Caesar, en 

werd door Liederik uitgebreid. Andere hier genoemde plaatsen zijn Oudenaarde, Harelbeke, 

                                                                                                                                                   
Johannes Iperus het verhaal in 1383 niet kent, en het de kroniekschrijvers in de abdij Ter Duinen pas in de tweede 

helft van de vijftiende eeuw bekend blijkt, en 2. enkele parallellen tussen deze legende en het leven van Filips de 

Goede (band met Dijon, geboorte bastaardzoon, Frans huwelijk, kruistochtijver, verdediging tirannenmoord); 

speciaal Filips’ huwelijk met Isabella van Portugal (bevestiging Bourgondisch-Engelse coalitie) en zijn Brabantse 

machtsovername, beide in 1430, zouden een datering ná dat jaar impliceren. Deze argumenten zijn echter geen van 

alle dwingend. Engeland was ook vóór 1430 belangrijk voor Vlaanderen en de Bourgondiërs, en het verhaal kan net 

zo goed zinspelen op de Brabantse machtsovername door Filips’ oom Antoon van Bourgondië in 1406 (maar al vele 

jaren daarvóór gepland en verwacht), bij het kinderloze overlijden van de hoogbejaarde hertogin Johanna. 
     18 Vgl. voor de hier besproken Flandria Generosa C-traditie NaSo F007, en voor de twee Middelnederlandse 

bewerkte vertalingen C060 (Cronike van Vlaenderen 580-1440/1467) en C061 (Excellente Cronike van Vlaenderen). 

Nog toe te voegen aan NaSo: de Cronijcke van Vlaendren int corte (Brussel, Thomas van der Noot, ca. 1515 (NK 

2730)); herdrukken: NK 660 (Antwerpen, Simon Cock, 1539), BB V, 7 (Antwerpen, ca. 1554). Het oude en het 

nieuwe forestiersverhaal kwamen ook wel voor in de van Flandria Generosa onafhankelijke Vlaamse geschied-

schrijving (zie bijvoorbeeld Lambert 1993, 19 e.v., 120 e.v., 149 e.v.).  
     19 Het Latijn heeft bepaalde voor dit betoog interessante vaste onderdelen van het ‘genre’ van de oorsprongssage 

(zoals voorspelling van macht, uitgebreide beschrijving van vorstelijk beschavingswerk) die in de verkortende 

Nederlandse vertalingen zijn weggelaten. Voor het Latijn zijn we echter nog steeds aangewezen op de editie De Smet 

1837-65. Tegen deze editie bestaan grote bezwaren: niet alleen werden verschillende handschriften samengevoegd, 

ook versies werden vermengd. In het hier gebruikte deel van de editie, met het nieuwe woudmeestersverhaal (I, 19-
33) is alleen sprake van handschriftvermenging (Kelders 1996), waarbij in noten wordt aangegeven wanneer de 

lezing van een afzonderlijk handschrift afwijkt - een aanvaardbare basis voor een eerste, globale verkenning van de 

inhoud, mits voorzichtig gebruikt. Voor verder onderzoek is betere ontsluiting van de bronnen een eerste desidera-

tum. 
     20 Over de Bourgondische voorliefde voor de later in het verhaal te verschijnen, verwante Girart de Roussillon: La-

caze 1971, 311-317; Van den Bergen-Pantens 1990-1991. Al eerder, kort na de Bourgondische machtsovername in 

Vlaanderen, was een legitimerend verband gelegd tussen deze Bourgondische voorganger/voorvader en de Vlaamse 

Liederik. 
     21 Over Caesar als stedenstichter in Vlaanderen hiervóór, V.4.2.4. 
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Aardenburg en Oudenburg, Sluis en Diksmuide. 

 De nieuwe orde is van korte duur. Na Liederiks dood volgt zijn zoon Anthonius hem 

op als forestier. De vele andere zoons heersen over delen van hun vaders territorium. Een van 

hen, Boscardus, verslaat een reus met de naam Braymbantus (vandaar de naam Brabant) en 

wordt de eerste graaf van Leuven. Maar dan wordt Vlaanderen verwoest door de Vandalen, 

waarbij Anthonius en zijn familie sneuvelen.
22

 

 Bijna honderd jaar lang blijft het land verlaten. Dan neemt Liederik van Harelbeke, 

kleinzoon van Boscardus, het opnieuw in bezit. Er komt nieuwe bebouwing, nieuwe 

bewoning. Op een goede dag ontvangt deze Liederik Karel de Grote en Girart van Roussillon. 

Girart herkent er tot zijn verbazing zijn familiewapen. Zo horen de twee bezoekers over de 

familiegeschiedenis van hun gastheer. Karel is onder de indruk van diens edele achtergrond, 

en bevestigt hem in zijn positie als derde forestier.   

 

Deze uitgebreide woudmeesterslegende is veel fictioneler dan de op feiten gebaseerde (maar 

in de aankleding en verbinding van die feiten onware) oorspronkelijke lezing. Kelders trok de 

vergelijking met de hoofse ridderroman. Zij heeft laten zien hoe de aan dit genre ontleende 

elementen echter steeds in dienst staan van het politiek gemotiveerde doel om voorvader 

Liederik van Buc als ideale vorst te typeren. De legitimering van zijn bewind door Lotharius 

en zijn verbintenis met ‘de luisterrijke Franse dynastie’ door een huwelijk met diens dochter 

vormen, aldus Kelders, de kroon op dit werk.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liederik van Buc, eerste forestier van Vlaanderen. Zijn huwelijk 

met de Merovingische prinses Ydona bracht de Vlaamse graven 

een tweede, eigen bloedband met Troje. Excellente cronike van 

Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531), fol. a 3 r. 

 

 Liederiks huwelijk met Ydona is echter meer dan alleen een verbintenis met het 

Frankische koningshuis. Impliciet krijgen de Vlaamse voorvaderen zo, via de Merovingers, 

een eigen bloedband met Troje. Op die band wijst ook de naam van een van de zoons die uit  

                                                
     22 Op deze manier kon het nieuwe verhaal probleemloos aansluiten bij de oude bronnen, waarin Liederik van 

Harelbeke het woeste en lege land in bezit nam. 
     23 Kelders 2000 A, 170 e.v. Lambert ziet in het huwelijk van Liederik een mogelijke herinnering aan de Franse 

verbintenissen van Boudewijn I en Filips de Goede (Lambert 2006-2007, 111) - maar: met welk doel?.  
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dit huwelijk voortkwam: Ganimedes, de eerste heer van Brugge.
24

 Het lijkt evenmin toevallig 

dat Liederiks vrouw een dochter is van Lotharius. Blithildis, de legendarische stammoeder 

van de Karolingers, zou eveneens een dochter van Lotharius zijn geweest. Door terugvoering 

van de inheemse tak van de Vlaamse dynastie op Ydona werden deze eigen heersers (en hun 

nazaten en opvolgers) dus op gelijk niveau als de Karolingers en hun nageslacht geplaatst. 

 De uiteindelijk Trojaanse herkomst van het Vlaamse bloed kon weer worden geëxpli-

citeerd door bijvoeging van een Trojaans-Frankische opening. De Vlaamse kroniek in het 

Gentse handschrift 433 bijvoorbeeld begint met een korte geschiedenis van Troje en de 

Franken. Aangekomen bij koning Lotharius wordt alvast naar de Vlaamse geschiedenis 

vooruitgewezen: “Ende onder hem begonsten heerst [voor het eerst] de heerscapie van den 

lande van Buc, dat nu Vlaendren heet. Want Liedric van Lilesbuc hadde zijn dochter te wijve, 

de scone Ydone”. Bij Lotharius’ zoon Dagobert lezen we vervolgens dat hij St. Loy naar 

Vlaanderen stuurde om het land te bekeren, op verzoek van zijn zwager Liederik. Dezelfde 

verwijzing naar de Vlaamse verwantschap met de Merovingers vinden we in de genealogie bij 

de door Serrure en Blommart uitgegeven Kronyk van Vlaenderen. En ook in de gedrukte 

Excellente Cronike van Vlaenderen (1531) wordt de behandeling van de Vlaamse geschiede-

nis voorafgegaan door een “genealogye van Vranckerijck waerhuut dat Vlaendre eerst 

ghesproten es”, vanaf de val van Troje.
25

 

 Door dit universele, Trojaanse kader past het verhaal eerder in een andere traditie dan 

in die van de ridderroman. Naast en boven de ‘wetten’ van dat genre volgt deze nieuwe 

woudmeesterssage het patroon van de oorsprongsmythe,
26

 zoals dat sinds Vergilius voor 

telkens andere volkeren en gebieden werd uitgewerkt. De band met Troje, de zwerftocht naar 

het nieuwe vaderland, de goddelijke voorspelling van macht, de overwinning van kwaad en 

wildernis en de vestiging van een beschaafde, geordende en uiteindelijk ook christelijke heer-

schappij, de naamsverklaringen, de - hier slechts te signaleren, Bourgondische - actueel-

politieke intenties en toespelingen
27

: we hebben het eerder gezien voor de Romeinen, de 

Franken en de Britten, we zagen het voor Brabant, en we zullen het nog zien voor andere 

Nederlandse vorstendommen.  

 

 

2.5. Troje en de Vlaamse steden 

 

2.5.1. Brugge 

 

Vlaanderen was, met Brabant, het meest verstedelijkte van de Nederlandse vorstendommen. 

In de vijftiende eeuw kregen deze steden, en dan vooral Brugge, een steeds belangrijker 

aandeel in de Vlaamse historiografie.
28

 Die belangstelling en bemoeienis gold ook de legen-

darische geschiedschrijving over de wording van het graafschap. De uitgebreide  

                                                
     24 Het verhaal over de roof van Priamus’ gelijknamige zoon was ook in de middeleeuwen bekend, vooral door 

Ovidius’ Metamorfosen (boek X, 155-161). Zo kon het bijvoorbeeld voorkomen als aanvulling op de opsomming 

van Priamus’ zoons (Guido de Columnis ed. 1974, 281). Een Trojaan met de naam Ganymedes  treedt ook op in Jan 

Smekens Spel op hertoge Karle, waarin hij de symboliek helpt verklaren (zie hiervóór, V.3.3.2.).   
     25 Cronike van Vlaenderen 580-1440/1467 (NaSo C060), hs. Gent UB 433 (eind 15e eeuw), fol. 8 r, 8 r-v; Kronyk 
van Vlaenderen ed. 1839-1840 (zelfde tekst, naar hs. Gent 590 uit tweede helft 15e eeuw), 265, 267-8; Excellente 

Cronike van Vlaenderen (NaSo C061), Antwerpen, Willem Vorsterman 1531, fol. a ij r. Vgl. voor de Flandria 

Generosa C-traditie waartoe deze teksten behoren hiervóór, n. 18. 
     26 Vgl. eerder Carasso-Kok 1992; Janssens 1998, 17-18. 
     27 Zoals de legitimering van het nieuwe bewind door Bourgondische overname van het Vlaamse verleden, 

Liederiks relaties met Engeland en de daarin mogelijk vervatte rechten, het optreden van Anthonius, en de in de 

geschiedenis van Boscardus geïmpliceerde claim op of legitimering van macht in Brabant (vgl. Carasso-Kok 1992, 

257; Kelders 2005, 164-169; Lambert 2006-2007, 109-118; vgl. ook hiervóór, n. 17). 
     28 Zie het overzicht in Kelders 2000 B, 24.  
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Uitbeelding van de oorsprong van Brugge, tijdens de intocht van Karel V (1515). Links de prefiguratie: 

Jozua geeft het beloofde land aan de kinderen van Israël. Rechts de vervulling: Liederik, eerste Forestier 

van Vlaanderen, geeft Brugge aan zijn zoon Ganimedes (!). De voorafgaande staat van het land is 

weergegeven door een woud (het ‘Woud zonder genade’) met wildeman en -vrouw. Remi du Puys, La 

tryumphante et solemnelle entree [...], Parijs, Gilles de Gourmont, z.j., fol. B 2 r (uit: du Puys ed. z.j.). 
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woudmeesterssage gaf, zoals we zagen, aandacht aan de oorsprong van bepaalde Vlaamse  

steden. Stedenstichting behoorde tot de min of meer vaste elementen in dit soort verhalen, als 

belangrijk onderdeel van het vorstelijke beschavingswerk. Maar daarnaast is in deze lezing 

van het verhaal misschien ook stedelijke inbreng aanwijsbaar, in de opvallend grote aandacht 

voor Brugge. In het eerste deel wordt de plek waar later Brugge verrees regelmatig genoemd 

als locatie van belangrijke gebeurtenissen. Bij de behandeling van Liederiks stichtingen krijgt 

Brugge de eerste plaats, de meeste ruimte, de status van handelsstad én residentie, en in 

Liederiks zoon Ganimedes de meest als Trojaan herkenbare heer. De keuze van de andere 

genoemde plaatsen is voor een deel ook bepaald door die invalshoek: Aardenburg en 

Oudenburg zijn opgenomen omdat ‘Brugge’ ontstond waar de weg tussen die twee een 

riviertje kruiste.
29

  

 Stedelijk gebruik van het verhaal lijkt ook vooral in Brugge aanwijsbaar. De stad 

greep dit verleden aan om de eigen status te benadrukken. Dat bleek bijvoorbeeld in 1515, 

toen de latere Karel V na zijn meerderjarigheidsverklaring zijn intocht in de voornaamste 

Nederlandse steden deed. Brugge pakte groots uit. Voor wie het allemaal nog eens rustig 

wilde nalezen verscheen korte tijd later een gedrukt verslag, in rederijkersverzen.
30

 De verto-

ningen die de rederijkers namens de stad hadden georganiseerd waren voor een belangrijk 

deel gewijd aan de eigen geschiedenis. Voor de Peperstraat stond het eerste tableau, “een 

woestijne [wildernis] ghemaect up een stellage”. In dit woeste foreest 
 

Waren wilde dieren van vreimden schijne 

Want heer [voordat] Liedric quam foreestier te zijne 

Men mochter lijden [door gaan] sonder schade niet 

Dies doe Vlaendren ‘t Woudt zonder Ghenade hiet  

 

Bewoners van het woud, een wildeman en een wildevrouw, presenteerden twee te verbinden 

historische gebeurtenissen. De eerste scène toonde hoe Liederik, eerste forestier en “rechtre”
31

 

van Vlaanderen, zijn zoon Ganimedes de stad Brugge gaf: “dus es zoe [zij] eerst gheresen”. 

Het ‘omlijstende’ optreden van de wildemensen markeerde het contrast, de fundamentele 

overgang van onbeschaafd naar beschaafd, van chaos naar orde, die de essentie van de 

stichting van de stad uitmaakte.
32

 Ernaast de bijbelse prefiguratie: Jozua die het beloofde land 

onder de kinderen van Israel verdeelde. Door dit typologische geheel mocht de vorst zich 

gevleid voelen, maar het oude en uitverkoren volk van Brugge eveneens. Even verder in het 

parcours van de intocht werd er een verwante en al even ambitieuze parallel getrokken: daar 

vergeleek Brugge zich met het pasgebouwde Rome waar door Romulus senatoren werden 

aangesteld om de stad te regeren. 

 Er zijn ook oudere sporen van gebruik van de sage in Brugge. Intrigerend is een 

gedicht in het befaamde Gruuthuse-handschrift (Brugge, ca. 1400), bekend als De zeven 

poorten van Brugge. In dit gedicht richt een heremiet zich tot de ‘koning van de Witte Beer’ 

en de verder aanwezige “blomkin” (aanzienlijken) van Brugge. Eerst legt de heremiet uit 

                                                
     29 De Smet 1837-1865 I, 22, 23, 25. Vgl. echter hiervóór, n. 19: door gebrek aan inzicht in ontwikkeling en overle-

vering van de tekst blijft datering en reikwijdte van die mogelijk Brugse inbreng onduidelijk. 
     30 Triumphe 1515, verschenen in Antwerpen (ed. in Mareel 2005). De tekst eindigt met de mededeling dat “‘t 
stellen rethorijckelic te Brugghe binnen dede ’t geselscip ’s Helichs Gheests en der Drie Sanctinnen mede”, wat 

zowel het verslag als de stedelijke vertoningen kan betreffen. Een ander, Franstalig verslag is van de hand van hof-

schrijver Remi du Puys, over in een prachthandschrift en in een Parijse druk met houtsneden van onder meer het hier 

besproken tableau vivant met Liederik. Zie verder over deze Brugse inkomst de inleiding van de editie van Du Puys’ 

verslag (La tryumphante Entree ed. 1970); Soly 1984 A, 346-348; Kipling 1984, 65-66. 
     31 Met deze term (regeerder, rechter) wordt al een associatie met de bijbelse richteren opgeroepen. 

   32 Dat Liederik hier zelf als wildeman zou zijn voorgesteld, en dat wildemannen een ridderlijk en zelfs 

vorstelijk karakter zouden hebben (aldus Dumolyn 2010, 1055) is onjuist: het feit dat ze bij andere gelegenheid 

als toernooivechters werden opgevoerd valt te begrijpen vanuit het principe van de omgekeerde wereld.  
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waarom hij zich in het verleden uit de wereld en uit Brugge heeft teruggetrokken: om het 

gebrek aan naastenliefde, om de nijd en de laster, en om de ijdelheid van al het aardse. Hij 

wordt vergezeld door twee wildemannen die hij bij zich in het bos heeft opgevoed. Ze hebben 

van een forestier gehoord over de stad van de Witte Beer, en willen deze stad en het gezel-

schap van de Witte Beer graag zien. Ze hebben een geschenk voor de koning gemaakt: een 

“exemplaer” (maquette) van Brugge, met muren, poorten, torens en grachten. Er zijn ook 

wachters om de stad heen gezet: elk van de zeven stadspoorten draagt een letter van de naam 

BRVCGHE. Iedere letter representeert twee begrippen die de stad moeten bewaken, als twee 

wachters bij elke poort. De B staat voor broederschap en blijdschap, de R voor recht en rede, 

en zo verder. Tot slot spreekt de heremiet de hoop uit dat de aanwezigen volgend jaar “beter 

ende zalicher” bijeen zullen komen.
33

 

 Toen dit gedicht werd geschreven
34

 was Brugge een grote, welvarende en cultureel 

toonaangevende handelsstad waarin adel en patriciërs het voor het zeggen hadden. Een van de 

chique broederschappen en clubs waarin deze stadsaristocratie zich verenigde was het 

genootschap van de Witte Beer. Het organiseerde ieder jaar een groots steekspel in hoofse 

sfeer, waarbij de winnaar de eretitel van forestier verdiende. Daarnaast waren er meer 

besloten bijeenkomsten. De Witte Beer was niet alleen een ontmoetingsplaats voor de elite. 

Brown heeft laten zien dat de steekspelen van het gezelschap flink werden gesubsidieerd door 

de stedelijke overheid. Het evenement trok veel belangstellenden van buiten Brugge, en ook 

het hof was regelmatig aanwezig. Het was dus fraaie reclame voor de stad, en een bron van 

extra inkomsten.
35

  

 Het gedicht over De Zeven poorten heeft waarschijnlijk op een of andere wijze 

gefunctioneerd binnen de jaarlijkse festiviteiten van dit gezelschap. Erné dacht aan een 

passepartout-gedicht voor de jaarlijkse inhuldiging van een nieuwe forestier. Reynaert aan 

Driekoningenavond, waarbij een ‘coninc van der bone’ werd gehuldigd. Tegelijk is ook verband 

gelegd met de politieke conflicten die de stad achter zich had, en met de voltooiing van het 

herstel van de toen ernstig beschadigde poorten, in 1407.
36

 Hoe dit ook zij: er spreekt een 

duidelijke morele boodschap uit de tekst.
37

 De veertien deugden die de zeven poorten van 

Brugge bewaken vormen samen de contouren van de ideale stad, in leerzaam contrast met de 

vroegere ervaringen van de heremiet. Het “exemplaer” van Brugge - in dezelfde dubbele 

betekenis als model: maquette én exempel - is gebouwd door de wildemannen die, eerst 

onwetend, door deze oude, wijze en vrome kluizenaar zijn onderwezen: “Nu zijn si vroet doe 

waren zi sod” (v. 140). 

 Zowel het gedicht als het genootschap waarvoor het is gemaakt herinneren aan de 

                                                
     33 Editie: Carton 1848, 425-436; Gruuthuse ed. 2007, 46 v - 48 r; moderne hertaling (gevolgd bij de samenvatting 

van het gedicht): Is Brugge groot? 1996, 84-89 Verder over het gedicht en het genootschap van de Witte Beer: Erné 

1972; Heeroma 1972; Reynaert 1993; Van den Abeele 2000, XVIII; Brinkman 2005; Gruuthuse ed. 2007; Dumolyn 

2010. 
     34 Erné en Reynaert dateerden het in de tweede helft van de jaren tachtig (Erné 1972, 121; Reynaert 1993, 84). In 

Brinkman 2005, 137 en Gruuthuse ed. 2007 wordt verband gelegd met de voltooiïng van de poorten (in 1407). 

Dumolyn suggereert bovendien relatie met een bezoek van Jan zonder Vrees in 1414 (Dumolyn 2010, 1067-1069, 

1075-1077). Als auteur is Jan van Hulst genoemd (Reynaert 1993, 84; Brinkman 2005). Vanaf 1428 vinden we 

iemand van dezelfde naam (dezelfde persoon?) als leider van de eerste Brugse rederijkerskamer, de Heilige Geest, 
vergaderend in dezelfde Poortersloge als het genootschap van de Witte Beer (Reynaert 1993, 85; vgl. Van den 

Abeele 2000, IX). Zulke gegevens kunnen helpen de continuïteit van de traditie tot de rederijkers van 1515 te begrij-

pen. 

   35 Brown 2000, 318-319, 322, 325, 329-330. 
     36 Erné 1972, 115 e.v.; Reynaert 1993, 83; Brinkman 2005, 137; Gruuthuse ed. 2007; Dumolyn 2010, 1067-1069, 

1075-1077. Alleen Heeroma plaatste het gedicht binnen de context van een ander gezelschap, de kring van 

letterlievenden waarvan het Gruuthuse-handschrift het repertoirehandschrift zou zijn geweest (Heeroma 1972, 

speciaal 219, 234). 

   37 Hierover vooral Brinkman 2005, 136-138 en Dumolyn 2010, 1057, 1070 e.v. Vgl. ook hiervóór 151 n.373. 
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uitgebreide woudmeesterslegende.
38

 In het gedicht zijn het de forestier, de in het bos huizende 

opvoedende heremiet en de wildemannen die daaruit zijn of kunnen zijn overgenomen.
39

 Bij 

het genootschap zelf is het allereerst de titel van forestier. Maar dat is niet alles: misschien is 

ook de naam de Witte Beer eraan ontleend. In een poging tot uitleg van die naam wees Van 

den Abeele op allerlei beren in de historiografische en literaire traditie die een rol kunnen 

hebben gespeeld. Maar hij kon niet verklaren waarom het om een witte beer ging - misschien 

was dat een symbolische aanduiding van ‘chic en exclusief’? Eerder veronderstelde Erné dat 

de naam de Witte Beer via een niet overgeleverde, uitgebreidere versie misschien net als de 

titel van forestier op de woudmeesterslegende teruggaat.
40

 Kijken we naar het algemene 

patroon van Troje-sagen, dat ook in deze legende tot op zekere hoogte wordt gevolgd, dan 

lijkt dat inderdaad mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het ‘beertje van de loge’, in een gevelnis van de Brugse 

Poortersloge: een (contemporaine?) herinnering aan het 

genootschap van de Witte Beer dat daar bijeenkwam. 41  

Foto: www.beeldbankbrugge.be 
 

 Want vaak stuiten we in die verhalen op een wit dier dat als goddelijke boodschapper 

aanwijst waar de Trojaanse landverhuizers zich moeten vestigen, en speciaal waar ze een stad 

moeten bouwen. In de middeleeuwse kleursymboliek staat wit voor het goede, voor waarheid 

                                                
     38 Hoewel latere geschiedschrijvers het optreden van het genootschap van de Witte Beer al in de jaren twintig van 

de veertiende eeuw plaatsen, vinden we die naam pas in het laatste decennium van die eeuw in de bronnen (Reynaert 

1993, 83; Van den Abeele 2000, I-V). Die late datering komt overeen met de vermoedelijke tijd van ontstaan van de 

uitgebreide woudmeesterssage - vgl. n. 17. 
     39 Ook de lettersgewijze etymologie is overigens bekend als onderdeel van Trojaanse oorsprongssagen. Vgl. eerder 

BRABANCIA (V.4.2.3) en naar dat voorbeeld Arkel (hierna VI.4.4, spec. n.253). 
     40 Van den Abeele 2000, VI; Erné 1972, 113. Brown 2000, 323 geeft als mogelijke verklaring: “Chronicles of 

Flanders had long credited the first count, Baldwin the Iron Arm (867-97), with the title of “forester” for the unlikely 

feat of clearing Flemish forests of savage polar bears”, onder verwijzing naar Kronyk van Vlaenderen ed. 1839-

1840 I, 1-9 (waar dit niet staat, en evenmin bij de behandeling van Boudewijn I op 14-15) en naar H. Demarest, 

Bertje van Brugge ‘t beertje van de Loge, Brugge 1973, 10-11 (helaas niet in NCC en WorldCat). De strijd van 

Boudewijn I tegen ijsberen ben ik verder nergens tegengekomen; is hier verwarring met zijn toenaam ‘Yseren’ in 

het spel? Latere verwijzingen naar zijn gevecht met een besneeuwde beer lijken me een rationaliserende uitleg 

van de naam toen de hier door mij gesuggereerde oorspronkelijke betekenis niet meer werd begrepen.  

   41 Vgl. van den Abeele 2000, IX. 
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en goddelijke wijsheid.
42

 Maar de traditie sluit daarnaast vooral aan bij Vergilius’ Aeneis, 

waarin de door de Trojaanse koningszoon en ziener Helenus voorspelde vondst van een witte 

zeug aangaf waar Alba, de moederstad van Rome, moest verrijzen. Dat goddelijke teken gaf 

dus tevens een naamsverklaring aan de stad, uit het Latijnse albus, -um, -a (wit). 

 De middeleeuwse sagen volgen dit klassieke voorbeeld op eigen wijze, vaak met 

aanwijsbare christelijke dimensie. Bij Geoffrey van Monmouth offert Brutus een mengsel van 

wijn en bloed van een witte hinde als hij Diana vraagt waar hij zich moet vestigen. Het eiland 

dat zij hem wijst heet Albion. Het hert gold als vijand en overwinnaar van de slang, en dus als 

symbool voor Christus, en voor de overwinning van goed op kwaad die ook in de vestiging 

van beschaving tot uitdrukking kwam. In de Henegouwense Troje-sage zullen we een witte 

wolf zien, die aanwijst waar de stad Belgis zal komen. De wolf werd al door Christus zelf 

vergeleken met Satan, en stond symbool voor tal van zonden: toorn, vraat- en roofzucht, 

ketterij. Een witte wolf kan op die manier worden begrepen als een symbool voor de op 

handen zijnde ommekeer van duivelse wildernis naar goddelijke orde. De witte zwaan in de 

Brabo-sage stamde oorspronkelijk uit het te verbeteren verhaal van de Zwaanridder. Het dier 

staat voor liefde en zuiverheid, maar had in beide sagen ook deze zelfde betekenis van door 

God gezonden geleider: hij bracht Elias én Brabo naar de vrouw en daarmee naar het 

hertogdom die voor hen waren voorbestemd. In de Arkelse Troje-sage, sterk door de Brabo-

sage beïnvloed, zien we eveneens een zwaan als gids naar het toekomstige eigen land.
 43

 En in 

de woudmeesters-sage zelf is het een voorspellende koninklijke droom en de daaruit volgende 

jacht op - alweer - een wit hert (uiteindelijk gevangen door Liederik) die ertoe leiden dat 

koning Lotharius zijn lang verloren dochter Ydona terugvindt en haar man Liederik officieel 

met een groot gebied beleent.  

 Het lijkt dus heel goed mogelijk dat Liederik van Buc in een uitvoeriger of variërende, 

Brugse versie van de (zoals we zagen ook in Brugs-getinte vorm overgeleverde) nieuwe 

woudmeesters-sage een witte beer zag die hem wees waar hij zijn hoofdstad Brugge moest 

bouwen. De beer werd, net als de wolf, geassocieerd met de duivel en met zondigheid: 

onkuisheid, geweld en toorn. Een witte beer kon zo worden uitgelegd als voorbode van de 

nieuwe, goddelijke orde die de stichting van de stad zou brengen. Aan dit bij uitstek met de 

wording en identiteit van Brugge verbonden, door de voorzienigheid gestuurde wezen zou het 

voor het stedelijke imago zo belangrijke genootschap van de Witte Beer dan haar naam 

kunnen hebben ontleend: een herinnering aan de op Vergilius teruggaande Troje-traditie die 

de stad op een lijn met Rome en andere Trojaanse dochter-steden plaatste. En in die context 

past ook het Gruuthuse-gedicht, met het aanbieden van een maquette door de heremiet en zijn 

wildemannen aan de koning van dit gezelschap, na een periode van on-min en on-vrede: als 

een aandenken aan de stichting van Brugge, en aan hoe de toen gevestigde, godgewilde 

beschaving er eigenlijk uit hoorde te zien. 

 

2.5.2. Gent 

 

In Gent herdacht men graag de eigen stichting door Julius Caesar, die ook in de uitgebreide 

woudmeesterssage werd gememoreerd. Deze overlevering was ontstaan in de elfde-eeuwse 

Gentse hagiografie rond St. Bavo, en had andere berichten over mogelijke stichters van de 

stad verdrongen.
44

 Algemene bekendheid kreeg ze onder meer door het werk van Jacob van 

                                                
     42 Timmers 1981, 631. 
     43 Zeug: voorspeld door Helenus (Aeneis III, 389-393) en Tiberinus (VIII, 42-48), gezien en aan Juno geofferd door 

Aeneas (VIII, 81-85); vgl. hiervóór, IV.2. Hinde: Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 65, 72.; vgl. hiervóór, IV.5.5.2; 

symboliek: Timmers 1981, 560. Wolf: vgl. hierna VI.3.3.2; symboliek: Timmers 1981, 558. Zwaan: vgl. hiervóór 

V.4. (Brabo-sage) en hierna VI.4.4. (Arkel); symboliek: Timmers 1981, 568. Hert: De Smet 1837-1865 I, 29. 
     44 Peeters 2002, 87-94. 



 

 391 

  

Maerlant, die met graagte geleerde berichten over Vlaanderens antieke verleden had 

doorgegeven.
45

 De vijftiende-eeuwse burgers van Gent waren nog steeds trots op het verhaal, 

dat hun stad in de grote Trojaans-Romeinse traditie plaatste. De stedelijke rederijkers refe-

reerden eraan in 1458, toen Filips de Goede er na de Gentse opstand van 1451-1453 opnieuw 

zijn intree deed. De vertoningen stonden bij deze gelegenheid in het teken van vrede en verge-

ving. Een van de stellages langs de route toonde “Gayus [Caesar], den keyser van Roeme, die 

was d’eerste stichtere van Gend, sittende in eenen keyserlyken setel” terwijl een van twaalf 

aanwezige senatoren, Marcus Tullius [Cicero], hem geknield en blootshoofds voor zijn 

genadigheid prees.
46

 De voorstelling was niet alleen toepasselijk, maar ook vleiend voor alle 

partijen. 

 Maar in de zestiende eeuw werd er een heel nieuw en veel directer verband tussen 

Troje en Gent gelegd. In de eerder genoemde Excellente Cronike van Vlaenderen, in 1531 

uitgegeven door de Antwerpse drukker Willem Vorsterman, is de stad ruim duizend jaar 

ouder, en gesticht door een edele Trojaan uit het gevolg van de Frygische koning Bavo.  Dit 

Trojaanse stichtingsverhaal werd ontleend aan de Annales Hannoniae (eind veertiende eeuw) 

van Jacques de Guise. In het vorige hoofdstuk werd Vorstermans antieke opening besproken 

als navolging van de Alderexcellenste Cronike van Brabant. Voor zicht op zijn gebruik van de 

Bavo-sage moeten we eerst meer weten over dit Henegouwse voorbeeld: het volgende 

hoofdstuk.
47

 Uit de ruime aandacht voor de Trojaanse stichting van Gent blijkt in elk geval 

dat Vorsterman er een (allereerst Vlaams en Gents) publiek mee dacht te interesseren. De naar 

zal blijken blijvende Vlaamse aandacht voor het verhaal wijst op zijn gelijk. 

 

 

 

 

 

 

                                                
     45 Ook Boulogne, Kassel en Torhout zouden door Caesar zijn gesticht (evenals Gulik en Nijmegen). Zie hiervóór,  

V.4.2.4. 
     46 Kronyk van Vlaenderen ed. 1839-1840, II 218. Voor op de stellage stond “Nulla de virtutibus tuis major clemen-

tia est” (vrij naar Cicero’s pleitrede voor Q. Ligarius). 
     47 Over deze tekst en de Vlaamse annexatie ervan hierna, VI.3.3. Vgl. eerder V.4.5.4. 
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3. Henegouwen (en Vlaanderen) 

 

 

3.1. Inleiding  

 

De politieke geschiedenis van het graafschap Henegouwen werd voor een belangrijk deel 

bepaald door dynastieke toevalligheden. Door personele unie was het lange tijd verbonden 

met andere vorstendommen: eerst met Vlaanderen, vervolgens met het verafgelegen Holland 

en Zeeland. Er was daardoor niet zo’n doorlopende band tussen dynastie en territorium als 

bijvoorbeeld in Brabant en Vlaanderen. Deze situatie lijkt ook zijn weerslag op de 

legendarische geschiedschrijving te hebben gehad: er was in Henegouwen geen sprake van 

een langlevende en voortdurend evoluerende dynastiek-nationale oorsprongsmythe zoals de 

sagen-complexen die zich in Brabant en Vlaanderen in aansluiting op de oudste genealogieën 

ontwikkelden. Maar aan het eind van de veertiende eeuw werd er één grootse Trojaanse 

oorsprongsgeschiedenis geschreven, juist geïnspireerd door het gevoel van ‘er een beetje bij te 

hangen’. Deze geschiedenis kreeg in de vijftiende en zestiende eeuw grote verspreiding en 

invloed, maar vooral - typerend - buiten het eigen graafschap.  

 

 

3.2. Aansluiting bij de Karolingers 

 

Vanaf 1067 werd Henegouwen bestuurd door graven die geboortig waren uit het Vlaamse 

huis.
48

 We hebben al gezien dat de herinnering aan de edele afkomst van dat huis ook hier 

werd bewaard en benut. Vooral Boudewijn V van Henegouwen (1171-1194)
49

 is interessant, 

als eerste
50

 inspirator van mogelijk verschillende historiografische projecten rond de Hene-

gouwse dynastie. Voor hem schreef Andreas van Marchiennes vermoedelijk de Genealogieën 

van Anchin (1181-1184), waarin het Henegouwse bloed werd afgeleid uit dat van de 

Romeinse en Frankische keizers en koningen.
51

 De reden voor het ontstaan van deze genealo-

gieën lag waarschijnlijk in de geringschatting van Boudewijns dochter Elisabeth als nieuwe 

koningin van Frankrijk. Later, in de Historia succincta de gestis et successione regum 

Francorum (voltooid 1196) voerde Andreas zijn gedachten nog verder: met de opvolging van 

Elisabeths zoon, de in 1187 geboren Lodewijk, zou het Karolingische bloed terugkeren op de 

Franse troon. Deze beroemd geworden reditus-theorie maakte de legitimiteit van de Cape-

tingers afhankelijk van het Vlaams-Henegouwse bloed - een opvatting die extra welkom was 

door de toenemende Franse expansiedrift.
52

 

 

 

3.3. Een eigen Troje-sage: Bavo en Belgis 

 

3.3.1. Bron: Jacques de Guises Annales Hannoniae 
 

Ook hier sloot men zich dus aan bij het steeds ruimer verspreide en verder uitgebouwde 

Trojaans-Frankische genealogische schema. Maar Henegouwen kreeg ook een eigen Troje-

                                                
   48 Overzicht middeleeuwse geschiedenis Henegouwen: De Waha en Dugnoille 1998; vgl. ook Europäische 

Stammtafeln II, tafel 8, 9 en 10. 

   49 Vanaf 1191 tevens, als Boudewijn VIII, graaf van Vlaanderen. 

   50 Over het twijfelachtige bestaan van een mogelijk oudere traditie in de versus de primis comitus 

Lovaniensibus, overgeleverd in het werk van Jacques de Guise: hiervóór, V.3.2.1. 

   51 MGH SS 14, 620. 

   52 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1. en VI.2.2. Mogelijk gebruikte Boudewijn V zijn afkomst ook ter legitimering van 

zijn rechten op Namen: Werner 1951-1952, 414 n. 57; Genicot 1975 A, 221-2. 
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sage, die veel meer behelsde dan een simpele herleiding van het bloed van de dynastie. Deze 

Bavo-sage is niet minder dan een groots nationaal epos, naar het model van Vergilius en 

Geoffrey van Monmouth. 

Henegouwen, Franstalig, had geen directe betekenis voor de Middelnederlandse 

literatuur.
53

 Toch is de Henegouwse Troje-sage hier van belang: als verder, veelzeggend 

voorbeeld van Nederlandse aanknoping bij Troje, maar vooral door haar invloed op latere ge-

schiedschrijving en geschiedvisie, aan het Bourgondische hof en elders in de Nederlanden. 

 De nieuwe Troje-sage is voor het eerst te vinden in de Annales Hannoniae (laatste 

decennium veertiende eeuw) van de Valencijnse minderbroeder Jacques de Guise.
 54

 Deze 

omvangrijke kroniek behandelt de geschiedenis van het gewest in universeel kader, vanaf de 

oorsprong, waarbij de antieke en pre-Karolingische tijd zeer veel ruimte krijgt. In zijn proloog 

noemt De Guise zichzelf minor minorum minumus: de minste onder de minderbroeders. Maar 

dat was hij zeker niet, deze doctor in de theologie, biechtvader van de toekomstige graaf en 

gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, en vicaris-generaal van de Franciscaanse orde. 

Ambitie lijkt het trefwoord, zeker ook in zijn werk.  

 

3.3.2. Inhoud 

 

De Guise begint zijn geschiedenis van Henegouwen aan het hof van koning Bavo van Frygië,  

 

Twee koninklijke neven: Bavo en Priamus.                         Anders dan Priamus weet Bavo de onheilspellende   

Uit een Franse vertaling van de Annales Hannoniae,          komeetverschijningen wel goed te duiden. 

Valenciennes BM ms. 0771 (15e eeuw), fol. 15 r.               Valenciennes BM ms. 0771, fol. 16 v. 

 

                                                
   53 De al dan niet stedelijke receptie van de Bavo-sage in Henegouwen zelf is dan ook niet verder onderzocht. 

   54 NaSo J015. Editie, met Franse vertaling: De Guise ed. 1826-1838; de kwaliteit van vertaling en bijgevoegde 

inleiding, noten, tafels en appendices is bekritiseerd: Doutrepont 1934, 36; Van Overstraeten 2000, 34. Een 

betere, maar slechts gedeeltelijke editie is die van Sackur: De Guise ed. 1896. Waar mogelijk wordt naar deze 

laatste editie verwezen. Over de auteur: proloog, kap. X; vgl. verder genoemde literatuur en Small 1996, 281-

283; Keesman 2008, 189-194. 
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een neef van Priamus van Troje. Priamus is daar net op bezoek wanneer het bericht komt dat  

Troje is verwoest door Jason en Hercules. Priamus’ vader is daarbij gedood, zijn zuster werd  

meegevoerd. De twee vorsten sluiten een bondgenootschap. Priamus keert terug naar Troje.  

Hij herbouwt de stad, en vraagt de Grieken om schadevergoeding en teruggave van zijn  

zuster. Als ze afwijzend reageren stelt hij een leger samen. Bavo, zeer bedreven in de  

geheime kunsten, raadpleegt het lot over de afloop van de plannen van zijn neef. Het 

antwoord is ontstellend: oorlog, partijvorming, ondergang van de dynastie, verwoesting van 

de stad. Maar Priamus wil niet luisteren. Kometen en orakels worden verkeerd uitgelegd, 

nieuwe voorspellingen en waarschuwingen genegeerd. En inderdaad: er volgt een oorlog, die 

een fatale wending neemt wanneer Trojes belangrijkste kampioenen Hector en Troylus 

worden gedood. Weer bepleit Bavo vrede, weer tevergeefs. Dan vindt hij het genoeg: hij 

kondigt aan zijn verplichtingen als bondgenoot te zullen nakomen en tot het laatst toe mee te 

vechten, maar wanneer alles verloren is zal hij het behoud van zichzelf, zijn volk en Priamus’ 

burgers voorop stellen. Het volk heeft natuurlijk al lang begrepen dat ze met Bavo als koning 

veel beter af waren geweest. Wanneer de stad ten slotte valt voegt het grootste deel van de 

Trojanen zich bij hem. Bavo, die lang tevoren Jupiter over zijn eigen lotsbestemming had 

geraadpleegd, heeft gezorgd voor een open vluchtroute en voor schepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Zoals door Jupiter beloofd: een witte wolf 

verschijnt als gids in het nieuwe land. 

 Valenciennes BM ms. 0771, fol. 18 v. 

  

De reis, de aankomst in het nieuwe land: alles verloopt zoals hem was voorspeld. Na 

een lange tocht bereiken ze Europa, waar ze landen in een uitgestrekt, onbewoond gebied met 

veel bos. Dan verschijnt de voorzegde gids: een witte wolf, die ze veel dieper landinwaarts 

leidt, naar een berg bij een tempel. Bavo herkent de plek als het land dat hem door Jupiter is 

beloofd. De tempel is gewijd aan Bel of Baal, de Babylonische afgod die in Trier werd 

vereerd. Hun nieuwe woongebied behoorde toe aan die oudste stad van Europa,
55

 die er de 

tempel liet bedienen maar het verder overliet aan de enkele verspreide wilden die er  

                                                
   55 Zie voor de stichtingssage van Trier hiervóór IV.4.4.4. en Keesman 1991, 266. 
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woonden. Al snel komen er gezanten uit Trier om tribuut van de nieuwkomers te eisen. Bavo  

antwoordt dat Trojanen nooit, aan wie ook, tribuut hebben betaald, maar dat er vele volkeren 

aan hen schatplichtig waren: laat Trier dus zelf maar betalen. Er volgt strijd, en Trier wordt 

het eerste slachtoffer van de veroveringsdrift die de Trojaanse immigranten aan de dag zullen 

leggen. 

 Rond de tempel van Bel bouwt Bavo een grote stad, die eerst Belis (naar Bel) en 

vervolgens Belgis heet, en waar rijk en volk voortaan naar zullen worden genoemd. Eerst 

komt er een groot paleis, dan volgen fraaie gebouwen voor de hertogen, graven en andere 

leiders die Bavo heeft aangesteld om het volk te besturen. De muur van de nieuwe stad telt 

duizend torens, en er zijn zeven tempels, gewijd aan zeven planeten, op zeven poorten die 

toegang geven tot zeven grote wegen die in alle richtingen uiteen lopen. Wanneer de stad 

voltooid is stelt Bavo wetten in, en regelt hij in overleg met adel en wijze mannen hoe de stad 

bestuurd zal worden door priesters (druïden) en edelen. Gezagsdragers zullen worden 

aangesteld via verkiezing, de hoogste positie van vorst / aartsdruïde is erfelijk.
56

 

 

 

Bavo’s stad Belgis, benoemd als ‘Bavaix’. Valenciennes BM ms. 0771, fol. 22 r. 

 

Belgis, volgens De Guise te identificeren met het Henegouwse Bavay,
 57

 is niet de 

enige stad die de Trojanen in hun nieuwe land stichten. Vier hertogen uit Bavo’s gevolg 

trouwen met zijn dochters en krijgen zijn toestemming om elders in het gebied een eigen stad 

te bouwen. En zo sticht Turgontus Tongeren, Mosellanus Mosellana (Metz), Morineus 

Moriana (Terwaan), en Clarineus of Carineus C(l)arinea. De Guise zegt verder niet op deze  

stichtingen in te gaan, zijn onderwerp is de geschiedenis van Belgis. Alleen C(l)arinea vraagt 

                                                
   56 Bavo’s geschiedenis: boek 1 kap. 1-18. 

   57 Zie hierna. 
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meer uitleg. Hij heeft veel boeken nageslagen op de ligging van deze stad, en is drie 

verschillende opinies tegengekomen. Sommigen zoeken de stad in de buurt van Compiègne. 

Anderen identificeren C(l)arinea met Gent. Maar het best gefundeerd vindt hij de identificatie 

met het latere Fanum Mercurii (tempel van Mercurius), tegenwoordig Blaton, nabij 

Valenciennes. Ook later zijn er vanuit Belgis nog wel nieuwe steden gesticht. Zo ontstonden 

de eveneens bij Valenciennes gelegen plaatsen Famars (uit: Fanum Martis, tempel van Mars) 

en Solesmes (tempel van Sol) tijdens dezelfde reeks van religieuze stichtingen waaraan 

C(l)arinea haar tweede naam ontleende.
58

  

 Na Bavo’s dood regeert zijn zoon Bavo Belgineus, daarna Bavo Leoninus, dan Bavo 

Lupinus… De Guise behandelt de volledige geschiedenis van de stad en het rijk Belgis, dat in 

de eerste eeuwen van zijn bestaan, onder de aartsdruïden, zijn grootste bloei en macht bereikt. 

Bijna heel Europa staat uiteindelijk onder Belgisch gezag. Wanneer, als dertiende vorst, de 

usurpator en tiran Ursus (‘Beer’ - nomen est omen) de troon beklimt en met oude wetten 

breekt, onder meer door zich tot koning uit te roepen, keert het tij. Maar het rijk bestaat nog 

vele eeuwen, tot de komst van Julius Caesar. Deze weet de Belgen te onderwerpen. Hun 

hoofdstad Belgis kan de Romeinse belegering lang weerstaan, dankzij een geheime tunnel 

naar Fanumartis. Maar tenslotte valt Belgis - net als Troje - door verraad. De laatste koning 

Andromadas gesneuveld, de hoofdstad ingenomen en verwoest, het volk gevlucht en ver-

spreid: voortaan zijn de Romeinen de baas in dit gebied.
59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het begin van Belgis’ einde: de komst van Julius Caesar. Valenciennes BM ms. 0771, fol. 146 v. 

  

Belgis wordt nog wel herbouwd. Aanleiding tot haar wedergeboorte is de volkstelling 

van keizer Augustus, waarbij ieder zich moet inschrijven in zijn stad van herkomst. De keizer 

ziet daardoor hóé groot Belgis was, en besluit tot restauratie van de stad. Ter herinnering aan 

zijn daad laat hij haar echter voortaan, naar zichzelf, Octavia noemen.
60

 

 In de tijd van de volksverhuizingen krijgt het oude Belgis een derde en laatste naam. 

                                                
   58 Vier hertogen, identificatie C(l)arinea: boek 1, kap. 17; Blaton, Famars, Solesmes: idem boek 59. 

   59 Ursus: boek 2, kap. 1-21; Caesar: boek 4. 

   60 Boek 5, kap. 33. 
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De Britse koning Maximianus valt Gallië binnen. Hij neemt Octavia in en verjaagt de 

Romeinen. Uit haat tegen het Rijk en om elke mogelijke associatie met zijn eigen Britse 

voorganger Octovius te vermijden besluit hij dat de stad zal heten naar haar stichter, Bavo. En 

zo heet ze nog steeds: Bavay. Van haar ooit zo grote macht en schoonheid is echter niets meer 

over: de achtereenvolgende confrontaties met de Hunnen, de Franken, de Vandalen en de 

Visigoten maakten daar een definitief einde aan.
61

 De Franken verwerven uiteindelijk de 

heerschappij. 

 Het relaas over de verdere geschiedenis van Henegouwen (tot 1253) berust meer en 

meer op historische feiten. Maar ook in de post-antieke delen is nog veel legendarisch materi-

aal te vinden, met name over de vroegste graven. Zij stammen af van de eerste Frankische 

vorst Priamus, uit het Trojaanse geslacht dat West-Europa via Sicambria bereikte. De 

traditionele Frankisch-Karolingische genealogie 
62

 is hier echter veranderd. De Guise begint 

met de gebruikelijke reeks van oudste Frankische vorsten: Priamus, Marcomiris, Faramundus, 

Chlodio, Merovech. Maar Merovech is hier een usurpator die de rechtmatige opvolger van 

Chlodio, Alberic, van de Frankische troon stoot. Deze Alberic heeft twee kleinzoons, de 

broers Wausbert en Ausbert - beiden opgevoed door hun oom keizer Zeno, beiden senator van 

Rome, beiden om herstel van de vrede getrouwd met een prinses uit het huis van 

kwaaddoener Merovech, en beiden stamvader van een uitzonderlijk nageslacht. Uit het 

huwelijk van Ausbert (lees: Ansbert) met de dochter van Chlotarius, Blithildis, stamden de 

Karolingers. Uit het huwelijk van zijn oudere broer Wausbert met een dochter van de zuster 

van Chlotarius, Rothildis, stamden de graven van Henegouwen. En net zoals de stamboom 

van de Karolingers telde die van de Henegouwers niet alleen belangrijke vorsten, maar ook 

vele heiligen.
63

  

 

3.3.3. Interpretatie 

 

De graven van Henegouwen kregen dus een schitterende stamboom. Zij werden niet meer 

alleen afgeleid van de grote Karolingers. Door de nieuwe genealogie bleken ze hun gelijken - 

en zelfs meerderen. Karolingers én Henegouwers kregen een betere, want directe en 

agnatische bloedlijn naar Troje. Maar de Karolingers stamden van de jongere broer Ausbert, 

terwijl de Henegouwse graven de nakomelingen waren van de eerstgeboren Wausbert. De 

staatsgreep van Merovech verklaarde waarom deze rechtmatige opvolger niet op de troon was 

gekomen. En op deze manier waren de Karolingers (en hun beweerde Henegouwse 

bloedbroeders) meteen gezuiverd van de aloude verdenking van usurpatie. 

 Een van De Guises bedoelingen was, ongetwijfeld, om de vorst te vleien. Hij droeg 

zijn kroniek op aan de ‘princeps Hanonie’, de ‘vorst van Henegouwen’.
64

 Het Franciscaner 

klooster te Valenciennes waar De Guise verbleef had een speciale band met het grafelijk huis: 

tussen 1304 en 1417 lieten de vorsten van het graafschap zich er begraven.
65

 Het was daarom 

niet vreemd dat deze geschiedenis juist in dit klooster werd geschreven. Misschien liet de 

auteur met opzet in het vage tot welke princeps hij zich richtte. De regerende graaf van 

Holland, Zeeland en - voor De Guise allereerst - Henegouwen was in die tijd de al oudere Al-

brecht van Beieren (1358-1404), residerend in Holland. Maar De Guise was als biechtvader  

 

                                                
   61 Boek 7, kap. 70; boek 8, kap. 28. 

   62 Vgl. bijlage, stamboom nr.1. 

   63 Overzicht graven, usurpatie Merovech, Wausbert als eerstgeboren zoon: boek 8, kapittel 12; boek 9, kapittel 

6; nageslacht Ausbert en Wausbert: boek 9, kapittel 12. Vgl. ook het samenvattende overzicht in De Guise ed. 

l826-1838, II, 472 e.v. In een van de handschriften is Rothildis een dochter van Chlotharius (De Guise ed. 1896, 

122 m). 

   64 De Guise ed. 1896, 86. 

   65 Cauchies 1996, 69-70; De Guise refereert hieraan in kap. 10 van de proloog. 
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Jacques de Guise. Openingsminiatuur van het oudst bekende handschrift van de Annales Hannoniae, uit 

De Guises eigen tijd en eigen klooster, lang voor autograaf gehouden, in elk geval dicht bij het 

origineel. Was het, gezien herkomst en uitvoering, bedoeld als dedicatie-exemplaar? 

Valenciennes BM ms. 768, fol. 1 r. 

 

verbonden aan het hof van Albrechts zoon Willem van Oostervant en diens echtgenote  

Margaretha van Bourgondië, die het grafelijk gezag in Henegouwen vertegenwoordigden.
66

 

Volgens zijn navolger en bewonderaar Jean Lemaire schreef De Guise de Annales Hannoniae 

op verzoek van deze Willem.
67

 Het lijkt aannemelijk dat De Guise met zijn dedicatie ook en 

misschien zelfs eerder op Willem - de letterlijk nabije toekomst - doelde dan op Albrecht. 

Maar in de proloog is nergens sprake van een opdracht, en zegt hij het werk op eigen initiatief 

te hebben ondernomen. 

 Deze lange proloog - in vijfendertig kapittels! - geeft veel informatie over De Guises 

verdere intenties en over zijn aanpak. In het hoofdstuk De causis suscepti operis (over de 

redenen waarom dit werk is aangevat)
68

 vertelt hij hoe hij na jaren van studie terugkeerde in 

zijn vaderland als doctor in de theologie. Hij merkte dat zijn wetenschappelijke kennis daar 

niet werd gewaardeerd. Toen besloot hij zich te wijden aan de studie van de geschiedenis van 

zijn land, om vorst en volk te dienen, om ledigheid te mijden, en uit dankbaarheid voor de 

weldaden die eerdere graven van Henegouwen zijn klooster en familie hadden bewezen. Van 

buurlanden - nota bene: in het verleden onderworpen aan Henegouwen, dat toen nog anders 

heette - was de geschiedenis al wel te boek gesteld. Voor Henegouwen moest dit materiaal 

echter nog verzameld worden. Het is een veelzeggende passage, want vaderlandsliefde, 

wedijver met omringende landen, inventieve historiografische nieuwbouw en scholastieke 

inslag kenmerken zijn werk, in elk geval waar het de hier besproken legendarische opening 

ervan betreft. 

 Jacques de Guise bouwt de nadere uitleg van zijn doelstelling op vanuit de aanhef van 

de brief van de apostel Jacobus de Mindere, in betekenisvol spel met zijn eigen naam en, 

alweer, minor: “Jacobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de 

                                                
   66 Van Overstraeten 2000, 33, met verdere verwijzingen. 

   67 Lemaire ed. 1882-1891, II, 284: “lesquelles [oeuvres] il composa à la requeste du conte Guillaume de 

Haynau”. 

   68 Proloog, kapittel 10. 
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twaalf stammen in de verstrooiing”. De twaalf stammen van Israel zijn de twaalf  ‘stammen’ 

van Henegouwen. Aartsvader Jacob is de vorst. Zijn zoons bij Rachel en Lea zijn de kerken, 

de adel en de verzamelde derde stand (steden voorop) van Henegouwen. Zijn illegitieme 

zoons bij de slavinnen Bala en Zelpha zijn steden van Holland en Zeeland. Dina, de onteerde 

dochter, is Friesland en telt niet mee wegens gebrek aan goede zeden. De Guise wil deze 

partijen, die door duizend-en-een oorzaken in hun lange geschiedenis verdeeld zijn geraakt en 

hun oorsprong en verleden zijn vergeten, door zijn studie naar dat verleden weer verenigen.
69

 

Als een volk of rijk verdeeld of verstrooid is, is het een goed werk de sporen van zijn historie 

te verzamelen. En ook hierbij trekt De Guise de vergelijking met de geschiedenis van de 

Joden, bewaard in de Bijbel.
70

 Door die herhaalde, nadrukkelijke parallellie wijst de proloog 

al op de uitverkiezing en vroegere grootsheid van land en volk. 

 De tekst werkt die gedachte uit door Henegouwen te herleiden uit een machtig rijk 

Belgis, gedroomd rond de antieke Belgae. Zoals de graven zich mochten meten met de Ka-

rolingers, zo mocht het land zich meten met het Romeinse Rijk. Tussen beide rijken wordt een 

expliciete parallel getrokken.
71

 De geschiedenis van Belgis begon natuurlijk eveneens bij 

Troje, met een onvergelijkelijke stamvader. Bavo is de ideale vorst, die in edelheid, wijsheid 

en verantwoordelijk leiderschap zijn neef en bondgenoot Priamus - en daarmee diens 

beweerde nageslacht - doet verbleken. Jupiter zelf wijst hem zijn bestemming, en ook verder 

in de tekst zijn er steeds weer voortekenen, orakels en profetieën om te tonen dat de godde-

lijke voorzienigheid hem steunt en stuurt. De stad die hij bouwt is groot en rijk als Troje en 

(later) Rome, soeverein, en het toekomstig centrum van een gebied dat na achtereenvolgende 

veroveringen bijna heel Europa beslaat.  

 Ook in allerlei kleinere parallellen met de geschiedenis van het oude Rome blijkt 

verlangen naar een verleden dat met het Romeinse kon wedijveren. De witte wolf die Bavo 

naar de tempel van Bel leidt herinnert aan de witte zeug die de plek bij de Tiber wees waar 

Aeneas en zijn volgelingen hun stad moesten stichten.
72

 Rome was gebouwd op zeven 

heuvels, en het getal zeven is eveneens bepalend in de bouw van Belgis. Verschillende 

elementen in godsdienst en bestuur van Bavo’s rijk hebben Romeinse analogieën. Opvallend 

is verder de chauvinistische manier waarop de confrontatie met Caesar wordt behandeld. Niet 

de opmars der Helvetiërs vormt de aanleiding voor Caesars campagne in Gallië: het zijn de 

opstandige Hericyniërs uit Hericynia Belgica (een gebied dat zich over Henegouwen, Brabant 

en Vlaanderen uitstrekt) die hem in actie brengen. Echt succesvol is deze actie pas in het 

uiteindelijke resultaat, de inname van Belgis, dat hier wellicht met Alesia kan worden vergele-

ken. Maar voor het zover is lijdt hij enorme verliezen. En de val van Belgis wordt 

voorafgegaan door verraad - zoals de val van Troje - van naar Belgis overgelopen Romeinen 

onder leiding van Quintus Curius, zoon van een van de mede-samenzweerders van de 

beruchte Romeinse verrader Catilina.
73

 

 Isidorus van Sevilla († 636) had in zijn gezaghebbende Etymologiae gesteld dat de 

provincie Belgica genoemd was naar de Gallische stad Belgis.
74

 Bij De Guise is deze stad een 

Trojaanse stichting van formaat, en hij wil bewijzen dat er maar één identificatie van  

                                                
   69 Proloog: kapittel 2, 5, 6, 7, 10 en 11. 
   70 Proloog, kapittel 3 en 4. 

   71 Zie vooral boek 1 kap. 19, hieraan gewijd. 

   72 Vgl. Vergilius, Aeneis III, 388-393; VIII, 42-46, 81-83. Zie ook hiervóór, 389. 

   73 Opstand Hericyniërs: boek 4 kap. 2-4 en vlg.; val Belgis: id. kap. 40 en 41. Zie over Romeinse parallellen 

ook Wilmans 1847, 310-313, 321, 323; Doutrepont en Doutrepont 1895, 93-100. 

   74 “Belgis autem civitas est Galliae, a quo Belgica provincia dicta [est]” (Etymologiae XIV, 4, 26, Isidorus ed. 

1911; De Guise verwijst naar deze passage in kap. 15 van zijn proloog). Waarschijnlijk speelt interpretatie van 

civitas als stad in plaats van als stam (zoals Caesar het in dit verband gebruikte) een rol: vgl. Clark 1981, 139 en 

hiervóór IV.5.2.2. over Geoffrey van Monmouth.   



 

 400 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansichtkaart van Bavay (Frankrijk, dép. du Nord), nog steeds bekend om zijn zichtbare antieke 

oudheid. 

 

deze antieke metropool mogelijk is: Belgis lag daar, waar nu het Henegouwse plaatsje Bavay 

ligt. Een belangrijk deel van zijn proloog is gewijd aan de verdediging van die stelling. 

Daarbij voert hij vier oudere auteurs op, die hij al had genoemd als zijn bronnen voor de 

vroegste geschiedenis van Belgis, Tongeren en Trier:
75

 Nicolas Rucleri, Clarembaldus, Lucius 

van Tongeren en Hugo van Toul. Zij hadden over Belgis en haar stichter Bavo gegevens 

geleverd die uitsluitend op Bavay van toepassing konden zijn. Zo vertelden zij over de zeven 

wegen die Bavo had aangelegd, en die je daar - en daar alléén - nog duidelijk kon zien. En als 

je op een bepaalde plek in Bavay op de juiste diepte groef kon je de resten van het kostbare 

plaveisel van Bavo’s paleis nog bewonderen.
76

 Ook in het verhaal zelf bleek de onontkoom-

baarheid van deze identificatie, alleen al door het optreden van een stamvader en naamgever 

Bavo.
77

 Het uiteindelijke doel van dat alles was de verheerlijking van Henegouwen. Het stadje 

Bavay (het Gallo-Romeinse Bagacum, een belangrijk knooppunt van wegen) was daartoe 

slechts een middel, door ligging en zichtbaar aanwezig antiek verleden geschikt om het graaf-

schap van een grootse geschiedenis te voorzien. Op dezelfde manier gebruikte De Guise 

andere plaatsen met archeologische resten en bruikbare namen in de onmiddelijke omgeving 

van Valenciennes. Famars en Solesmes konden in het verhaal worden ingebouwd door de 

associatie met heidense goden in hun naam. Blaton werd daar op gezag van - alweer - Lucius 

van Tongeren en met toevoeging en verklaring van eerdere antieke namen aan toegevoegd.
78

 

                                                
   75 Zie het bronnenoverzicht in hoofdstuk 4 van de proloog. 

   76 De Guises betoog over Belgis in kap. 12, 13 en 15 van de proloog. Plaveisel: boek 1 kap. 13. Andere 
identificaties betroffen Trier en Beauvais. De Guise lost dit probleem op door beide steden inderdaad Belgis te 

laten noemen, maar pas veel later, in een van het eigenlijke Belgis afhankelijke positie. Over het al dan niet 

bestaan van de vier auteurs is veel gediscussieerd: vgl. De Guise ed. 1896, 49 e.v.; Balau 1903, 449-450; 

Doutrepont 1934, 36-38; zie ook hierna. 

   77 Misschien is ook gedacht aan een associatie tussen Bavo en Bavaria, om het heersende (Beierse) gravenhuis. 

In de genealogie is daarvan echter niets te merken: Bavo’s nageslacht sterft uit. 

   78 Vgl. n. 58; haar eerste naam Carinea was afgeleid van het Latijnse cara (kostbaar), door een nabije haven 

voor luxegoederen, de tweede naam Fanum Mercurii van een Mercurius-tempel, de huidige naam Blaton van het 

Latijse ablata (verwoest), na inname door Caesar. Ook de stichting in combinatie met de drie zeer oude steden 
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 Moeten we De Guises verantwoording geloven, en de verklaring voor het ontstaan van 

deze Henegouwse Troje-sage zoeken bij een van de genoemde schrijvers, of misschien een 

gemeenschappelijke bron? Deze vier auteurs zijn door mysterie omgeven. Hun identiteit heeft 

men nooit kunnen achterhalen, afschriften van hun werk evenmin.
79

 Toch wekt De Guise de 

indruk ze vóór zich op zijn schrijftafel te hebben gehad: hij geeft letterlijke citaten uit hun 

werk, vermeldt allerlei details over taal, vorm en inhoud ervan, en behandelt ze met weten-

schappelijke reserve door ze bij onderlinge tegenspraak naast elkaar te zetten en soms afstand 

van hun beweringen te nemen.
80

 

 Veel latere onderzoekers aanvaardden de gesuggereerde realiteit van hun bestaan, 

soms met tamelijk verstrekkende gevolgen voor hun visie op de middeleeuwse 

geschiedschrijving. In zijn overzicht van de Belgische historiografie stelt Arnould dat er veel 

van dit soort legendarische vertellingen moeten hebben bestaan, die door hun beperkte want 

lokale belang zijn verdwenen. Hij noemt daarbij als voorbeeld deze door De Guise voor de 

vergetelheid bewaarde schrijvers. En Wilmans merkt naar aanleiding van deze vier op dat de 

overvloedige produktie van dit soort materiaal voor zo’n klein gewest als Henegouwen een 

indicatie vormt voor de omvang van het verlies.
81

 Ook in de beoordeling van de kwaliteiten 

van Jacques de Guise speelde het geloof in hun bestaan een rol. Zo gelden de Annales 

Hannoniae nog steeds als een weinig originele compilatie van literaire teksten en diplomati-

sche documenten, vergaard zonder al te veel logica of zin voor kritiek.
82

  

 Het is echter heel aannemelijk dat De Guise, hoewel hij zich presenteert als 

bescheiden compilator, de geschiedenis van Belgis zelf heeft bedacht - inclusief bronnen. 

Juist die gewetensvol verstrekte details over taal, vorm en inhoud wekken argwaan. Vergeten 

we niet: deze vier auteurs zijn de pijlers van zijn centrale stelling ‘Belgis is Bavay’, en dus 

voor de identificatie van Henegouwen met het antieke rijk Belgis. En hoewel de geschiedenis 

van Bavo en Belgis past binnen het geheel van de verdere historiografische overlevering,
83

 

voor de inhoud van dit zelfverheffende verhaal vormen zij samen, elkaar bevestigend en 

aanvullend, de enige basis. Vermoedelijk heeft De Guise dezelfde methode toegepast op een 

ander belangrijk onderdeel van zijn werk: de geschiedenis van de vroegste Henegouwse 

graven, met hun eigenlijke recht op de Frankische troon en superioriteit aan de Karolingers. 

Ook die voorstelling van zaken is voor het eerst te vinden in de Annales Hannoniae, en wordt 

door De Guise onderbouwd met bronnen die uitsluitend uit zijn werk bekend zijn.
84

 

 Verzonnen bronnen behoorden bovendien sinds lang tot de Europese Troje-traditie. 

Die ‘valsheid in geschrifte’ begon al met Dares en Dictys zelf, en is gedurende de hele 

middeleeuwen aanwijsbaar, ook in de Nederlanden. Onder de wel bekende bronnen die De 

Guise raadpleegde zijn er verschillende waarvan hij deze truc kan hebben afgekeken. 

Geoffrey van Monmouth bijvoorbeeld beriep zich op een ‘zeer oud boek’ dat hij van de 

geleerde Walter van Oxford zou hebben gekregen. En de fraaie oorsprongsgeschiedenis in het 

                                                                                                                                                   
Metz (vgl. IV.4.4.4. en IV.4.5.3.), Tongeren (vgl. hierna, VI.7.3.) en Terwaan (genoemd naar de antieke Morini) 

onderstreepte de hoge ouderdom van Blaton. Over het relatief grote belang van Bavay en Famars in de Romeinse 

tijd: De Waha en Dugnoilles 1998, 27. In Blaton (nu deelgemeente van het Belgische Bernissart, op ruim twintig 

kilometer van Valenciennes) en in Solesmes waren eveneens Gallo-Romeinse resten te vinden.  

   79 De enkele vermelding (door Sanderus, in 1641) van een handschrift van Lucius’ Histoire des Belges in 

privébezit (NaSo L030, met verdere verwijzing) doet daar weinig aan af. Sackur wees al op de mogelijkheid dat 
het om een uittreksel uit De Guise kan zijn gegaan (De Guise ed. 1896, 50 n. 3). 

   80 Proloog, kap. 13; vgl. ook Wilmans 1847, 320-326. 

   81 Arnould 1947, 21-22; Wilmans 1847, 325-326. 

   82 NaSo J015, abstract; Van Overstraeten 2000, 33. Vgl. Keesman 2008, 193-194. 

   83 Naast de lokale vindplaatsen van Gallo-Romeinse resten gebruikte De Guise voor de constructie van zijn 

verhaal onder meer de klassieke gegevens over Caesar en Maximianus, het werk van Isidorus van Sevilla, de 

Octavia-traditie (zie hierna, VI.7.3.), de Gesta Treverorumen en Geoffrey van Monmouth. 

   84 Over deze bronnen Wilmans 1847, 326-336. Vgl. ook hiervóór, V.3.2.1. over het alleen in De Guise 

overgeleverde gedicht dat Willem van Sint Truiden over het Henegouwse bloed zou hebben geschreven. 
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Liber de antiquitate urbis Tornacensis heette afkomstig van een heilige die in een visioen aan 

de auteur was verschenen.
85

 De methode was dus bekend, maar het raffinement waarmee zij 

in de Annales Hannoniae lijkt te zijn toegepast mag opmerkelijk worden genoemd. Bedrog 

voor de goede zaak: all is fair in love and war. Hij lijkt dat bedrog zelfs te melden, in een 

bijbelse vergelijking voor zijn moeizame zoektocht naar bronnen. Zoals Ruth op de akker van 

Boaz achter de maaiers was aangelopen om de achtergebleven aren bijeen te rapen, zo had hij 

zijn materiaal verzameld:
86

 schaarse resten die aan de allesvernietigende zeis van de tijd 

waren ontsnapt. Een subtiele hint voor de goede verstaander? Een deel van de aren die Ruth 

op de akker van Boaz vond was daar immers ook met opzet achtergelaten - uit liefde. 

 Want er was, tenslotte, alle aanleiding om zo’n mooie geschiedenis te verzinnen. De 

personele unie van Henegouwen en Vlaanderen was inmiddels verbroken, het graafschap was 

sinds 1299 verenigd met Holland en Zeeland. Aanvankelijk lag het zwaartepunt van deze 

nieuwe bestuurlijke eenheid van geografisch gescheiden gebieden in het Zuiden, in 

Henegouwen zelf. Met het aantreden van Albrecht was dat echter veranderd. Deze graaf 

zetelde niet meer in Henegouwen, maar in het Noorden, in Den Haag. Hij liet het bestuur over 

Henegouwen over aan zijn zoon, en het financieel beheer aan een ontvanger. Het gevoel 

ineens tot ‘buitengewest’ te zijn gedegradeerd moet nog zijn versterkt door een andere factor. 

Sinds de komst van het Beierse huis was de leidende taal niet meer Frans, de eigen 

moedertaal, maar Duits.
87

 Tegen deze achtergrond van plotselinge achterstelling laat zich de 

creatie van een groots verleden goed begrijpen: als compensatie voor verloren prestige en als 

poging om Henegouwen opnieuw in de vorstelijke aandacht aan te bevelen.
88

 Dat de graaf 

zich door zijn Henegouwse voorvaderen superieur aan de grote Karolingers mocht voelen kon 

daarbij alleen maar helpen. 

Een begeerde kers op de taart ligt mogelijk besloten in het verhaal over de fundatie 

van C(l)arinea. Deze stad, met veel omhaal geïdentificeerd als het kleine Blaton bij 

Valenciennes, zou tegelijk met de latere bisschopssteden Tongeren, Metz en Terwaan zijn 

gesticht. Misschien wilde De Guise daarmee suggereren dat ook in Henegouwen - onder het 

bisdom Kamerijk - een bisschopszetel behoorde te zijn gevestigd. En waar zou die zetel beter 

passen dan in het centrum van het aartsdiaconaat Valenciennes, in De Guises eigen stad? 

 

3.3.4. Verspreiding 

 

Aan het hof 

 

Aanvankelijk bleef de verspreiding van de Annales Hannoniae beperkt. Er zijn maar enkele 

contemporaine handschriften van overgeleverd - een ervan, het oudst bekende, is afkomstig 

uit het Franciscaner klooster in Valenciennes waar De Guise verbleef.
89

 De tekst breekt af in 

1253, misschien heeft de dood van de auteur (in 1399) de voltooiïng van zijn werk 

verhinderd. We weten niet of het graaf Albrecht of zijn zoon Willem ooit heeft bereikt. 

 Pas onder hun Bourgondische opvolger Filips de Goede werd de kroniek door het hof 

ontdekt - en vermoedelijk niet eens in de eigen bibliotheek. Want het initiatief om de tekst in 

het Frans te laten vertalen kwam uit Henegouwen, uit Valenciennes, waar de kroniek nog  

                                                
   85 Geoffrey: zie IV.5.2.2.; Liber de antiquitate: IV.4.5.3. Zie verder bijvoorbeeld de vervalsingen van Annius 

van Viterbo (IV.4.6.2.) en Trithemius (IV.4.6.3. en VI.6.6.), en in de Nederlanden de derde Brabo-sage 

(V.4.3.3.) en Jean d’Outremeuse (VI.7.3., en zie Tyssens 1985, 176). 

   86 De Guise ed. 1896, 86. 

   87 Van Oostrom 1987, 13 e.v.; De Waha en Dugnoille 1998, 35 e.v.  

   88 Aan deze bedoeling denkt ook Verbij-Schillings 1995, 150. In de bovengenoemde vergelijking met de 

stammen van Israel is eveneens wedijver met de noordelijke gewesten aanwijsbaar.  

   89 Overzicht van de handschriften in NaSo J015, aan te vullen met de gegevens in Chroniques de Hainaut 2000 

(vgl. 249-252; over ms. Valenciennes BM 768: 115, 240). Vgl. over gering succes ook Small 1996, 283. 
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Aanbiedingsminiatuur (door Rogier van der Weyden) in “het meest waardevolle boek van België”,90 

de Chroniques de Hainault. We zien Jean Wauquelin zijn Franse vertaling van De Guises kroniek 
aanbieden aan Filips de Goede. Brussel KB hs. 9242/9244, fol. 1.   

 

werd bewaard en misschien enige bekendheid genoot. Een inwoner van die stad, Simon 

Nockart, dienaar van de hertog maar tevens behorend tot de bestuurlijke en economische elite 

van Henegouwen, vroeg de in Mons gevestigde, eveneens aan het hof verbonden vertaler en 

boekproducent Jean Wauquelin om de tekst in het Frans over te brengen. Door de grootse 

geschiedenis van Henegouwen onder de aandacht van de hertog te brengen diende Nockart  

het belang van zijn land - én van het hof. Filips’ belangstelling werd inderdaad gewekt: de  

vertaling werd in zijn opdracht voltooid (1446-1452), en vastgelegd in het meest beroemde 

prachthandschrift dat voor de Bourgondische bibliotheek is gemaakt.
91

 

Want de kroniek had ook deze hertog meer te bieden dan alleen informatie over de 

geschiedenis van dit graafschap, dat hij in 1433 samen met Holland en Zeeland had 

verkregen. Hij zag er zijn positie door ondersteund, zowel in Henegouwen als daarbuiten. In  

zijn proloog benadrukte Wauquelin de genealogische en dynastieke betekenis van het werk: 

het liet zien dat Filips via zijn moeder, Margaretha van Beieren, van het “hault, noble et 

excellent sang des Troyens” en langs diezelfde weg van Sint Waudru, hertogin van 

Lotharingen, stamde.
92

 Zo onderstreepte hij niet alleen de kwaliteit van Filips’ bloed, maar 

                                                
   90 Typering volgens wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Bibliotheek_van_België). 

   91 Brussel KB 9242-9244. Over tekst en handschrift Chroniques de Hainaut 2000: daarin over Nockart en 

Wauquelin speciaal de bijdragen van Small (19) en Cockshaw (37, 40-41), en over een mogelijke eerdere, 

anonieme Franse vertaling Thiry en Van Hemelryck (53-54).Vgl. voor Wauquelins vertaling eerder NaSo J171. 

   92 Proloog geciteerd in Chroniques de Hainaut 2000, 40-41. St. Waudru gold sinds Giselbert van Mons als 

‘ducissa Lotharingiae’ en als zodanig voorgangster van de Henegouwse graven. De door Giselbert 

gesuggereerde bloedband was in De Guises werk genealogisch geëxpliciteerd (Small 1996, 273-274, 281, 282). 

Wauquelin zelf had banden met het St.Waudru-kapittel in Mons (Matthieu 1889, 338, 355). 
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ook de continuïteit 
93

 en legitimiteit van diens opvolging, en de aanspraken die aan dat alles 

konden worden ontleend. Toen Filips zich achter het vertaalproject stelde, zat hij midden in 

de onderhandelingen voor een eigen koninkrijk, een eigen middenrijk in het verlengde van het 

oude (Neder)-Lotharingen. De referentie aan Sint Waudru legt een duidelijk verband met deze 

‘Lotharingse’ ambities. Was Belgis niet de antieke oervorm van dit middenrijk geweest? En 

diende de Bourgondische hertog, opvolger en erfgenaam van het Henegouwse huis en in bezit 

van grote delen van dat vroegere territorium, niet opnieuw over dit middenrijk te heersen? 

Ook andere historische literatuur van het hof toont deze gerichtheid op de Lotharingse traditie 

als basis voor Filips’ koninklijke aspiraties.
94

  

In het Frans kreeg de kroniek van De Guise een veel ruimere verspreiding en 

bekendheid dan in originele vorm. De vertaling van Wauquelin is vaak gekopieerd, en in 

1531-1532 verscheen er in Parijs een gedrukte versie van. Invloed van de Chroniques de 

Hainaut is allereerst te zien in het werk van andere Bourgondische auteurs. Jean Mansel 

bijvoorbeeld ontleende veel aan het legendarische eerste boek voor zijn Fleur des histoires 

(1464). Bourgondisch-Habsburgse hofchroniqueurs – gevestigd in Valenciennes, wat het 

gebruik van De Guise verder heeft bevorderd 
95

 - benutten het ter verheerlijking van hun 

opdrachtgevers, en roemden daarmee tegelijk het graafschap. Wanneer Jean Molinet in zijn 

Chroniques (1474-1506) het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van 

Oostenrijk behandelt geeft hij de geschiedenis van Bavo en zijn opvolgers als bewijs voor de 

onvergelijkelijk edele afkomst van de bruid. Zijn leerling en opvolger Jean Lemaire koos zich 

als toenaam ‘de Belges’, als trotse verwijzing naar zijn geboorte nabij Bavay, nu steeds vaker 

geïdentificeerd met de mythische hoofdstad van het antieke Henegouwen. Voor Maria’s 

dochter Margaretha schreef Lemaire de Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes 

(1511-1513), bedoeld als volledige en definitieve geschiedenis van Troje en het Trojaanse 

nageslacht met invlechting van de Habsburgers als voornaamste afstammelingen. Hoewel het 

Habsburgse bloed er – noodgedwongen 
96

 -  langs andere weg van Troje wordt afgeleid, 

besteedt Lemaire speciale aandacht aan de geschiedenis van Bavo, “le plus sage Prince de tout 

son temps”. Het werk werd zoals we eerder zagen een groot internationaal succes, dat vele 

malen werd gedrukt.
97

 Zo werd de Henegouwse Bavo-sage bekend als deel van de algemene 

                                                
   93 Diezelfde continuïteit moet ook blijken in de miniaturen van het genoemde prachthandschrift, waarin de 

antieke Belgen het wapen van hun Bourgondische opvolgers dragen (Van Buren-Hagiopan in Chroniques de 

Hainaut 2000, 70). 

   94 Vgl. over deze politieke achtergrond, ook van invloed op de Bourgondisch-Brabantse historiografie, 
hiervóór V.3.3.1. Algemeen over de Lotharingse traditie in de Bourgondische literatuur Lacaze 1971, 378-379 en 

passim.  

   95 Lemaire verwijst naar het origineel, “en deux beaux et grans volumes en Latin. Lesquelz sont au convent de 

Saint François, en la bonne ville de Valenciennes” (Lemaire ed. 1882-1891, III 284). 

Wat betreft Filips’ keuze voor Valenciennes als plaats voor zijn officiële historiograaf: Small wijst op de 

historiografische reputatie van de stad – waar ook de populaire Froissart vandaan kwam - als één van de 

mogelijke redenen ervoor, naast eventuele praktische en persoonlijke motieven (Small 1996, 285-286, 289, 292-

293). Maar er is meer. Als historiografisch centrum én begraafplaats van de Henegouwse graven (in Saint 

François!) liet Valenciennes zich vergelijken met het in de aanstelling van zo’n functionaris door Filips gevolgde 

Franse voorbeeld, Saint-Denis. Misschien heeft ook de in De Guises werk vervatte suggestie dat er zich in of 

nabij de stad nog veel meer belangrijke bronnen bevonden een rol gespeeld (zie voor een vergelijkbaar 
voorbeeld van vorstelijk verlangen naar historische bronnen Keesman 1994, 162 e.v.; over Filips zelf: 167).    

   96 Immers: Bavo’s lijn stierf uit. Lemaire is hierin correcter dan Molinet. 

   97 Overlevering en invloed Wauquelin: Rigoulot 1992, 33, 38; NaSo J171. Over de druk (vaak ten onrechte op 

naam van andere vertalers dan Wauquelin gezet): Arnould 1954. 

Molinet ed. 1935-1937, I, 229-231; vgl. verder NaSo J139. Zie ook Devaux 1996 B, voor Molinets gebruik van 

De Guise ter onderstreping van het historisch belang en dus de waardigheid van Valenciennes als locatie voor 

het Gulden Vlies-kapittel van 1473. 

Lemaires toenaam ‘de Belges’ (eerder: ‘de Valenciennes’): Jodogne 1972, 70-74; relatie met Valenciennes en 

Molinet: idem, 74-80, 96-97. Over de Illustrations hiervóór, V.4.5.2.; Bavo erin: Lemaire ed. 1882-1891, I 117, 
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Europese Troje-traditie. 

 Tot op zekere hoogte was De Guise zijn tijd vooruit, en dat verklaart voor een deel zijn 

verlate succes. De humanistisch gezinde Lemaire had grote waardering voor het werk van 

deze middeleeuwse geschiedschrijver. Hij noemde hem “homme de merveilleuse literature et 

diligence à investiguer les antiquitez de nostre Gaule Belgique”, en zijn Chroniques de Belges 

“belles et autentiques”.
98

 De Guises werkwijze en bevindingen pasten dan ook wonderwel in 

het door vaderlandsliefde gedreven humanisme van de latere vijftiende en vroege zestiende 

eeuw. Zoals Frankrijk zich beroemde op de Galliërs, en Duitsland op de Germanen, zo 

konden de Zuidelijke Nederlanden zich voortaan beroemen op de Belgen, ruimschoots 

geattesteerd door de klassieke bronnen. Zij waren een dapper én gecultiveerd volk, dat Grieks 

sprak,
99

 en geleid werd door druïden. Hun grootse verleden beantwoordde helemaal aan het 

verlangen om te concurreren met de Italianen, met het oude Rome. Dat verleden heette 

bovendien te zijn gereconstrueerd na een zorgvuldig historisch onderzoek, met een ijverige 

speurtocht naar bronnen
100

 die belangwekkende nieuwe vondsten had opgeleverd. De 

afweging en vergelijking van deze (al dan niet werkelijk) herontdekte bronnen, de aandacht 

voor linguïstische en literaire kenmerken ervan, de belangstelling voor oudheidkundige 

bodemvondsten: het was allemaal in overeenstemming met de nieuwe opvattingen. De 

authentieke indruk werd versterkt doordat De Guise in zijn geleerde Latijn waar mogelijk 

gebruik maakte van antieke of antiek klinkende namen, bijvoorbeeld  voor de verschillende 

stammen in de Zuidelijke Nederlanden: de Menapii zijn de bewoners van Doornik, de 

Ruthenii de Vlamingen, enzovoort.
101

 Toegevoegde fictieve elementen lijken soms bekende 

antieke geschiedenis, maar blijken bij nader inzien subtiel getransponeerd. We zagen al dat de 

opstandige Helvetiërs door Hericyniërs uit Hericynia Belgica waren vervangen. Er zijn meer 

voorbeelden te geven. Zo krijgt de Helvetische aanvoerder Orgetorix een Belgische evenknie 

Orgetorius, en wordt de geschiedenis van de Tigurini (uit Zürich) door De Guise 

toegeschreven aan de Tungrini (uit Tongeren).
102

 De combinatie van (quasi)-verantwoorde 

klassieke geschiedenis met traditionele Troje-sagen was, zoals we zagen, heel acceptabel en 

juist aan het hof nog lang in zwang.
103

   

 

Die Jeeste van Julius Cesar 

 

De Guises kroniek was strelend voor het nationale zelfbeeld, maar de eerste, gedeeltelijke 

bewerking ervan in het Nederlands was dat bepaald niet. De Jeeste van Julius Cesar, een 

anonieme, mogelijk Goudse druk uit het eind van de vijftiende eeuw, geeft een bewerking van 

het vierde boek van de Annales Hannoniae, naar het Latijn.
104

 De geschiedenis van Belgis 

wordt er gebruikt voor tamelijk agressieve hofpropaganda. Niet oorsprong, opkomst en bloei 

van stad en rijk staan hier centraal, maar juist het eind ervan: de verwoesting van Belgis door 

                                                                                                                                                   
119-120, III 267, 283-297 (citaat: I, 119). Lemaire verweeft de Bavo-sage met het werk van Annius van Viterbo 

door Belgis te laten vernoemen naar een eerdere Gallische koning Belgius (id. III, 285; vgl. I, 87 en over Annius 

hiervóór, IV.4.6.2.). Eerder had Lemaire De Guise gebruikt voor de verheerlijking van Cambrai, in La Concorde 

du genre humain (1509): Jodogne 1972, 315. 

   98 Lemaire ed. 1882-1891, I 119 , III 285. 

   99 Zie bijvoorbeeld De Guise ed. 1826-1838, I 251, IV kap. 13. Vgl. Caesars Commentarii  I, 29 voor parallel 
gebruik van Grieks door de Helvetiërs. 

   100 Vgl. de verzamelde plaatsen in De Guise ed. 1896, 46. 

   101 Opsomming en identificatie in kap. 35 van de proloog. 

   102 Wilmans 1847, 310 e.v.; Doutrepont en Doutrepont 1895, 93-94; De Guise ed. 1896, 52-54. 

   103 Vgl. hiervóór, IV.4.6.2., IV.4.6.3., IV.6.6. 

   104 Jeeste [1486-1493] (GW 5879), overgeleverd in een niet geheel compleet exemplaar en fragmenten van een 

tweede (Fuit-Overduin 1988). Over datering en localisering: De vijfhonderdste verjaring 1973, nr. 202. De tekst 

is lang voor een bewerking van Caesars De bello gallico gehouden: Keesman 1991, 270, 413 n.23. Afbeelding 

titelpagina: zie hiervóór, III.2.2. Zestiende-eeuwse en latere gewijzigde herdrukken: zie hierna. 
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Julius Caesar. Hij is hier de hoofdpersoon, “om sijn grote victorien ende eerlic leven […] 

ghenomen voer een van den neghen die besten”, de reeks historische helden “die […] meest 

voer haren volke ghedaen hebben”. Met Gods hulp verwerft hij de wereldmacht, en zijn 

verovering van het grote, machtige en tot dan toe onoverwinnelijk gebleken Belgis - “dair 

noch een dorp of ghebleven is” - vormt een van zijn meest opmerkelijke wapenfeiten. Caesar 

staat hier bij wijze van prefiguratie voor Maximiliaan van Oostenrijk, wiens rechtstreekse 

afstamming van deze eerste keizer van het Rijk (en van Aeneas) herhaaldelijk wordt vermeld. 

En met de hoogmoedige Belgen die het volgens Gods wil tegen deze held zullen afleggen lijkt 

gedoeld op de verbonden Nederlandse gewesten die het Maximiliaan tijdens zijn eerste 

regentschap (1486-1492) moeilijk maakten.
105

  

Wie het initiatief tot vertaling en uitgave nam is niet bekend. Er is gedacht aan een 

Goudse schepen die, in de kort tevoren nog fervent Hoekse stad, langs deze weg zijn 

Kabeljauwse gezindheid wilde benadrukken. De uitgave zou dan voor een beperkt, allereerst 

lokaal publiek zijn bestemd.
106

 Maar de opdracht kan ook van het hof zijn uitgegaan. Wanneer 

de anonieme vertaler zijn werk afsluit is zijn woordkeus opvallend onderdanig, en lijkt hij 

zich door de selectie van zijn stof op het hele Nederlandse taalgebied te richten: “Mair want 

mi bevoelen is niet meer te scriven dan onse Duutse sprake gaet ende besonderlyng onse 

Nederduutze so laet ict hier bliven […]”.
107

 Bovendien wordt een kunstmatig Algemeen 

Nederlands gebruikt om te zorgen dat de boodschap een zo ruim mogelijke verspreiding 

krijgt.
108

 Gezien de inhoud is het echter niet vreemd dat deze uitgave - voorlopig althans, in 

deze vorm - weinig succes had. Pas veel later zou deze vertaling van De Guises Caesar-

hoofdstukken opnieuw, in een andere, minder actualiteitsgebonden en voor het Nederlandse 

publiek veel aantrekkelijker opzet verschijnen. 

 

Die Excellente Cronike van Vlaenderen 

 

Als Trojaanse oorsprongsmythe, in zeer positieve zin dus, vinden we de Bavo-sage in het 

Nederlands voor het eerst in de Excellente Cronike van Vlaenderen, in juli 1531 verschenen 

bij Willem Vorsterman in Antwerpen. Het tweede proloogkapittel van deze kroniek vertelt 

hoe Bavo, vorst van Frygië en neef van Priamus, het door oorlog geteisterde Trojaanse gebied 

verliet en landde bij een zandig land, niet ver van het latere Henegouwen. Hij stichtte er een 

stad, Belgis, die hoofdstad van een groot rijk zou worden. Voor die geschiedenis wordt de 

lezer echter al snel verwezen naar de ‘kroniek van Belges’. In Vorstermans tekst gaat de 

aandacht naar de verdere Trojaanse fundaties in het nieuwe land. Om zijn positie te versterken 

liet Bavo vier edele hertogen uit zijn gezelschap met vier van zijn dochters trouwen, en gaf hij 

hen toestemming om elk een stad te stichten aan de grenzen van zijn territorium. Zo 

ontstonden Tongeren, Metz, Terwaan en ‘Carinea’. Die laatste stad krijgt de meeste aandacht 

en wordt met veel stelligheid geïdentificeerd als het latere Gent. Daarna gaat de kroniek over 

op de volgende fraaie episode uit de Vlaamse oudheid, de komst van Caesar, die Carinea 

verder uitbreidde en de nieuwe naam Gent gaf. 109  

 Eerder zagen we dat Vorsterman bij deze uitgave duidelijk werd beïnvloed door de 

succesvolle Alderexcellenste Cronike van Brabant, een jaar tevoren al voor de vierde keer 

verschenen. Net als dit voorbeeld opent Vorstermans kroniek met een proloog die twee 

                                                
   105 Citaten: [4]r en [6]v. Maximiliaans afstamming: [2]r, [4]v, [55]r en v; vgl. hiervóór, IV.4.4.2. en V.4.5.1., 

en eerder Keesman 1994, 164 e.v, ook over politieke achtergronden.  

   106 Klein 2004, 72-73. 

   107 Jeeste [1486-1493], [55] r. 

   108 De vijfhonderste verjaring 1973, 438-440, met uitleg als politieke zet; Pleij 1990 B, 149-151, met uitleg als 

commerciële zet, van de drukker. De eerste uitleg past beter bij de verdere strekking van de tekst.  
     109 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+4 r]-[+5 r]. Vgl. over de Romeinse episode hiervóór, V.4.5.4.  
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inleidende hoofdstukken bavat. Het eerste geeft een beschrijving van het graafschap, met 

nadruk op Gent. Het tweede behandelt het Trojaanse en Romeinse antieke verleden. Het 

Romeinse deel bleek een op Gent toegesneden bewerking van de Alderexcellenste Cronike, 

uit de meest recente of een eerdere druk. Het voorafgaande, hierboven samengevatte 

Trojaanse deel gaat terug op het materiaal van De Guise, via de Franse lezing in Jean 

Lemaires Illustrations (1511-1513).
110

 Weer gaat het om een selectieve bewerking. Bavo en 

Belgis krijgen maar weinig ruimte. Het licht valt op de stichting van de grootste stad van 

Vlaanderen en op de daaruit volgende Trojaanse afstamming van de Gentse burgerij. 

Het Bavo-verhaal werd vermoedelijk zelfs hoofdzakelijk opgenomen met het oog op 

glorificatie van Gent. De Henegouwse Troje-sage kon grofweg op het eigen land worden 

betrokken door al te specifieke verwijzingen naar Henegouwen weg te laten, en het geheel in 

ruimere geografische context te plaatsen. Zo verdwijnt de identificatie van Bavo’s stad Belgis 

met het Henegouwse Bavay. Belgis is hier de niet nader gelocaliseerde ‘hoofdstad van het 

edele land Lotharingen’ dat zich over Brabant, Vlaanderen en Henegouwen zou hebben 

uitgestrekt.
111

 Maar het enige werkelijke verband van het verhaalde met de Vlaamse 

geschiedenis lag in de Trojaanse stichting van Gent. En zodra dat belangrijke feit is gepas-

seerd, laat de kroniek de verdere twaalfhonderd jaren Trojaans bewind voor wat ze waren.  

 In het voorbeeld was die Trojaanse fundatie helemaal niet zo zeker. De Guise (en naar 

hem Lemaire) noemde Gent als een van de mogelijke identificaties van de stad Carinea, naar 

zijn mening niet de meest waarschijnlijke. Vorstermans Vlaamse kroniek kent op dit punt 

echter geen twijfel: Carinea is Gent. Juist de passages die betrekking hebben op deze 

oorsprong zijn uitgebreid en opgehoogd ten opzichte van de bron. Zo blijken de vier hertogen 

‘princepale heren ende edelinghen van den lande van Troyen’, en wordt er meer nadruk op 

hun rijkdom gelegd. En zij stichten hun steden niet vanuit Belgis, maar tegelijk met Belgis - 

Gent behoorde dus tot de alleroudste steden in de Nederlanden. En tot slot wordt toegevoegd 
 

dat noch die ingheboren erfachteghe poorters ende borgheren van der stede edel ende van den 

bloede der edelder Troyanen ghedescendeert sijn. Want die gheslachten van der selver stede 

hebben ten diveerschen stonden hueren here ende sijn landt ontsedt ghedaen yeghen die 

mogentheyt der Gallen [Fransen], ende andere princhen, ende contrarie sijnde den selven 

hueren here ende sijnen lande.112 

 

De edelheid van het Trojaanse bloed verklaarde Gentse heldendaden als de Guldensporenslag. 

Ze waren uiting van een impliciete gelijkwaardigheid aan de landsheren, met wie de stad in de 

late middeleeuwen in een voortdurende machtsstrijd was verwikkeld. De aandachtige lezer 

kon zelfs afleiden, dat de nakomelingen van Bavo en zijn metgezellen hier oudere rechten 

hadden dan hun heren, die van de veel later gearriveerde Franken afstamden. 

 Heeft Vorsterman deze opening zelf gemaakt of laten maken? Of werd zij al eerder 

aan de Excellente Cronike toegevoegd (en dan vermoedelijk in Gent, misschien mede 

geïnspireerd door de naamsovereenkomst tussen de Trojaanse Bavo en de Gentse 

schutspatroon St. Bavo) en later door hem overgenomen? De Excellente Cronike is een 

bewerkte vertaling van een vijftiende-eeuwse Latijnse kroniek, bekend als Flandria Generosa 

C. Deze beschreef de historie van Vlaanderen vanaf de geboorte van Liederik van Buc in 621, 

dus zonder antieke voorgeschiedenis.
113

 De door Vorsterman uitgegeven vertaling is ook 

                                                
   110  Lemaire ed. 1882-1891 II, 284 (“Au temps que...”) tot en met 295 (“en la cité de Belges”). Ik heb niet onder-

zocht welke druk werd gebruikt. 
     111 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ iiij] verso; vgl. Lemaire ed. 1882-1891, 285, 290. Het weglaten 

van Bavay maakt de passage over de identificatie van het ware Belgis onbegrijpelijk. 
     112 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 5] recto; vgl. Lemaire ed. 1882-1891, 292-293. Over Vorstermans 

ontlening en bewerking ook Keesman 1991, 270-273. 
     113 NaSo F007; vgl. hiervóór, VI.2.4. 
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overgeleverd in een behoorlijk aantal vijftiende- en zestiende-eeuwse handschriften, die nog 

maar ten dele zijn onderzocht.
114

 Gewoonlijk hebben ze hetzelfde chronologische uit-

gangspunt als hun voorbeeld. Één ervan, handschrift 7384 uit de Brusselse Koninklijke 

Bibliotheek, gaat echter terug tot de klassieke oudheid en is aangewezen als bron voor 

Vorstermans antieke opening.
115

 Uit nadere bestudering van dit handschrift blijkt echter dat de 

relatie andersom ligt. Het is niet gedateerd, maar het feit dat de Brusselse Bibliotheek een in 

1545 in exact dezelfde hand voltooid afschrift van een Brabantse kroniek bewaart
116

 wijst al 

op een mogelijke datering na 1531. Steekproefsgewijze vergelijking van de proloog in hand-

schrift
117

 en druk wijst inderdaad op prioriteit van de druk. Het handschrift heeft dezelfde 

tekst als Vorstermans uitgave, met dezelfde formele indeling en dezelfde eigenaardigheden. 

Af en toe zijn echter kleine foutjes en omissies ten opzichte van de druk aanwijsbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gent UB hs. 557: afschrift van het 

vermoedelijke ontwerp voor de nieuwe 

opening van de Excellente cronike van 

Vlaenderen.  

  

Maar er laat zich een ander voorbeeld aanwijzen in het Gentse handschrift 557. Het 

betreft een zestiende-eeuws papieren handschrift van maar acht bladen, door één hand 

beschreven in nette cursief, met bescheiden decoratie in rode inkt. In catalogi is de tekst in 

deze codex tot nu toe omschreven op een manier die geen verband met de Excellente cronike 

doet vermoeden: als een ‘Genealogie van de koningen van Frankrijk en Duitsland’, behorend 

tot de ‘algemene geschiedenis’.
118

 In de database Narrative Sources raakte dat verband zelfs 

nog verder uit zicht, doordat de inhoud van het handschrift er onder twee afzonderlijke 

nummers is opgenomen: naast de ‘genealogie’ op fol. 1 - 5 r wordt een afzonderlijk ‘overzicht 

van de kerkelijke instellingen in Vlaanderen en hun relikwieën’ op fol. 8 onderscheiden.
119

 

                                                
     114 Vgl. Oosterman 2002; NaSo C061 (ik dank mevrouw dr. A. Kelders (Brussel) voor enige aanvullingen op de 

daar gegeven lijst van handschriften). 
     115 Fris 1898, 152 spreekt expliciet van ontlening; BB I, 1003 suggereert dit in de formulering “Ces [...] pièces 

se rencontrent déjà dans une autre chronique manuscrite de Flandre du XVe siècle, d’une rédaction différente 

[...].” De datering van het handschrift als vijftiende-eeuws is onjuist (zie bijvoorbeeld de opdracht aan Karel V).  
     116 Brussel KB 7385. Kopiïst was de Brugse Jan van Hele. Vgl. Van den Gheyn e.a. 1901-1948 VIII 268 en IX 99. 
     117 Brussel KB 7384 fol. 1 r t/m 12 v.  

   118 De Saint-Genois 1849-1852 nr. 27 (50), Reynaert 1984-1996 I, 123; NaSo G030; BNM. 

   119 NaSo G030, R050. 
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Uit verschillende aanwijzingen valt echter af te leiden dat de inhoud van het handschrift wel 

degelijk een geheel vormt. Maar ergens in de tekstgeschiedenis is een fout gemaakt (bij het 

afschrijven
120

 of inbinden) of een opzettelijke wijziging aangebracht, die de oorspronkelijke 

eenheid heeft verduisterd: de tekst op de laatste drie bladen hoort eigenlijk voorop te staan. 

Het handschrift opent nu met het tweede kapittel, voorafgegaan door een titel die enerzijds 

ruimer, anderzijds Nederlandser is dan de titel die de tekst in de catalogi draagt: 
 

Dit naervolghende es de genalogie ende afcomste der heeren conynghen ende princen des lands 

van haerwaerts overe te wetene van Vranckerycke Almaeyngen metten landen daer onder 

gheleghen ghelyck ’d Nederduutsche landt, Gheldres Cleven Juliecs, ende al ’d lant van den 

Ryne totter Scelde daer mede begrepen Brabant Henegauwe ende Vlaenderen streckende voort 

totter zee van Denemercke ende Noorweghen, beghinnende van Noe ghedescendeert totten 

tyden van Julius Cesar, aldus ghecopyleert ghetranslateert ende ghestelt huut diverschen 

coronycken anno xvc xxviij 
 

Of deze titel origineel is, is gezien het bovenstaande onzeker. Wat er in elk geval niet uit blijkt 

is de Vlaamse en vooral Gentse oriëntatie van de inhoud. 

Een reconstructie. De tekst begint bij de proloog op blad 6. Daarin zegt de auteur dat 

hij de geschiedenis van Vlaanderen wil bijeenbrengen, om goede mensen te verpozen, 

ledigheid te schuwen en Karel van Oostenrijk, koning van Aragon, Leon en Granada etc. en 

graaf van Vlaanderen te eren. Het eerste kapittel zal gaan over de staat van het land: het zal 

onder meer de steden, kastelen, dorpen, rivieren, abdijen en andere stichtingen beschrijven. 

Het tweede kapittel zal behandelen door wie het land eerst werd bewoond en bebouwd, en wie 

er achtereenvolgens hebben geregeerd. Aansluitend op de proloog volgt dan “D Eerste 

capittele”, een beschrijving van Vlaanderen met ruime aandacht voor kerkelijke instellingen 

en relikwieën.
121

 Dit hoofdstuk eindigt met de aankondiging dat nu de vorsten van het land 

zullen worden behandeld. Voor dat vervolg moeten we terugbladeren naar het eerste blad. 

Daar begint, na de geciteerde (nieuwe?) titel, een antieke genealogie-kroniek vanaf Noach tot 

Caesar, gericht op de Nederlanden en speciaal op Vlaanderen en Gent. We herkennen het 

Bavo-verhaal uit Jean Lemaires Illustrations, maar met dezelfde wijzigingen en aanvullingen 

als in de Excellente Cronike van Vlaenderen, inclusief de Trojaanse oorsprong van Gent en de 

Gentse burgers. Aan het eind van dit tweede kapittel is er een afsluiting van het geheel, 

waarbij de auteur zichzelf bekend maakt: 
 

Hiermede slutict in curte ’d erste beghinsele van der zelver cornycke aldus ghetranslateert 

vergadert ende ghestelt uut den Fransoysen ende andere diversche copulaten by meester Joos 

Hugaert Zeghers zone 122 

 

De in deze afsluiting vervatte, herhalende vooruitwijzing - ‘hiermee besluit ik de 

opening van deze [al genoemde] kroniek’ - is inderdaad niet de eerste. Bij de stichting van 

Gent door hertog Clarineus wordt vooruitgewezen naar Caesars latere bouw van een kasteel 

bij de stad, “also men zien mach in ’t achtervolghende van de scoonen excellenten 

coronycken van Vlaenderen”. Ook hier de verzekering dat alle ingeboren poorters en erfelijke 

burgers van Gent dus van het edele Trojaanse bloed zijn, wat wel blijkt uit de vele Gentse 

heldendaden “also in de naervolghende cornycke verclaert zal werden daer ’t behooren zal”. 

Ook in de proloog vinden we opmerkingen die duiden op het inleidende karakter van de tekst, 

bijvoorbeeld in de aankondiging dat we “in dese naervolghende coronycke” meer zullen lezen 

over de edele afstamming van Karel van Oostenrijk - terwijl de tekst in het handschrift zelf 

                                                
   120 Dat we met een afschrift te doen hebben lijkt af te leiden uit enkele kleine afschrijffoutjes, en misschien uit 

de genoemde verwarring van de pagina’s. 

   121 Gent UB hs. 557, fol. 6 v - 8 v. 

   122 Gent UB hs. 557, fol. 5 r. 
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niet verder gaat dan de tijd van Caesar.
123

 

Een en ander doet vermoeden dat deze inleiding met Trojaans-Romeinse beginperiode 

speciaal voor Vorstermans uitgave werd gemaakt. De tekst in het handschrift geeft met dit 

afgeronde en los overgeleverde “erste beghinsele van der zelver cornycke” precies het 

belangrijke deel dat nog ontbrak om de Vlaamse kroniek op de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant te laten lijken. Daarbij wordt expliciet vooruitgewezen naar de Excellente Cronike 

van Vlaenderen als navolgende tekst. De datering 1528 die het handschrift geeft is met deze 

hypothese in overeenstemming, evenals de gebruikte titulatuur van Karel van Oostenrijk: 

sinds 1516 koning van Spanje, maar vanaf 1530 keizer, wat de Excellente Cronike met trots 

op de titelpagina vermeldt. De inleiding werd samengesteld door een ‘meester Joos Hugaert 

Zeghers zone’, uit het Frans (inderdaad herkennen we Lemaire als bron). Meester Joos lijkt 

ook alvast te solliciteren naar een vervolgopdracht, en bevestigt daarmee impliciet dat hij op 

bestelling schrijft: aan het slot van zijn proloog stelt hij dat de loffelijkheden van Vlaanderen 

weliswaar te lang zijn om te beschrijven,  
 

daeraf ic nochtans ’d maerck [essentie] van dien metten princypalen ende in ’t curte […] 

meene te stellene ten fyne dat ic oft yemendt anders den tyt ghelevende ’t vervolch van der 

zelver coronycken noch te gheschiene van den voornoemde conynck Kaerle ende zynen 

naercommers graven van den voornoemde lande continueren ende in ghescryfte stellen mach 

om dat te by desen hier an te voughene 124  

 

Onder verwijzing naar de kwaliteit van zijn werk beveelt hij zich dus gaarne aan voor het 

schrijven van de bij eventuele herdruk toe te voegen continuatie - en voor dit soort karweitjes 

zal een uitgever zich inderdaad tot zo’n intellectuele klusjesman als deze meester
125

 hebben 

gericht.   

 Vorsterman heeft het werk van meester Joos in elk geval genoeg gewaardeerd om het 

deel over de Trojaanse oorsprong van Vlaanderen en Gent in zijn uitgave te gebruiken.
126

 De 

bewerkte Caesar-episode uit de Alderexcellenste Cronike werd daar nog aan toegevoegd. Tot 

de verhoopte herdruk bracht zijn Vlaamse kroniek het niet. Maar het idee om de Henegouwse 

Troje-sage te betrekken op de Zuidelijke Nederlanden in het algemeen en op Vlaanderen en 

Gent in het bijzonder zou navolging vinden. 

 

Van Julius Caesar ende den Romeyne 

 

De Antwerpse drukker Simon Cock kreeg in 1545 octrooi voor zes jaar op een herziene 

uitgave van de Jeeste van Julius Cesar, die verscheen onder de veelzeggende titel Van Julius 

Caesar ende den Romeyne een warachtige Hystorie hoe si dese Nederlanden eerst beheert 

ende ghewonnen hebben, ende hoe zi namaels weder daer uut verdreven zijn. Hier vindy oock 

die fundacien van al den oudtsten steden van desen Nederlanden: ende van wien si bekeert 

zijn totten kersten geheloouve. Ende veel ander vreemde dingen met Julius Cesars 

commentarien accorderende.
127

 De ridder in harnas die de vijftiende-eeuwse titelpagina sierde 

                                                
   123 Gent UB hs. 557, achtereenvolgende citaten: fol. 3 r, 5 r, 6 v. 

   124 Gent UB hs. 557, fol. 6 v. 
   125 De titel zou kunnen betekenen dat hij in het onderwijs werkzaam was of een academische graad bezat. In 

zijn werk is enig vertoon van geleerdheid (dat vervolgens door Vorsterman werd weggelaten - vgl. n. 126). 

   126 De druk is wat korter en minder geleerd (de genealogie vóór en na Bavo werd weggelaten, evenals een 

aantal chique bronvermeldingen), en misschien ook wat minder vroom en langdradig. 

   127 Van Julius Caesar [1545]. De aard van deze tekst is nog niet eerder vastgesteld. Van Heurck behandelt 

latere zeventiende-eeuwse uitgaven, en noemt als voornaamste bron Van Vaernewijcks Historie van Belgis uit 

1574. Hij weet dus niet wat hij moet denken van de (nog steeds opgenomen) zestiende-eeuwse approbatie, en 

van de relatie met de Jeeste uit 1486-1493 (Van Heurck 1943, 86-88; vgl. over de verhouding tot Van 

Vaernewijck hierna). Cuijpers laat het bij de constatering dat de uitgave van 1654 een geheel andere inhoud 
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heeft plaats gemaakt voor een renaissancistisch gespierde Romein, met lauwerkrans en in 

klassiek tenue.
128

 De oorspronkelijke proloog, met verbandlegging tussen Caesar en 

Maximiliaan, is vervangen door een nieuw voorwoord dat herinnert aan de aangeboren 

nieuwsgierigheid en historische belangstelling van de mens, en dat het gebodene aanprijst als 

authentiek en toegespitst op de Nederlanden, de steden in het bijzonder. In plaats van een 

waarschuwend verhaal over keizerlijke oppermacht en voorvaderlijke opstandigheid en 

ondergang kreeg men nu dus een zich expliciet bij de nieuwe humanistische opvattingen - bij 

Caesar zelf! -  aansluitend, geloofwaardig overzicht van het eigen antieke verleden 

gepresenteerd. En dat alles in de volkstaal en in de vertrouwde Gotische drukletter, dus voor 

een breder publiek.
129

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titelpagina van Van Julius Caesar ende den Romeyne 

(Antwerpen, Simon Cock, octrooi 1545): een ‘populair-

humanistische’ uitgave.  Den Haag KB 1701 E 27. 

 

Niet alleen naar presentatie, ook inhoudelijk is de tekst te typeren als een ‘populair-

humanistische’ geschiedenis van de (vooral Zuidelijke) Nederlanden in de oudheid. Zoals de 

titel belooft is het verhaal in overeenstemming gebracht met Caesars eigen verslag van zijn 

strijd tegen de Belgen: de Helvetiërs en Orgetorix zijn weer in ere hersteld, om bij eerder 

genoemde voorbeelden te blijven. Verder is er wat klassieke opsiering toegevoegd (zo worden 

afstanden aangegeven in ‘Italiaanse mijlen’), en zijn enkele middeleeuwse elementen (Caesar 

als een van de Negen Besten, referenties aan niet-klassieke bronnen) verwijderd. Het 

vorstelijke standpunt van het vijftiende-eeuwse voorbeeld is verruild voor een meer 

nationalistische, pro-Belgische visie. De titel benadrukte al dat de Romeinen ook weer waren 

verdreven. De bewerking van de tekst is in dezelfde lijn. Volgens de Jeeste was Belgis zo 

hovaardig en wreed dat de andere Nederlandse steden zich uit hoop op bescherming spontaan 

bij de Romeinen aansloten. In de zestiende-eeuwse bewerking roemen de andere steden de 

“eere ende hoocheyt” van Belgis, en helpen zij de stad omdat zij op bescherming tegen 

Romeinse slavernij hopen.
130

  

                                                                                                                                                   
heeft dan de Jeeste (Cuijpers 1998, 270). 

   128 Vgl. voor de oorspronkelijke titelpagina hiervóór, III.2.2. 

   129 Vgl. over deze uitgave ook hiervóór, V.4.5.4., naar aanleiding van de omgang met de Brabo-sage. 

   130 Jeeste [1486-1493], fol. [45] v; Van Julius Caesar [1545], J1r. 
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Onder de moderne verflaag zijn de middeleeuwse bouwstenen echter nog goed 

zichtbaar. De oorspronkelijke tekst van de Jeeste is uitgebreid met allerlei ander 

historiografisch materiaal - over de tijd voor en na Caesar, over de oorsprong van de steden, 

over de komst van het Christendom – waarin veel uit de traditionele Troje-sagen van 

Henegouwen, Vlaanderen, Brabant en Doornik is terug te vinden. De tekst geeft een 

combinatie van oud en nieuw, waarbij de oude verhalen soms werden gemoderniseerd. Onder 

de heersers na Caesar vinden we bijvoorbeeld nog steeds de Vlaamse Forestiers. Maar de 

cultuurhistorische verklaring van hun naam is vervangen door een taalhistorische: uit foristen, 

in de oude landstaal het woord voor vorsten. De uitleg als woudmeesters wordt afgedaan als 

onbegrip van Franse kroniekschrijvers. Over Brabant regeren nog steeds Salvius Brabo en zijn 

nakomelingen, maar de Antwerpse reus is gerationaliseerd tot zeerovende Rus.
131

 

In de tijd vóór Caesar domineert het rijk Belgis, nu expliciet het antieke equivalent van 

de verzamelde Nederlanden
132

 - de Henegouwse Troje-sage is hier dus als belangrijkste 

Nederlandse oorsprongsmythe gekozen, de anderen zijn ingepast en aangepast. Ook deze sage 

is gemoderniseerd door Bavo tot autochtoon te verklaren en Belgis naar de Gallische koning 

Belgius te laten noemen, in navolging van Annius en Lemaire. Maar daarmee zijn de banden 

met Troje niet opgegeven.
133

 De vier hertogen uit Bavo’s gevolg zijn hier ‘verzelfstandigd’ tot 

edele Trojaanse vluchtelingen die met hun volk het pasgestichte Belgis helpen bouwen en 

bevolken. Belgis wordt gelokaliseerd bij het Henegouwse Bavay, maar bij de verdere 

identificaties is de veralgemenisering en vervlaamsing van het verhaal voortgezet. 

Speciale aandacht is er voor Gent en Brugge. Gent is hier niet alleen Carinea, maar 

ook Fanumartis, met een aanvoerder Gandavus. En ook Brugge wordt opgevoerd, als 

Fanumercurii.
 
 Bij de Guise heette Carinea later Fanum Mercurii, die naam zou hier dus 

eigenlijk Gent moeten aanduiden. Maar vermoedelijk is gedacht aan het karakter van de twee 

Vlaamse steden. Brugge had groter belang als stad van Mercurius, van de handel. Bij het 

rebelse, strijdbare Gent lag de associatie met Mars meer voor de hand. Allerlei lokale 

eigenaardigheden blijken al in de klassieke oudheid aanwijsbaar. In de beschrijving van 

Fanumartis bijvoorbeeld worden de verschillende wijken van Gent behandeld. En het veel 

kleinere Fanumercurii zou ook toen al zijn bewoond door “een seer courtoys ende civijl volck, 

grote vrientscap ende hanteringe hebbende met veelderhande natien van volcke also wel van 

buyten landen als van den landen onder Belgies gheleghen” - net zoals in het 

laatmiddeleeuwse Brugge.
134

  

Die aanpak is overal te zien: waar mogelijk worden van genoemde steden, plekken, 

stammen of strijdkrachten eigentijdse identificaties gegeven, worden plaatselijke 

bijzonderheden zoals een bouwwerk, straatnaam of zegswijze verklaard. Nadruk ligt daarbij 

op de Zuidelijke Nederlanden, op Brabant en speciaal Vlaanderen. Het past in de commerciële 

opzet van het werk, dat een zo ruim mogelijk en dus vooral stedelijk publiek wilde behagen 

met een op het eerste gezicht authentiek, maar bij nader toezien toch nog heel traditioneel en 

bovenal herkenbaar klassiek verleden. De nieuwe benadering had succes: in deze vorm is de  

                                                
   131 Forestiers: [T3]v; Brabonen, Druon Antigoon: idem K2 r, [R3]r-v, [S4]v e.v. en vgl. hiervóór, V.4.5.4. 

   132 Van Julius Caesar [1545], [E3]r: “onder welc conincrijc [Belgies] begrepen waren ende noch zijn 

Vermandoys, Picardien, Artoys, Vlaendren, Henegouwen, Loreynen, Lutzenborch, dlant van Ludick, Brabant, 
Ghelderlant, Gullick ende Cleve, Hollant, Zeelant, Vrieslant. In summa alle die landen gheleghen tusschen de 

zee Oceanus ende den Rijn ende de Seyne begrepen.” 

   133 Wel is het zo dat de Henegouwse banden met Troje de enig overgeblevene zijn. De eigen Trojaanse stamlijn 

van Brabonen en Forestiers is weggelaten, de Vlaamse en Brabantse geschiedenis wordt ondergeschikt gemaakt 

aan de Belgische. Turgotus, de stichter van Tongeren dat ook hier de hoofdstad van Brabant is, heet een neef van 

Bavo (X1v). De laatste Belgische vorst Andromadas zou een zoon Flandebertus hebben gehad waarnaar 

Vlaanderen werd genoemd (([K3]v).  

   134 Bavo, Belgis: [A4]v, [E4]v, X1r. Fanumartis, Gandavus, Fanumercurii: J1v-J2v, vgl. ook X2r-v, met 

vermenging met oudere tradities zoals de woudmeesterslegende. 
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tekst nog tot in de negentiende eeuw herdrukt, later ook als schoolboek.
135

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vlaemsche audvremdicheyt (Gent, 1560), met de                Marcus van Vaernewijck (1518-1569). 

Bavo-sage in rederijkersverzen. Op dit titelblad                  Afb.: http://www.dbnl.org 

vergelijkt Van Vaernewijck zichzelf met Vergilius,  

en Vlaanderen met Italië - en Belgis dus met Rome. 

 

Marcus van Vaernewijck 

 

De vervlaamsing van de Belgis-sage werd nog verder doorgevoerd in het  

geschiedwerk van de Gentse rederijker en patriciër Marcus van Vaernewijck, duidelijk 

geïnspireerd door de eerdere uitgave van Cock.
136

 In zijn Vlaemsche Audvremdicheit (Gent, 

Gerard van Salenson, 1560), in rederijkersverzen, betrok ook hij de historie van Belgis in de 

eigen geschiedenis. Vlaanderen is er van oorsprong weer een deel van het Trojaans-Belgische 

rijk, dat tevens Brabant en Henegouwen besloeg. De meeste Vlaamse steden dankten hun 

ontstaan aan de koningen van dat rijk. Net als Cock identificeert hij Carinea / Fanumartis met 

Gent en Fanumercurii met Brugge. Waar de grote stad Belgis zelf lag is volgens Van 

Vaernewijck (in deze tekst althans) niet met zekerheid te zeggen: de vernietiging door Caesar 

was zo grondig dat ze net als Ninive, Babylon en Thebe van de aardbodem is verdwenen. Hij 

kent de identificatie met het Henegouwse Bavay, maar wijst op een andere mogelijke locatie: 

bij het Vlaamse Velzeke, nabij Gent, in het Gentse Land van Aalst, een plaatsje waar 

interessante bodemvondsten waren gedaan.  
 

                                                
   135 Herdruk Antwerpen, Jan II van Ghelen, 1579 met titelpagina bij Pleij 1974, 61-62; herduk Antwerpen, 

Godtgaf Verhulst, 1654 met titelpagina bij Van Heurck 1943, 86-88: daar ook over kleine varianten tussen de 

latere herdrukken. Verschillende achttiende- en negentiende-eeuwse Gentse herdrukken worden genoemd in de 

NCC. Ik zag de uitgave Gent, J. Begyn, [1812], met approbatie van F.J. Malfroid, kanunnik van St. Baafs: “Deze 

Historie van Julius Caesar zal tot onderwys der Jongheyd mogen herdrukt en in de Scholen geleerd worden” 

(Schoone historie van Julius Caesar [1812], 77). 

   136 Over auteur en oeuvre: Lamont 2005. Over Van Vaernewijck en Belgis: Keesman 2009.  
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Dus wie can hier af weten de rechte advysen [zienswijze].  

Dye van Henegauwe stryden teghen ons eenpaer [steeds] 

Dat zy by Bavay stont, elc wilt zijn landt prisen.137 

 

Velzeke, in de Romeinse tijd een bloeiende nederzetting aan een knooppunt van belangrijke 

wegen, was inderdaad een archeologische vindplaats van betekenis. Als zodanig kon het 

worden ingezet voor de Vlaamse annexatie van de Bavo-sage.
138

  

In zijn volgende publicaties gaat Van Vaernewijck steeds verder in zijn pogingen om 

ook de stad Belgis zelf voor Vlaanderen op te eisen door haar te identificeren met Velzeke. In 

de Cronijcke van Vlaenderen int corte (Gent, Gerard van Salenson, 1563), door hem van een 

nieuwe antieke opening vol Belgis voorzien, is hij een stuk feller. Behalve op de al genoemde 

bodemvondsten wijst hij ook op de overeenkomstige namen in de omgeving van Velzeke, 
 

dewelcke den Walen [Franstaligen] teenemale onbekent zijn, midts haerlieder ignorantie ende 

onwetentheit, omdat zy de Nederduytsche tale nemmermeer en connen begripen. Ende hierby sijn zy 

ghevallen in de raserie van deselve stadt van Belgis te willen stellen ter plaetsen daer Bavay is in 
Henegauwe, ’t welcke gheheel teghen nature is, als men wel overmerckt de circunstantien van der 

gheleghentheit der selver stadt, alsoo die ghebrieft staen in aude historien, zo den neerstighen 

ondersoucker wel bevinden sal.139 

 

Een paar jaar later publiceerde Van Vaernewijck de al eerder genoemde Spieghel der 

Nederlandscher Audtheyt (Gent, Gerard van Salenson, 1568), een antieke geschiedenis van de 

verzamelde Nederlanden maar met nadruk op Vlaanderen en Gent, waarin hij zijn stelling nog 

weer verder onderbouwt.
140

 De naam Velzeke (‘Velsicke’) moest zijn ontstaan uit Belgicke, 

“want een Griecksche b. een Vlaemsche v. wel ghelijct mids welcken men Velsicke voor 

Belgicke zoude pronunchieren: want men onder die van Belgis Griecsche letteren ghebruyckt 

heeft, zoo voren gheroert is”. En was het niet opmerkelijk dat de daar gevonden arduin 

‘Belberchse’ in plaats van Velzikse arduin werd genoemd? Verder wezen bepaalde juridische 

tradities er op dat dit plaatsje ooit een belangrijke en eervolle positie innam. Ook deed hij 

gedetailleerd verslag van een bezoek dat hij in februari 1563 aan de archeologische site van 

Velzeke had gebracht. Uit de uitgestrektheid van dit terrein bleek wel dat er ooit een zeer 

grote stad had gestaan. In zijn beschrijving van de resten en vondsten die hem daar door een 

plaatselijke oudheidkundige waren getoond noemt hij niet alleen huisraad, munten en 

kostbaarheden, maar ook meer direct met de geschiedenis van Belgis te verbinden zaken als 

Griekse inscripties, sporen van brand, resten van versterkingen en van bouwwerk met 

schietgaten. En hij wijst erop dat het waarschijnlijker is dat de in die geschiedenis genoemde 

onderaardse tunnel naar Fanumartis (naar Gent dus) vanuit het op een paar mijl afstand 

gelegen Velzeke was gegraven dan vanuit Bavay, bijna honderd kilometer zuidelijker.
141

 Het 

bestaan van een Henegouwse Belgis-traditie maakt hij tenslotte begrijpelijk en onschadelijk 

door te vertellen dat Bavay was gesticht door vluchtelingen uit het verwoeste Belgis, na de 

                                                
   137 Vaernewijck 1560, F3 r; vgl. over de localisering van Belgis ook B1 r en [D8] v.  

   138 Archeologisch belang Velzeke, zestiende-eeuwse belangstelling hiervoor: Van Durme 1983 (die De Guise 

niet kent en de Belgis-sage ten onrechte direct op Isidorus van Sevilla terugvoert); Keesman 2009. Ook de lokale 

toponymie kon deze identificatie steunen: de naam van het nabijgelegen Wolfspoort kon worden uitgelegd als 
herinnering aan een van de poorten van Belgis, zo genoemd naar de witte wolf die Bavo had geleid.Van 

Vaernewijck noemt de Wolfspoort van Belgis (D3 r, naar De Guises ‘porta Lupina’) echter zonder expliciet 

verband te leggen met de nabije omgeving van Velzeke. Van Durme acht het aannemelijk dat  hij dat verband 

wel wilde suggereren: Van Vaernewijck kende deze omgeving goed, hij had er bezittingen, zoals meer Gentse 

patriciërs (Van Durme 1983, 20-21 n. 3, 25). Later maakte de auteur duidelijker gebruik van toponymie. 

   139 Cronijcke van Vlaenderen in tcorte 1563, fol. H1r. De kroniek was een omgewerkte en uitgebreide herdruk 

van Cronycke van Vlaenderen in tcorte (Gent, Gerard van Salenson, 1557): vgl. BB S 101 en S 102 (dl. V, 6-8). 

   140 Vgl. over de Spieghel hiervóór, V.4.5.4. en Keesman 2009, 199 e.v. 

   141 Vaernewijck 1568, 57 r, 117 r – 118 r (de betreffende passages zijn ook opgenomen in Van Durme 1983).  



 

 415 

  

oorlog tegen Caesar.
 142 

De conclusie moest wel zijn dat dit Gentse stukje Vlaanderen het 

oorspronkelijke en dus eigenlijke centrum van de Nederlanden was.
143

 

Van Vaernewijcks werk was commercieel van opzet, bestemd voor een breed publiek, 

en vol van Vlaams en Gents patriottisme. Dat betekent echter niet dat het niet serieus was 

bedoeld.
144

 De auteur was weliswaar geen academicus, maar hij beschikte over een zeer ruime 

algemene kennis waar hij graag mee pronkte. In zijn speurtocht naar het verleden toont hij 

zich een enthousiast, soms gepassioneerd onderzoeker. Hij redeneert op basis van 

taalkundige, historische en archeologische observaties, plaatst conflicterende overleveringen 

naast elkaar, daarbij soms kritisch vergelijkend.
145

 

Hij heeft zelfs - de droom van een humanist - een belangrijke oude bron in handschrift 

ontdekt. In zijn inleiding schrijft hij dat zijn lezers zich wel zullen afvragen waar hij de 

geschiedenis van Belgis vandaan haalt “daer gheen Vlaemsche cronijcken oft historien af 

getracteert en hebben”.
146

 Dat komt doordat de kroniekschrijvers de stof nog niet kenden. 

Maar Vlaanderen was vóór Liederik bepaald niet woest en ledig. Dat ontdekte Van 

Vaernewyck in het werk van Lucius Tongrensis, Hugo Tollensis en Jacobus de Swysia [sic], 

in “een oudt gheschreven boucxken, uut een oude Librarie van dewelcke Erasmus van 

Rotterdamme plach lof te zegghen” - “Tis dicwils wonder hoe de boucken verborghen 

ligghen, ende dan zomtijts weder te voorschine comen”.
147

 Het handschrift moet een redactie 

of althans dichter bij het origineel aansluitende versie van De Guises Annales Hannoniae 

hebben bevat, want regelmatig heeft Van Vaernewijck daarmee corresponderende gegevens 

die bij Lemaire en de oudere Nederlandse teksten ontbreken.
148

 

Van Vaernewijck kon de samenhang tussen deze vondst en de hem al bekende 

bronnen niet begrijpen. Uit de Excellente Cronike van Vlaenderen en Van Julius Caesar ende 

den Romeyne viel niet af te leiden dat ze beiden indirect teruggingen op dezelfde kroniek, 

geschreven door een auteur met de naam Jacques de Guise. Ze behandelden immers 

verschillende delen uit de historie van Belgis, in verkorte en bewerkte vorm, en gaven 

bovendien onvolledige of onjuiste informatie over de herkomst van de stof. Vorsterman 

verwees slechts naar ‘die Coronijcke van Belges’.
149

 De Jeeste had de auteur wel genoemd: 

‘meister Iacob van Velencijn doctoir in der gotheit die tot hartoech Aelbert alle dese dinghen 

heft bescreven’. Deze correcte bronvermelding was echter verdwenen in de moderniserende 

bewerking bij Cock, samen met alle andere middeleeuwse referenties, en vervangen door een 

verwijzing naar Caesar zelf.
150

 Door die beperkte voorkennis meende Van Vaernewijck het 

handschrift met recht en met trots te kunnen presenteren als nieuwe ontdekking. Het werk 

bevestigde in grote lijn wat hij uit de oudere gedrukte kronieken over Belgis wist - hoe kon 

het ook anders - en leverde een schat aan nieuwe gegevens. 

Al is hij kritisch ten opzichte van Troje-sagen in het algemeen,
151

 hij verwerpt de 

gedachte dat Belgis een verzinsel zou zijn. Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat er dan zoveel 

                                                
   142 Van Vaernewijck 1568, fol. 62r (en op 63v bouw van een ‘tweede’ Fanumartis bij Valenciennes).  

   143 Over Vaernewijcks suggestie van voortzetting van deze positie in een op de resten van Belgis gebouwde 

stad ‘Lothrijcke’: Keesman 2009, 201-202, 214-215. 

   144 Over het gangbare gebrek aan waardering voor dit deel van Van Vaernewijcks geschiedwerk Keesman 

2009, 197-199, 215-216. 

   145 Kennis en opleiding: NBW 8, 796-797; Lamont 2005, 51-53. Omgang met de Vlaamse oudheid: Keesman 
2009; vgl. ook hiervóór, V.4.5.4., over zijn behandeling van de Brabo-sage. 

   146 Feitelijk is dit juist: Vorstermans Excellente cronike en Cocks Van Julius Caesar waren Antwerpse en dus 

Brabantse uitgaven. 
     147 Vaernewijck 1568, voorrede tot het tweede boek (25 v). 

   148 Vergelijk bijvoorbeeld het verslag van Bavo’s reis naar Europa (Van Vaernewijck 1568, fol. 27r-v) met de 

corresponderende passages bij Lemaire en Die Excellente Cronike van Vlaenderen; Cock behandelt de reis niet. 

   149 Die Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, fol. [+4]v (twee maal). 

   150 Jeeste [1486-1493], fol. [52]v; vgl. Van Julius Caesar [1545] fol. [L3]v. 

   151 Vgl hiervóór, V.4.5.4. 
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over geschreven zou zijn. En: er wérd hier te lande vroeger Grieks geschreven en gesproken 

(dit was niet alleen een bewering van De Guise, maar een onder humanisten gangbare 

opvatting).
152

 Daaruit blijkt dat hier Grieken of Trojanen verbleven. Bovendien: zoveel en 

zovelen in Europa gaan terug op de Trojanen. En Isidorus, Orosius en anderen zeggen toch 

dat Gallia Belgica naar een gelijknamige stad was genoemd? Dat wijst ook op het belang van 

die stad. Maar veel is vergeten, doordat het zo lang geleden is, doordat alles voortdurend 

verandert, door brand, door verwoesting…
153

 Al was de geschiedenis van Belgis dus duister, 

ze was naar zijn mening wel historisch.  

 Van Vaernewijck was niet de enige of meest vooraanstaande in zijn sociale en 

intellectuele omgeving die het eigen antieke verleden in een Vlaams Belgis bij Velzeke zocht. 

In zijn verslag van zijn bezoek aan het dorp noemt hij het ‘die ghemeene [algemene] 

opinie’.
154

 Karel van Mander meldt over zijn vroegere leermeester, de Gentse dichter en 

schilder Lucas d’Heere: 
 

Hij was […] een groot beminder der antiquiteyten, medaillien en ander vreemdicheyt, waervan 
hy een paslijck moy cabinet plach te hebben. Onder ander eenighe cleen coperen 

Mercuriuskens, doende aerdighe standekens, en waren ghevonden te Velseke in Vlaender, by 

Oudenaerde, daer men meent de stadt Belgis soude gestaen hebben [...] 

 

Misschien had D’Heere zijn collectie – waarvoor hij als beeldend kundstenaar meer dan 

alleen historische belangstelling zal hebben gehad – voor een deel met hulp van zijn vriend 

Van Vaernewijck verworven.
155

 

Ook aan het grafelijke hof van de Egmonds was men zeer geïnteresseerd. De Egmonds 

bezaten de heerlijkheid Zottegem, waartoe Velzeke behoorde. Sommige kostbaarheden die er 

werden gevonden vonden hun weg naar het kasteel. De gids die van Vaernewijck bij zijn 

bezoek aan de site rondleidde en informeerde was secretaris van gravin Françoise, moeder 

van de vooral om zijn dood op het schavot bekende Lamoraal van Egmond. Lamoraal was 

geen intellectueel, maar wel iemand die zich graag zo voordeed. Hij ging bijvoorbeeld 

geregeld om met Frans Floris, een vooraanstaand renaissancistisch kunstenaar, en tot circa 

1555 leermeester van Lucas d’Heere
 
 -  mogelijk ligt hier een verband.

156
 Er was nog iets wat 

Lamoraals vuur voor de oudheden van Velzeke kan hebben aangewakkerd. Rond 1560, op het 

toppunt van zijn macht, toonde hij grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn geslacht. 

Verschillende auteurs in zijn omgeving wijdden zich aan dit onderwerp, om hun heer een bij 

zijn status en ambitie passend verleden te geven. In 1562 voltooide Dirk Woutersz een 

kroniek van de Egmonds, die hij aan Lamoraal opdroeg. Woutersz, als kapelaan van de door 

huwelijk gelieerde Wassenaars regelmatig met de Egmonds in contact, poneerde een nieuwe 

theorie over de afstamming van de graaf. Eerder waren de Egmonds teruggevoerd op de 

Friese koning Radboud. Volgens Woutersz was deze Radboud een afstammeling geweest van 

                                                
   152 Vgl. hiervóór, IV.4.6.2. Caesar en Tacitus hadden gesteld dat de Galliërs en de Germanen het Griekse 

alfabet gebruikten, onder meer blijkend uit Griekse inscripties op Germaanse gedenktekens. Ook De Guise sluit 

hierin aan op Caesar: in boek IV kap. 13 varieert hij chauvinistisch op Commentarii I, 29). 

   153 Van Vaernewijck 1568, fol. 26v-27r; vgl. ook fol. 87r-v. 

   154 Van Vaernewijck 1568, fol. 117r . Vgl. ook 57r: ‘Hieruut nemen zommighe een argument […]’, ‘so zi 
zegghen’. 

   155 Van Durme 1983, 26 (met citaat uit Van Manders Schilder-Boeck, 1604, 256 r). Uit het vervolg van het 

citaat valt af te leiden dat Van Mander hier uit eigen herinnering aan zijn leermeester D’Heere put: hij vertelt dat 

hij hem “ter liefden hy mijn eerste Meester was” zelf ook enige gevonden oudheden heeft opgestuurd (Van 

Mander ed. 2004, 256 r). Vgl. over D’Heeres liefde voor antiquiteiten (en zijn geloof in sagen die daardoor leken 

onderbouwd), en voor zijn vriendschap met Van Vaernewijck: De Heere ed. 1937, LXI-LXV; Waterschoot 

1974, 43-46. 

   156 Lamoraal: De Troeyer 1961, p. 22-25; D’Heere: Waterschoot 1974, p. 19-23. Vgl. voor contact ook NBW 8, 

796. 
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Bavo.
157

 Lamoraal had dus Trojaans bloed: de stichter van Belgis was de stamvader van zijn 

geslacht. Het is mogelijk dat die nieuwe visie was geïnspireerd door het grootse verleden dat 

zich klaarblijkelijk op het grondgebied van de Egmonds had afgespeeld, en dat zij mede uit 

eigenbelang in Velzeke waren geïnteresseerd. 

Hoe dit ook zij: Van Vaernewijck was voor zover bekend de eerste en enige die de 

Velzeke-these op schrift heeft gezet, en zich heeft ingespannen om haar te bewijzen. De 

invloed van zijn werk was enerzijds beperkt, anderzijds juist heel groot. Bij humanisten vond 

zijn visie geen navolging.
158

 Maar door de drukpers kreeg zijn geschiedwerk een ruime en 

langdurige verspreiding in de Zuidelijke Nederlanden. De Vlaemsche Audvremdigheit is in de 

zestiende eeuw verschillende keren herdrukt.
159

 Maar het meest succesvol was Den Spieghel 

der Nederlandscher Audtheyt. Onder de even wijdse titel Die Historie van Belgis werd dit 

werk tot in de negentiende eeuw herdrukt.
160

 Zo zou de Bavo-sage nog lang circuleren in de 

populaire geschiedschrijving in de volkstaal, als vroegste geschiedenis van de Nederlanden, 

en van Vlaanderen in het bijzonder.
161

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een van de herdrukken van Van Vaernewijcks 
Spieghel: De Historie van Belgis (Antwerpen, 

1665). Ex.: Gent UB G.007933 (afb. STCV) 

 

 

Zelfs in Brabant werd Bavo omhelsd. Niemand minder dan jonker Jan van der Noot, met 

Lucas d’Heere voorman van de renaissance in de Nederlandse letteren, vond het ver in de 

                                                
   157 Historiografie voor Lamoraal: Mulder-Bakker 1993; leven en werk Woutersz: Beelaerts 1931-1932 

(connecties met Egmonds: p. 141-142). Woutersz’ kroniek (Brussel KB  hs. 18003) is niet uitgegeven, ik zag een 

editie van een Franse bewerking uit 1572. Daarin wel Bavo en Belgis, onder verwijzing naar Lucius van 
Tongeren en de Annalles de Haynault (Stenzler 1857, p. 13-15), maar niets over Velzeke; de auteur richt zich op 

het bezit van de Egmonds in Noord-Holland, hij geeft bijvoorbeeld naamsverklaringen van Beverwijk en Velsen 

(idem, 28, 30). 

   158 Van Durme 1983, 19-20. 

   159 Herdrukken, deels onder de titel Nieu Tractaet ende curte bescrijvinghe van dat Edel Graefscap van 

Vlaenderen: Gent 1562, Gent 1563, Gent s.d. [tussen 1581 en 1588]: BB V 59 - V 62 (dl.V, 405-408). 

   160 Herdrukken verschenen in 1574 (Gent; STCV 7092767), 1619 (Antwerpen, Brussel en Ieperen), 1665 

(Antwerpen), 1784 (Gent) en 1829 (Gent). Zie voor een beschrijving van de verschillende drukken BB V, 408-414. 

   161 Vgl. hiervóór, V.4.5.4. 
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zestiende eeuw nog chic en zinvol om zichzelf via Rome én Belgis met Troje te verbinden. 

Zijn dichtbundel Het Bosken (ca. 1570) opent met een Epitalamon of huwelijksdicht op “De 

vrijagie ende het houwelyck van Messer Luciaen dela Noce, Edelman Romeyn, ende Iuffrou 

Magdalene van Rinchorst, Edel dochter in Brabant, gheschiet int Iaer .563. Van welcke twee 

gecomen syn diemen nou Vander Noot noemt […], genomen uut het tweede boeck dat ic van 

d’afcomst des selfsten geslachts gemaect heb”. Zo’n genealogisch boek van zijn hand is niet 

overgeleverd. Maar in een latere (1592?) bedelbrief van de inmiddels berooide Van der Noot 

aan het stadsbestuur van Antwerpen lezen we een verdere uitwerking van het gegeven. Apollo 

vertelt er hoe Jupiter lang geleden een groot dichter “in dese landen” had beloofd, zoals hij die 

eerder aan de Grieken en Romeinen had gegeven.  
 

Dat beloeffde ons Jupiter almachtich anderwerven nou wat badt dan duysent jaer geleden, als 

Messer’ Luciaen de la Nosse, edelman Romain van het oudt Troiaens geslachte hem in Brabant 

quam nederslagen [vestigen] ende paren met jonckvrouwe Magdaleene van Rinchorst, edel 

dochter in Brabandt oyck van de oude Troianen, die met den coninck Bavo van Phrigien de 

groote stadt Belgis in dese landen quam stichten. 

 

En dit is meer dan opportunistische, ijdele versiering. Mét zijn afstamming zet Van der Noot 

zijn goddelijk geïnspireerde dichtkunst in klassiek perspectief. Ook deze renaissance-dichter 

kiest Troje nog - net als de door hem bewonderde Ronsard - als middel tot (zelf)glorificatie. 

Door de parallellie tussen bloed en kunst geeft hij bovendien een moderne variant op de oude 

translatio artium uit Troje.
162

 

 

 

                                                
   162 Van der Noot ed. 1953, 57, en vgl. 27-28, 359-360. Editeur Smit acht het gedicht in of kort na 1563 te 

dateren, als ‘teruggeprojecteerd’ verslag van zijn eigen huwelijk in dat jaar. Bedelbrief: Prims 1929, speciaal 

619, 632-633. Over Ronsard en Troje hiervóór, IV.4.6.3.; over translatio artium IV.6.3. Een mooie schets van 

literaire betekenis en opvattingen van Van der Noot geeft Waterschoot in Van der Noot ed. 1975, II, 115-145. 
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4. Holland 

 

 

4.1. Inleiding 

 

Ook Holland had banden met Troje, maar deze gelden als laat, weinig doordacht of origineel, 

en relatief kortstondig. Pas in de loop van de vijftiende eeuw zouden Hollandse geschied-

schrijvers, in reactie op de Bourgondische inlijving, het eigen verleden hebben opgesierd door 

kritiekloze navolging van de inmiddels wijdverspreide Troje-traditie. Zowel het bloed van de 

graven als de oorsprong van enkele Hollandse steden werden zo met Troje in verband ge-

bracht. Maar al snel waren deze sagen in discrediet gebracht door het vroege humanisme, dat 

in de Bataven betere voorvaderen had gevonden.
163

  

 Dit gangbare beeld van een achterblijvende, onbeduidende omgang met Troje moet op 

verschillende punten worden bijgesteld. Het lijkt om te beginnen aannemelijk dat al ver vóór 

de vijftiende eeuw werd gedacht aan afstamming van de Hollandse graven uit het geslacht van 

Priamus. 

 

 

4.2. Het Frankische bloed van Floris V 

 

In de tot nu toe behandelde gewesten verschenen al vroeg genealogieën die het regerende 

vorstenhuis via de Karolingers terugvoerden op de Trojanen. Uit Holland is zo’n geschrift niet 

bekend.
164

 Toch verdiepte men zich ook daar spoedig in het vraagstuk van de herkomst van de 

dynastie. En men was zich ook daar al snel bewust van het belang van Troje in het grote plan 

van de wereldgeschiedenis, waarin het gewest door het Roomskoningschap van graaf Willem 

II (1234-1256, Roomskoning vanaf 1247) onverwacht zo’n belangrijke positie had 

ingenomen. 

 Duidelijke tekenen van dat bewustzijn vinden we ten tijde van Willems zoon, Floris V 

(1256-1296), toen de Hollandse literatuur aan het hof en onder de adel een eerste bloei 

doormaakte. De voornaamste auteur in deze periode was Jacob van Maerlant. In Maerlant, op 

het Hollands-Zeeuwse eiland Voorne, schreef hij rond 1264 de Historie van Troyen, naar 

Benoît de Sainte-Maure. Een opdrachtgever is niet bekend. De proloog geeft daarover geen 

informatie, en de epiloog is niet volledig overgeleverd: het enige handschrift breekt kort voor 

het einde van de tekst midden in een rijmpaar af. De destinaris lijkt te moeten worden gezocht 

in de hoogste kringen van Holland en Zeeland, voor welke Maerlant ook zijn andere werken 

in deze periode maakte. Wellicht schreef hij zijn Troje-geschiedenis, evenals andere van zijn 

vroege werken, met het oog op de opvoeding van de jonge Floris V. Het initiatief kan dan zijn 

uitgegaan van Floris’ voogd Aleide van Avesnes, zuster en vurig bewonderaarster van Willem 

II, of van edelen uit de nabije omgeving van het hof. De voor het zelfbeeld van deze kring 

uiterst verheffende maar daardoor ook verschuldigende herinnering aan het Roomsko-

ningschap van Floris’ vader moet de belangstelling voor de Troje-stof sterk hebben 

                                                
     163 Romein 1948, 209-210, 218-220; Tilmans 1988, 122-127; Peeters 1990, 14. 

   164 Burgers vraagt zich af of de “geworteldheid in de Egmondse traditie een mogelijke verklaring [vormt] voor 

het ontbreken in de Hollandse historiografie van verhalen over legendarische voorouders van de graven, zoals 

die opduiken in de geschiedschrijving van andere territoria”, onder verwijzing naar de Brabantse Genealogia 

ducum Brabantiae, met herleiding van de hertogen uit de Trojaanse Priamus, via Karolingen en Merovingen 

(Burgers 2000, 125). Ook in Brabant, Vlaanderen en Henegouwen zagen we echter dat de legendarische 

geschiedschrijving ontstond in kloosters die een sterke band hadden met de dynastie (vgl. hiervóór, V.3.1., 

VI.2.2. en VI.3.3.3., en zie ook hierna VI.4.3. over de Brederodes). Bovendien wordt hierna betoogd dat de 

Hollandse geschiedschrijving meer bij de algemene trend aansloot dan tot nu toe gedacht. 
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gestimuleerd.
165

 

Intrigerend is, in dit verband, de naam van het stamslot van de heren van Borssele, het 

huys van Troyen, vermeld bij Melis Stoke.
166

 Is er mogelijk een relatie met het ontstaan van de 

Historie van Troyen? Denkbaar is dat zeker. De Borsseles behoorden tot de kring van edelen 

rond het hof waaruit de opdracht waarschijnlijk voortkwam. Wolfert I († 1299) had nauwe fami-

liebetrekkingen met Albrecht van Voorne,
167

 voor wie Maerlant rond 1261 zijn Graalhistorie 

dichtte, uit wiens omgeving ook de opdracht voor Alexanders geesten kwam, en die tevens als 

mogelijk opdrachtgever voor de Historie van Troyen is genoemd.
168

 Maar verder dan speculeren 

komen we niet. Pas enkele decennia later is betrokkenheid van een Borssele bij de 

totstandkoming van een literaire tekst aanwijsbaar.
169

 De naam van het kasteel lijkt in elk geval 

een aanwijzing voor grote belangstelling voor de stof bij dit Zeeuwse geslacht, waarin rond deze 

tijd ook een Hector werd geboren.
170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belangstelling voor de 

Troje-stof in de adellijke 

kring rond het Hollandse 

hof: het dertiende-eeuwse 

‘Huys van Troyen’, 

stamslot van de heren van 

Borssele (reconstructie, uit: 

Braat 1961, 141). 

                                                
     165 NaSo J003. Over de grote lijn in het Hollandse literaire leven: Van Anrooij 1999. Over datering, localisering en 

(vermoedelijke) opdrachtgevers van Maerlants werken, en over het psychologische belang van Willems 

Roomskoningschap: Van Oostrom 1996. Over het ontstaan van de Historie van Troyen aldaar 132-134, en eerder 

Jongen 1988, 14 (met de suggestie van opdracht door Albrecht van Voorne). (Opvoedende?) aandacht voor 

hoofsheid in Maerlants Troyen: hiervóór, IV.6.4. Vgl. verder voor Troje als identificatiemodel voor de dertiende-

eeuwse Hollandse adel ook Hage 1986.  
     166 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, r. 9585 (eerste continuatie door Stoke, 1301-1302). Eerder was Dr. P.J.A. 

Franssen zo vriendelijk mij te attenderen op deze Berg van Troje, nu nog slechts een ‘terp’ bij het Zeeuwse Borssele, 

en onderzoeksobject voor archeologen: vgl. Braat 1957 en Braat 1961. De naam van het kasteel riep daarbij vooral 

vraagtekens op (Braat 1957, 80-81).  
   167 Dek 1979, 14-16. 

   168 Jongen 1988, 14; Postma 1991, 54-55. 

   169 Van Anrooij 1999, 241. 

   170 Vermoedelijk een kleinzoon van Wolfert I, en genoemd als leenman in 1345; Dek 1979, 16. 

Misschien had de naam van de burcht (in tweede instantie?) ook politieke lading, en hield hij legitimerend of kri-

tiserend verband met de ambities van Wolfert I. Aanvankelijk had de familie een goede verstandhouding met het 

grafelijke hof. Maar in de jaren tachtig en negentig leidde Wolfert I enkele opstanden van de Zeeuwse adel. Na de 

dood van Floris V was hij de voornaamste machthebber in het graafschap, tot zijn gewelddadige dood in 1299 

(Coenen 1986, 109-127 passim). 
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    Dat Maerlants adellijke publiek de geschiedenis van Troje al langer kende en 

waardeerde blijkt uit verwijzingen in zijn eerdere, vermoedelijk voor diezelfde kring ge-

schreven Alexanders geesten (kort voor 1260). Wellicht was die voorkennis (mede) te danken 

aan de oudere Troje-geschiedenis van Segher Diengotgaf. Maerlant lijkt deze tekst al tijdens 

het schrijven van zijn Alexanderroman te hebben gekend, en nam hem later op in zijn Historie 

van Troyen.
171

 Verschillende betrekkingen tussen de twee hoven kunnen deze Brabantse 

invloed in Holland helpen verklaren.
172

 De kennis en heilshistorische opvatting van de stof 

was echter wijdverspreid en hoeft niet noodzakelijk uit deze invloed te worden verklaard, 

zeker niet waar het litterati als Maerlant zelf betreft. Hij had deze al uit ‘buecken die men 

leest in scolen’ leren kennen.
173

 

 Het verband tussen Troje en het Rijk is bij Maerlant in ieder geval nadrukkelijk 

aanwezig. Dat hij Troje vooral als geboortegrond van het laatste wereldrijk zag, blijkt al in 

zijn behandeling van de val van de stad. Benoît vertelde, in navolging van Dares, dat Aeneas 

de stad had verraden. Maar dat wilde Maerlant niet geloven van de uitverkoren stichter van 

Rome. Hij corrigeert zijn Franse bron, en maakt de Trojaanse priester Calchas tot de boosdoe-

ner.
174

 Wanneer hij aan het eind van Benoîts relaas is gekomen laat hij dit bovendien volgen 

door een bewerking van Vergilius’ Aeneis, om te laten zien ‘hoe Rome van Troje kwam’. En 

aan het slot van dat verhaal concludeert hij: 
 

  Aldus dan syn die Latyn 

  Comen van den Troyenen, 

  Ende alle die keiseren, die croen spienen [droegen] 

  In Romen, synt daeraf ghebaren.175 

 

Daarmee lijkt de dynastieke lijn vanuit Troje met een wel zeer royale pennestreek
176

 te 

worden doorgetrokken tot de Hollandse Roomskoning Willem II. Maar misschien is het hand-

schrift hier corrupt. Maerlants Aeneis-bewerking is ons ook overgeleverd in Gheraert Leeu’s 

Historien van Troyen (1479), als aanvulling op het relaas van Guido de Columnis. Deze - 

vaak betere - prozaredactie luidt hier correcter: “Ende alle die eerste keyseren van Romen die 

waren van Eneas gheboren ende van sinen naecomelingen.”
177

 

 Wellicht dacht Maerlant aan een andere band tussen Holland en Troje. Zijn Troje-

geschiedenis eindigt niet met Aeneas en de Latijnen, maar met Francion. Na de bovengeci-

teerde regels over de Romeinse keizers wordt verteld hoe het bericht van Aeneas’ 

overwinning de andere over het Middellandse-Zeegebied verstrooide Trojanen bereikte. Zij 

kwamen ook naar Latium en trokken vandaaruit verder over de bergen. 
 

  Daer was Vranc af hoeftman: 

  In Vrancryc was hy, die yerst die wan 

  Yerstwerve coren ende wyn 

                                                
     171 Troje-referenties in Alexanders geesten besproken in Verdam 1873, 4 e.v., met terugvoering op Segher. 
     172 Janssens noemt Mathilde, dochter van Hendrik I van Brabant en grootmoeder van Floris V van Holland als 

mogelijke intermediair (Janssens 1985 B, 356-7). Van Anrooij wijst verder op het mogelijke belang van Hendrik III 

van Brabant, die Mathildes dochter Aleid van Avesnes aanvankelijk bijstond als medevoogd voor de kleine Floris V 

(Van Anrooij 1998, 72-73).   
     173 “Buecken die men leest [...]”: Historie van Troyen v. 23561 (Maerlant ed. 1889-1892); vgl. over Maerlants 

scholing Van Oostrom 1996, 19 e.v. Ook het Brabantse hof bracht de Troje-stof in verband met het keizerschap: vgl. 

hiervóór,  hoofdstuk V.3.1. 
     174 Over deze ingreep: Verdam 1873, 24-7; Gerritsen 1975, 126-127; Jongen 1988, 101-108; De Ceukelaire 1991 

en 1996; Gerritsen 1996. 
     175 Citaat begin Aeneis-bewerking: Maerlant ed. 1889-1892 III, v. 35613-35618; slot idem v. 40860-40863. 
     176 Van Oostrom noemt dit ‘in breed historisch perspectief’ (Van Oostrom 1996, 133). 
     177 Historien1479, 164 r; cursivering van mij. Over de tekstkritische waarde van de prozaredactie: Gerritsen 1987, 

170. Vgl. eerder over deze uitgave hiervóór, II.4.2.  
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  Op die edel ryvier den Ryn; 

  Noch hetet tlant na synen naem. 

  [...]178 

 

Daarmee breekt het enige complete handschrift af.
179

 Maar hoe compleet is dat Wissense 

handschrift eigenlijk? Wat is er verloren gegaan? Was Maerlants beoogde eindpunt Rome? Of 

wou hij de Rijksgeschiedenis verder doortrekken, naar Karel de Grote en diens opvolgers - 

waaronder de Hollandse graaf Willem II?   

 Leeu’s bovengenoemde prozaversie maakt ons nauwelijks wijzer over het 

oorspronkelijke einde van Maerlants tekst.
180

 We lezen er nog dat Francion Parijs (genoemd 

naar Paris) stichtte en daar heerste, maar dan wordt er een snel einde aan de uitgave gedraaid: 

“Ende aldus isset Eneas vergaen doe mit sinen Troyanen. Ende dieghene die van hen luyden 

ghecomen sijn die wonnen daer namaels vele grote landen en steden.”
181

 De grootse greep van 

deze afsluiting lijkt op inkorting te duiden. Leeu had daar in elk geval alle reden toe. De 

laatste kolom van de laatste katern was bereikt en het colofon moest er nog in. Als hij al een 

compleet voorbeeld had dan waren eventuele gegevens over een vroegere opdrachtgever niet 

meer interessant voor zijn publiek. Hij was vermoedelijk toch al huiverig voor verwijzingen 

naar deze (dichterlijke) bron, om geen twijfel aan de wetenschappelijkheid van zijn uitgave op 

te roepen.
182

 Ook eventuele gegevens over een relatie tussen Troje en Holland waren in deze 

produktie, hoewel van Hollandse bodem, niet gewenst. Dergelijke informatie maakte het boek 

minder goed te verkopen buiten het eigen gewest, en was dus meer geschikt voor een 

regionale kroniek. Zo waren de eigen banden met Troje wèl besproken in de Hollandse 

kroniek die Leeu nog geen jaar tevoren had uitgegeven.
183

 Maar in zijn Historien van Troyen 

vinden we slechts het overzicht van de voornaamste Europese Troje-sagen van Guido de 

Columnis, mee-vertaald met diens Troje-geschiedenis.
184

 De geciteerde, afsluitende verwij-

zing naar de vele Trojaanse stichtingen zou ook daarop kunnen terugslaan. Over Maerlant 

weten we dus nog niets. 

 De epiloog is echter niet de enige plaats in de Historie van Troyen (nu weer de 

dertiende-eeuwse) waar Maerlant over Francion schrijft. Eerder vinden we een geografische 

beschrijving van de wereld, overgenomen uit zijn eigen geschiedenis van Alexander. In het 

deel over Europa lezen we dat al het land tussen de Rijn en de oceaan
185

 vroeger Gallië heette. 
 

  Doe quam Vrancke, die coninc, 

  Die mit Eneas van Troyen ontginc 

  Ende maecten Troyen opten Ryn, 

  Dat heit nu Xancten; doe wert al syn 

  Dat daer lach in alle wyke: 

  Doe heit hyt tlant van Vrancrycke, 

  Nu soe heitet som Larene, 

  Som Elsaten, som Ardene, 

                                                
     178 Maerlant ed. 1889-1892 III, v. 40877-40881. 
     179 Verdam was de eerste die het handschrift uitvoerig bestudeerde. Hij dacht, dat slechts een formele afronding 

van de tekst ontbrak: Maerlants inhoudelijke doel, het Romeinse Rijk, was immers bereikt (Verdam 1873, 37-38). 

Sindsdien geldt het handschrift als ‘min of meer’ compleet: Van Elslander en Deschamps 1985, 416-417, 418, 420; 
Jongen 1988, 21-22, 205-206; Kienhorst 1988 I, 196; Klein 1995 B, 18. 
     180 Jongens conclusie dat vergelijking met de prozabewerking “doet vermoeden dat slechts een klein deel van 

Maerlants Troyen-tekst (en wellicht de epiloog) ontbreekt” (Jongen 1988, 22) is te haastig. 
     181 Historien 1479, fol. 164 r. 
     182 Gerritsen 1987. 
     183 Zie over dit ‘Gouds kroniekje’ (30 september 1478) hierna. 
     184 Historien 1479, a 5 r en v, naar Guido. 
     185 Het Wissense handschrift heeft ‘Bracten zee’ (Maerlant ed. 1889-1892 III, r. 29113), een verlezing van 

‘Bertanienlantsee’ (vgl. Alexanders Geesten VII, 1545). 
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  Tierache ende Henegouwe, 

  Brabant ende Haspegouwe, 

  Vlaendren ende Vermendoes, 

  Rechte Vrancrycke ende Artoes, 

  Normandien ende Compaengen.186 

 

Juist deze specificerende regels werden door Maerlant toegevoegd aan zijn bron voor deze 

wereldkaart, Honorius van Autun.
187

 Zij geven een geografische uitwerking van de Frankische 

Troje-sage, met vermelding van onder meer Haspengouw, het stamland van de latere dragers 

van het Rijk, de Karolingers. 

 Combineren we Maerlants gegevens over Francion
188

 dan zien we een waarschijnlijk 

aan Duitse bron ontleende, Rijksgerichte versie van de Frankische sage.
189

 Opmerkelijk is 

vooral de Frankische immigratie via Italië in plaats van Sicambria. Daarmee wordt parallellie 

tussen Romeinen en Franken, en voortzetting van het Romeinse keizerschap in het Frankische 

geïmpliceerd. Ook vanuit deze optiek lijkt het waarschijnlijk, dat Maerlants epiloog via 

Francion bij Merovingers en Karolingers zou komen.
190

 Dat er vervolgens nog enig 

genealogisch verband tussen de Frankische vorsten en het Hollandse huis werd gelegd of 

gesuggereerd is mogelijk, misschien zelfs aannemelijk.
191

 Maar of, en zo ja: hoe dat gebeurde 

blijft onzeker.   

 

Misschien ligt een sleutel voor dit probleem in een later werk voor het Hollandse hof dat zich 

over deze kwestie uitliet, de anonieme Rijmkroniek van Holland. Deze Rijmkroniek I is ons 

alleen overgeleverd in wat jongere, door Melis Stoke gecontinueerde vorm, maar werd ge-

schreven tussen 1280 en 1282, voor de inmiddels volwassen Floris V.
192

 De auteur kondigt 

aan dat hij Floris onder meer zal vertellen “Waen dat ghi sijt gheboren”.
193

 In de bewaarde 

versie van Stoke is zijn betoog echter nogal onduidelijk, in elk geval voor latere onderzoekers. 

Hij behandelt het ontstaan van het graafschap door twee schenkingen aan Dirk I, eerst van de 

‘Franse’ koning Karel de Kale en vervolgens van de ‘Duitse’ koning Lodewijk en zijn vrouw 

                                                
     186 Maerlant ed. 1889-1892 III, v. 29115-29127. 
     187 Van Oostrom 1996, 155-156; Berendrecht 1996, 37-47, 235. 
     188 Vgl. behalve de twee bovengenoemde passages ook nog v. 32380 e.v. van de Historie van Troyen, met 

verwijzing naar ‘die boeken’ voor de gegevens over Francion. 
     189 Vgl. hiervóór, IV.4.4.1. Twintig jaar later volgde Maerlant een bron uit het Franse kamp: het Speculum Histori-
ale van Vincent van Beauvais. Hij zag zich daardoor gedwongen vroegere opvattingen over Troje te wijzigen, 

waardoor de verbinding tussen Troje en het Rijk wat complexer werd. Zo moest hij toegeven dat Benoît de rol van 

Aeneas in de val van de stad toch juist had beschreven (vgl. Van Oostrom 1996, 343-344). Ook de vroegste geschie-

denis van de Franken bleek anders dan hij haar eerder had geschetst. Hun reis uit Troje stond los van die van Aeneas, 

de weg naar hun Rijk liep niet mooi rechtlijnig via Italië maar via een langdurig bewoond Sicambria (Maerlant ed. 

1863-1879, I, 2, 19; III, 1, 4 e.v.). 
     190 Daarmee lijkt tevens een ander probleem opgelost. Ook Van Oostrom wijst op de Rijksgerichtheid van 

Maerlants Trojeroman, maar: “Wel is het vreemd dat hij pas werkendeweg besloten lijkt te hebben om zijn Historie 

van Troyen met de stof van de Aeneis te verrijken. Men zou zich juist goed kunnen indenken dat hij van meet af aan 

op dit stralende slotakkoord - de overdracht van Troje naar Rome - had aangestuurd, en dat de keuze der materie 

zelfs op voorhand door deze dimensie was ingegeven” (Van Oostrom 1996, 134; vgl. ook 444). De veronderstelde 
uiteindelijke gerichtheid op het christelijke Rijk dat met Karel de Grote begon zou dit kunnen verklaren. 
     191 Een uitvoerige behandeling van de kwestie is, gezien de beknoptheid van latere Hollandse bronnen, niet waar-

schijnlijk. Bovendien is van iemand die zo afgeeft op andermans legenden als Maerlant eerder een korte, zakelijke 

aanknoping te verwachten. 
     192 NaSo NL0580, NL0581 en NL0582. Over de wordingsgeschiedenis van de Rijmkroniek Burgers 1999 

(samenvattend: 314 e.v.); de tekst van Rijmkroniek I is weliswaar niet zelfstandig overgeleverd, maar waarschijnlijk 

vrijwel ongewijzigd en zo goed als compleet bewaard gebleven als eerste deel van Stokes Rijmkroniek, uit het begin 

van de veertiende eeuw. 
     193 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, r. 30. Citaten naar hs. A (door Stoke herziene versie).  
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Emma. Dan stelt hij, onder beroep op “de letteren” (Maerlants Troje-roman?)
194

, dat deze 

Dirk 
 

  [...] gheboren was sonder waen 

  In manieren ende bi ghelike 

  Vanden gheslachte van Vrancrike 

  Of lichte Emme de coninghinne 

  Doer wies bede ende doer wies minne 

  Hi [Lodewijk] den grave dit goet gaf. 

  Lodewich daer wi seiden af 

  Was hem lichte na belanc [wellicht na verwant] 

  Want dit es de omme ganc [de gewone gang van zaken] 

  Sulc lant ende sulke hantveste 

  Ne souden de moghenste ente beste 

  Enen ongheboerne [niet hoog geboren] joncgelinc 

  Niet gheven omme ghene dinc195 

 

 Een helemaal bevredigende uitleg van deze regels is tot nu toe niet gevonden. Editeur 

Brill parafraseerde: “waarschijnlijk (lichte) was hij vermaagschapt door Koningin Emma met 

het koninklijk geslacht van Frankrijk, ofwel met Lodewijk den Duitscher”.
196

 Het of lichte in 

v. 453 biedt echter een keus tussen het “gheslachte van Frankrijk” en Emma. Brill legt ook 

niet uit wat er bedoeld wordt met dat ‘koninklijk geslacht van Frankrijk’. Vast niet dat van 

Karel de Kale, want dan konden we kiezen tussen Karolingers (via Karel de Kale) of Karolin-

gers (via diens broer Lodewijk de Duitser).  

 Verdam las de passage zó: waarschijnlijk (bi ghelike) stamt de graaf af van de Karolin-

gers, misschien echter van Emma, maar er is ook een mogelijkheid dat hij van Lodewijk 

afstamt. Een bezwaar tegen deze uitleg is weer, dat we de keus krijgen uit Karolingers of 

Karolingers (of, als derde mogelijkheid, Emma). Hugenholtz heeft bovendien bedenkingen bij 

Verdams vertaling van bi ghelike, waarvoor hij onvoldoende bewijs in andere plaatsen ziet.
197

 

 Hugenholtz denkt dat ghelike hier wordt gebruikt in de wel gangbare en aantoonbare 

betekenis van gelijkheid, overeenkomst. De combinatie met in manieren (wijze van doen, 

wijze van zijn, wijze, manier, soort, aard, geaardheid, gedaante, uiterlijk wezen) vertaalt hij 

als ‘op de manier van’, ‘in de trant van’, ‘in dezelfde soort als’. Zijn uitleg van de regels in 

kwestie is dan, dat de graaf is geboren ‘op een vergelijkbaar niveau als het geslacht van 

Frankrijk’. Dus geen Karolingers, maar wel net zo hoog als de Karolingers - een interpretatie 

                                                
     194 Deze mogelijkheid is niet eerder naar voren gebracht, maar is gezien het mogelijke belang van deze Troje-tekst 

voor de grafelijke genealogie (zie boven) het overwegen waard. 

 Burgers traceerde voor de Rijmkroniek I vrijwel uitsluitend historiografische bronnen, met als enige literaire 

uitzondering Hadewijch. Bij continuator Stoke zijn wel mogelijke ontleningen aan Maerlants Historie van Troyen te 

vinden. Burgers acht het hoogstwaarschijnlijk dat deze Troje-geschiedenis in bezit was van Floris V (Burgers 1999, 

211-214, 283; vgl. ook Burgers 2000, 123 over Maerlants belang voor Stoke). 

 Hugenholtz stelt dat vóór de auteur van de Rijmkroniek niemand de afstamming van de graven had 

behandeld (Hugenholtz 1988, 14) - maar dat is dus de vraag, gezien de onvolledige overlevering van Maerlants 

Troje-roman. Wel is het waar dat de auteur zich beklaagt over het gebrek aan voorstudies (Rijmkroniek van Holland 

ed. 2004, r. 647). Toch beroept hij zich in de geciteerde passage op ‘de letteren’ (idem, r. 449). Die tegenspraak 
wordt door Hugenholtz gesignaleerd maar niet verklaard. Breuker en Janse (1997, 62 n. 75) denken dat de auteur 

verwijst naar de schenkingsoorkonden. Burgers oppert de mogelijkheid dat Stoke hier aan het woord is, en verwijst 

naar zijn voorganger, de anonieme auteur van Rijmkroniek I (Burgers 1999, 252 n. 84). Misschien kan de contradictie 

ook worden begrepen door aan te nemen dat de anonymus zich hier baseerde op een literaire bron in de volkstaal - 

Maerlants Troje-roman - terwijl zijn klacht over zwijgende schrijvers doelt op de (Latijnse) historiografische bronnen 

die hij bij voorkeur raadpleegde. 
     195 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, v. 450-462. 
     196 Rijmkroniek van Holland ed. 1885, commentaar bij v. 448 en vlg. 
     197 Hugenholtz 1988, 18 over Verdam in MNW II, 1257. 
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die zijns inziens aan waarschijnlijkheid wint door het feit dat er ook later geen Karolingische 

stamboom voor de Hollandse graven werd gecreëerd. Op welk geslacht de auteur dan doelde 

en waarom hij die suggestie niet expliciteerde is een tweede. Hugenholtz vermoedt dat het 

ging om het geslacht van de Friese koning Radboud. Maar een afstamming van de Friezen, 

aartsvijanden van het Hollandse huis en moordenaars van Floris’ vader kon maar beter 

worden verzwegen.
198

 In reactie wees Burgers erop dat een Friese afstamming Floris juist 

uitermate welkom zou zijn geweest, als fundering voor de Hollandse aanspraken op Friesland. 

Maar verder is de visie van Hugenholtz niet aangevochten, al blijft de passage nog steeds 

verdacht van inconsistentie en corruptie.
199

 

 Er is echter nog een interpretatie mogelijk, waarin de tekst wel zinnige en 

samenhangende uitspraken over de afstamming van de Hollandse graven doet. Wanneer we 

de door bi ghelike verwoorde overeenkomst terug laten slaan op Lodewijk de Duitser (waar 

de direct voorafgaande regels over gaan) en het “gheslachte van Frankrijk” lezen als verwij-

zing naar de Merovingers,
 200

 ontstaat een zinvol geheel. Er wordt dan geopperd dat Dirk I 

eveneens - dus: net als de Karolingische Lodewijk (en zijn broer Karel) -  van de Merovingers 

stamde. De auteur wil aannemelijk maken dat Dirk van hoge afkomst moet zijn geweest, 

anders zou hij niet zo genereus zijn begiftigd. Hij noemt drie mogelijkheden, die alle drie een 

genealogisch verband met de genoemde schenkers en daarmee een verklaring voor hun schen-

kingen inhouden: het geslacht van de voorafgaande, oudste Frankische koningen (de Mer-

ovingers, waarmee ook de Karolingers verwant waren), of dat van koningin Emma, of dat van 

Lodewijk (de Karolingers). De Merovingische afkomst uit Troje was al ter sprake gebracht: 

eerder was verteld dat Pippijn de Korte de Frankische kroon ontnam aan “hem [hen] de van 

Troyen waren comen”.
201

   

 De voorgestelde uitleg heeft verschillende voordelen. Zij geeft een zinvolle betekenis 

aan de betreffende passage, zonder beroep op corrupties of lexicografische rariteiten. Zij geeft 

ook zinvolle betekenis aan de uitlatingen van de auteur, die niets verzwijgt maar, zoals 

beloofd, expliciete uitspraken over Floris’ afstamming doet. Zij is in lijn met de aan het 

Hollandse hof getoonde belangstelling voor Troje als land van herkomst - van de stichters van 

het Rijk, en dus ook van de eigen dynastie. We zullen bovendien zien dat een claim op 

Merovingische afkomst op dat moment politiek zinvol was. En tenslotte, in het verlengde van 

Hugenholtz’ argumentatie: deze interpretatie wint aan waarschijnlijkheid wanneer we zien dat 

in de latere Hollandse historiografie geen Karolingische, maar wel een Merovingische 

stamboom voor de graven werd opgesteld. Gezien het verdere belang van deze vroege auteurs 

voor die latere geschiedschrijving ligt aansluiting op hun voorbeeld voor de hand. 

 

Maerlants belangrijkste geschiedwerk moet overigens ook nog in het vraagstuk worden 

betrokken. In 1283 begon hij voor Floris V aan zijn omvangrijke Spiegel Historiael. Deze 

wereldkroniek werd dus, aansluitend, voor dezelfde opdrachtgever vervaardigd als de 

Rijmkroniek van Holland. De twee werken vormen elkaars pendant en complement. Mis-

schien is dat de reden dat Maerlant zich in dit werk beperkt tot de summiere vaststelling dat 

de Hollandse graven ‘van hoog geslacht’ zijn.
202

 Deze materie lag op het terrein van zijn 

collega, naar wiens Rijmkroniek hij op deze manier kan hebben verwezen. 

                                                
     198 Hugenholtz 1988, 18-19. 
     199 Hugenholtz 1988, 19 n. 27; Peeters 1990, 12; Van Anrooij 1991 B, 6; Burgers 1999, 252-253. 
     200 De naam Vrankrike werd ook gebruikt voor het oudste, Merovingische rijk. Verschillende voorbeelden in 

Maerlant, Spiegel Historiael (ed. 1863-1879) III, 1, cap. 4, 5 en 6; zie ook het eerder gegeven citaat uit Maerlants 

Historie van Troyen. 
     201 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, v. 221-2. Burgers stelt ten onrechte dat volgens deze verzen de Karolingers 

uit Troje stammen (Burgers 1999, 252 n. 83). In de voorgestelde interpretatie worden de Karolingers in Rijmkroniek 

v. 451 wel impliciet op Troje teruggevoerd, conform de traditionele Frankische Troje-sage. 
     202 NaSo J007; Hollandse afkomst: Maerlant ed. 1863-1879, IV, 1, 45, v. 21. 
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 Karel de Grote behoorde echter wél tot Maerlants taakgebied, en hij behandelt deze 

uitvoerig en met grote verering. Van Oostrom legt verband tussen deze benaderingswijze en 

de Karolingische afkomst die de auteur van de Rijmkroniek aan Floris zou toedichten.
203

 Bij 

die visie zijn echter vraagtekens te plaatsen. De inhoud van de Rijmkroniek was op dit punt 

niet eenduidig, zoals we zagen. Wat Maerlant zelf betreft: in zijn behandeling van de 

Karolingische stamboom noemt hij, aangekomen bij Karel de Kale, diens installatie van de 

eerste Hollandse graaf. Dat hij daarbij zwijgt over Hollandse verwantschap met de 

Karolingers lijkt veelzeggend, ook omdat hij de Brabantse hertogen hier wel nadrukkelijk als 

hun nakomelingen noemt.
204

 Maerlants eerbied gold Karel als ideale vorst, als eerste keizer 

van het Frankische Rijk, als heilige. Of hij hem ook wilde verheerlijken als voorvader van het 

gravenhuis is de vraag. 

 Er is nog een opvallende stilte in zijn behandeling van de Karolingers: hun band met 

Troje wordt niet geëxpliciteerd. Maerlant geeft hun genealogie vanaf ‘een Karloman in 

Haspengouw’ en Arnulf van Metz. Arnulfs grootmoeder Blithildis, cruciaal voor het 

Trojaanse bloed, ontbreekt daardoor.
205

 En dat terwijl hij zijn bron juist op dit punt aanvulde, 

en daartoe vermoedelijk gebruik maakte van één van de rond 1270 geschreven Brabantse 

genealogieën, waaruit haar belang duidelijk naar voren kwam.
206

 Net als de auteur van de 

Rijmkroniek schetst Maerlant de machtsovername door Pippijn bovendien als onttroning van 

‘de Trojanen’ (de Merovingers, van wie hij die antieke afkomst wél uitwerkt). Hij typeert het 

gebeuren als ‘onscone’, dezelfde term die hij nog geen honderd regels verder kiest voor de 

usurpatie van Hugo Capet.
207

 We zagen eerder dat de zweem van onrechtmatigheid die 

Maerlant zo aan Pippijns troonsbestijging gaf ook door zijn middeleeuwse lezers werd 

opgemerkt. De veertiende-eeuwse Brabantse geschiedschrijvers zouden Maerlants suggestie 

van Karolingische usurpatie oppikken en een oplossing voor het probleem bedenken. En ook 

in latere Hollandse historiografie werd deze voorstelling van zaken verder uitgewerkt.
208

 

 De Spiegel Historiael biedt dus indirect steun aan de veronderstelling dat men de 

Hollandse band met Troje eerder bij de Merovingers dan bij de Karolingers zocht. Maerlant 

lijkt hierin verder te gaan dan de auteur van de Rijmkroniek, die de Karolingers nog onder de 

mogelijke voorvaderen noemde en hen - in de hier voorgestelde interpretatie - impliciet nog 

verwantschap met hun Trojaanse voorgangers toeschreef. 

 

Het is niet vreemd dat men in Holland aan het eind van de dertiende eeuw aan een andere weg 

naar Troje zou hebben gedacht dan de in Noord-West Europa gebruikelijke Frankisch-

Karolingische. Juist in deze tijd leek dat de Habsburgers eveneens het beste, zagen we 

eerder.
209

 Bovendien kan concurrentie met de Brabantse hertogen een rol hebben gespeeld, 

zowel in een voorkeur voor een alternatieve, Merovingische bloedlijn als in het wegmoffelen 

                                                
     203 Van Oostrom 1996, 335. 
     204 Maerlant ed. 1863-1879, III, 1, 7 v. 60-61: “noch hebbens die Brabantren roem, dat si sijn van desen comen.” 

Vgl. ook III, 7, 56, ‘Wanen die Brabantse princen quamen’, met tweede overzicht van de Karolingische genealogie. 
     205 Karolingische genealogie: Maerlant, ed. 1863-1879, III, 1, 7; III, 7, 56. Ook in relevante kapittels in III, 8 (zoals 

10 over Lotharius, 23 over Arnulf van Metz, 58 e.v. over Pippijn de Korte) ontbreekt Blithildis / de Trojaanse 

herkomst van de Karolingers. 
     206 Aanvulling Vincent van Beauvais: Stein 1995, 349; Berendrecht 1996, 201,246. Belang Blithildis in 

Karolingische en Brabantse genealogieën: vgl. IV.4.2. en V.3.1. Ook in de daar niet uitvoerig behandelde derde 

Brabantse genealogie, de Genealogia ducum brabantiae metrica, blijkt haar importantie: MGH SS XXV, 400. 
     207 Maerlant ed. 1863-1879, III, 1, 4-6 (‘onscone’: 6, v. 57-58, vgl. voor Capet 7, 85-86; het eerste ‘onscone’ is 

dubbelzinnig: het kan zowel de machtsovername van Pippijn als de verloedering van de Merovingers betreffen; in 

het geval van Capet gaat het duidelijk om de machtsovername); III, 7, 56.  
     208 Holland: zie hierna; Brabant: zie hoofdstuk V.4. over de Brabo-sage. Het probleem van de rechtmatigheid van 

de Karolingische opvolging was natuurlijk al ouder. 
     209 Vgl. hiervóór, IV.4.4.2. 
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van de Karolingische band met Troje.
210

 Kort tevoren had Jan I van Brabant in de eerder 

besproken reeks genealogieën van rond 1270 nadrukkelijk een afstamming uit de Karolingers 

en Troje geclaimd. Op grond van die afkomst meende hij de oppermacht over - ten minste - 

de Nederlanden te kunnen opeisen. Maerlant kende de hertogelijke afstammingssagen, en laat 

zich er kritisch over uit. Er klinkt ergernis in zijn verwijzing naar het Brabantse “roemen” op 

hun afkomst van de Karolingers, en hij spot met hun trots op de zwaanridder.
211

 De 

bijbehorende politieke pretenties zullen het bijna-keizerlijke bloed van de Hollandse graaf 

hebben doen koken. Met een Merovingische afstamming kon Floris V zich minstens gelijk-

waardig voelen aan de Brabantse Jan I. En niet alleen de hertog van Brabant, maar ook alle 

andere grote machthebbers rondom het graafschap Holland - de Vlaamse en Henegouwse 

graven, de Capetingers, Habsburgers en Plantagenets - werden zo in prestige geëvenaard of 

overtroffen.
212

 

 

 

4.3. De vijftiende eeuw: Troje, Holland en Brederode 

 

De Merovingische Troje-sage had, zoals gezegd, de toekomst. De veertiende- en begin 

vijftiende-eeuwse auteurs geven nog geen nieuwe informatie over de herkomst van het 

Hollandse huis. Zij stellen, kortweg en ambigu, dat de graven ‘uit koninklijk Frans (Fran-

kisch) bloed’ stammen. Daarmee kunnen ze in beginsel zowel op Merovingers als Karolingers 

doelen.
213

 Het is echter de vraag of zij in dat laatste geval niet voor een andere formulering 

                                                
     210 Vgl. ook Maerlants vermelding van Brabant en het Karolingische stamland Haspengouw als bezit van Francion, 

van het oude Trojaans-Merovingische huis dus (zie hiervóór, 423). 
     211 Vgl. voor Maerlant over Brabant en de Karolingers hierboven, n. 204, over de zwaanridder hiervóór, V.4.2.3. 
Roem en roemen in ongunstige betekenis: MNW VI, 1519, 1522. Over Maerlants meesterschap in het selectief 

weglaten Van Oostrom 1996, 345-6. 
     212 Over de Brabantse genealogieën van rond 1270 en de achterliggende intenties hiervóór, V.3.1. Mogelijke 

eerdere blijken van de Brabantse claim op Trojaans bloed, waaronder het door Maerlant gebruikte werk van Segher 

Diengotgaf: V.3.2. Over de Vlaamse en Henegouwse afstamming uit de Karolingers hiervóór, VI.2.2. en VI.3.2., en 

voor de Trojaanse wortels van Capetingers, Habsburgers, en Plantagenets hoofdstuk IV. 
     213 Zie voor een overzicht van de passages bij Beke, de Nederlandse Beke, de Clerc uten Laghen Landen en Heraut 

Beieren: Peeters 1990, 13; Van Anrooij 1991 B, 134-135. 

 Nader over de Hollandse afstamming bij Heraut Beieren Verbij-Schillings 1995 (125, 144), die denkt dat op 

Karolingisch bloed wordt gedoeld. De gesignaleerde uitwerking daarvan heeft echter betrekking op Karolingische 

banden van latere graven dan Dirk I. De Heraut heeft grote verering voor de Karolingers (ook door hem 
geïdentificeerd met Brabanders: 140). Ik heb echter mijn twijfels bij Verbij-Schillings conclusie dat de Heraut “de 

bijbelse oorsprong van het vorstelijk geslacht boven de Trojaanse oorsprong [heeft] gesteld, zoals hij ook het christe-

lijk geslacht van de Karolingers superieur acht aan het Merovingische geslacht, dat uit Troje voortgekomen is” (279). 

Ten onrechte creëert zij een tegenstelling tussen bijbels of christelijk enerzijds en Trojaans anderzijds (vgl. ook 

Verbij-Schillings 1998, 177). Bijbelse én antieke geschiedenis behoorden tot het universele wereldbeeld, en de 

geschiedenis van elk oud geslacht of volk begon met een voorchristelijke, heidense fase - bij de Franken beëindigd 

door de Merovingische (!) Clovis. Vgl. hierboven over de eveneens tweeslachtige houding van Maerlant ten opzichte 

van Merovingers en Karolingers. 

 Alleen het vijftiende-eeuwse Gouds kroniekje (hierin soms nagevolgd) geeft een expliciet Karolingische 

afkomst aan Dirk I: hij zou “een susters sone” van Karel de Kale zijn geweest. Dit kan een zelfstandige, op zich voor 

de hand liggende en zelfs topische (Peeters 1990, 13) precisering van de vaagheid van de voorgangers zijn (bronnen 
waren onder meer de Nederlandse Beke en Heraut Beieren: Janse 2001 B, 149-150). Dergelijke zelfstandigheid ten 

opzichte van de traditie blijkt ook wanneer het Gouds kroniekje Hagen als adviseur tot de eerste schenking vervangt 

door paus Johannes VIII (Peeters 1990, 13). Er kan echter ook sprake zijn van verwarring in de overlevering van de 

ingewikkelde familieverhoudingen. Men vergelijke de in principe correcte maar tot precies deze misinterpretatie 

uitnodigende formulering in Veldeners Hollandse kroniek, waarmee het Gouds kroniekje volgens Janse (Janse 2001 

B, 150) sterke verwantschap vertoont. Daar staat dat koning Karel graaf Hagen bij zich had, die vergezeld werd door 

Dirk en Walger; “Dese greve Haghe was oem over dese twee want het waren sijnre suster kinder ende coninck 

Lodewijcks wijff van Aelmaengen greve Haghens suster was daer moey off” (Fasciculus Temporum 1480, fol. 283 

r.). Het sijnre kan hier zowel op Karel als op Hagen slaan; er wordt niet duidelijk dat er twee zusters van Hagen in 
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hadden gekozen. Waarom die nadruk op koninklijk bloed, waar Karel de Grote en zijn 

opvolgers met de nog hogere keizerlijke waardigheid waren bekleed? 

 Maar in de tweede helft van de vijftiende eeuw geven verschillende bronnen
214

 een 

uitvoeriger oorsprongsgeschiedenis, waarin zij de Hollandse graven expliciet voorstellen als 

de erfgenamen van de Trojaanse Merovingers.
215

 De genealogische uitwerking van deze 

afstammingssage sluit direct aan op de suggesties in de dertiende-eeuwse Rijmkroniek zoals 

hierboven geïnterpreteerd: Dirk I is zowel verwant met de oude Frankische koningen als met 

Emma.
216

 Hij is een nakomeling van de Merovingische Chilperik, hertog van Aquitanië en 

broer van koning Dagobert II. Na Dagoberts dood regeerde Chilperik een aantal jaren namens 

diens twee zoontjes. Één daarvan was de Hilderik die later door Pippijn werd afgezet en in 

een klooster gestopt, de ander stierf kinderloos. Chilperiks nakomelingen, de laatsten uit het 

Trojaanse koningshuis en de eigenlijke rechthebbers op de troon, bleven na Pippijns 

opvolging heersen in Aquitanië. Het koninklijke lelie-wapen mochten ze niet meer dragen. In 

plaats daarvan namen ze het oude, Trojaanse wapen weer aan: “enen schilt van goude ende 

eenen leuw van keel getonget ende geclaeuweert van lazuer” - we herkennen de Hollandse 

kleuren.
217

 

 Er passeren verschillende generaties van dit voortreffelijke geslacht, waaruit onder 

meer een aantal helden uit de slag bij Roncesvalles voortkwam. Één van hen, Engelrinus, was 

om zijn martelaarsdood daar zelfs heilig verklaard.
218

 Dan bereiken we de tijd van Hollands 

wording door de schenkingen van Karel de Kale en Lodewijk de Duitser aan Dirk I. Dirk 

wordt voorgesteld als de jongste zoon van Sigisbert van Aquitanië, rechtstreekse 

afstammeling van Chilperik in mannelijke lijn.
219

 De edele graaf Hagen die, volgens de oor-

                                                                                                                                                   
het spel zijn.   
     214 In enigszins chronologische volgorde (de dateringen zijn echter vaak erg onzeker: zie de literatuurverwijzingen 
in NaSo): 

1. Dirk Pauw, Hollandse kroniek naar Beke, in het Latijn (ca. 1471; vóór 1475; NaSo NL0278). 

2. Willem van Berchen, Hollandse kroniek met Trojaanse stamboom naar Pauw, in het Latijn (1471/1475-

1473/1478; vóór 1480; NaSo NL0293; Tilmans 1984). 

3. Jan Gerbrandsz van Leiden, Brederode-kroniek. De overlevering van deze kroniek is gecompliceerd: er bestaat 

zowel een Nederlands versie (NaSo NL0289) als een Latijnse (NaSo NL0288). Niet alleen deze versies verschillen 

van elkaar, maar ook de handschriften onderling. Over de verhouding tussen Nederlands en Latijn is verschillend 

geoordeeld, maar Porck heeft laten zien dat het Nederlands primair is. Hij dateert de oorspronkelijke kroniek op 

1475-1476, later werden continuaties toegevoegd. Zie Porck 2009, en vgl. eerder Lulofs 1987, 86-89. Het Latijn 

wordt op ca. 1483-1486 gedateerd. 

4. Dirk Pauw, Hollandse kroniek naar Jan van Leiden, in het Latijn (1477-1480; NaSo NL0279). 
5. Hollandse kroniek in Jan Veldeners Fasciculus temporum (Utrecht, 1480 (n.s. 1481)), fol. 283 v e.v., in het Neder-

lands (NL 0463). In de Franse kroniek op fol. 194 v e.v. wordt overigens al naar deze Hollandse sage verwezen (fol. 

199 v, 204 v, 207 v).  

6. Jan Gerbrandsz van Leiden, tweede redactie van zijn Hollandse kroniek, in het Latijn (1485/86-1494, misschien al 

1475/1480-1485/1490; NaSo NL0285).  

7. De tekst bij de Haarlemse gravenportretten, in het Nederlands, waarschijnlijk eveneens van Jan van Leiden (1486-

1491; Van Anrooij e.a. 1997, 17-19). 

8. De (Haarlemse?) Kattendijke-kroniek, in het Nederlands: anonieme Hollandse kroniek (1491 of kort daarna; 

Tilmans 1994 A en B; Kattendijke-kroniek ed. 2005; Ebels-Hoving 2007).   

 Deze bronnen zijn niet allemaal geëditeerd. Hun onderlinge verhouding is gecompliceerd, en nog maar zeer 

ten dele onderzocht. De precieze invulling van de sage kan verschillen, ook omdat elke tekst z’n eigen context en 
intenties heeft. Ik baseer me voor onderstaand inhoudsoverzicht om praktische redenen allereerst op de Brederode-

kroniek van Jan van Leiden (ik zag Van Leiden ed. 1698 en Van Leiden ed. 1954; zie ook Peeters 1990, 15-19). 

   215 Zie bijlage, stamboom 11. 
     216 Voor een band met de Karolingers wordt overigens ook gezorgd, door Dirk met een Karolingische vrouw te 

laten trouwen. 
     217 Citaat: Van Leiden ed. 1698, 285. Vgl. voor de opeenvolging van wapens hiervóór, IV.6.4., bij de bespreking 

van Trojaanse heraldiek. 
     218 Peeters 1990, 17-18. 
     219 Peeters wijst erop dat de naam Dirk of Diederik (Theodericus) veel voorkwam bij de Merovingers, wat de 
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spronkelijke oorkonde, tot de eerste schenking had geadviseerd heet een oom van Dirk, een 

broer van zijn moeder.
220

 Emma, de goede geest achter de tweede schenking, is hier een tante 

van Dirk, een zus van zijn moeder. 

 Tot nu toe is deze Hollandse Troje-sage beschouwd als een vijftiende-eeuwse noviteit, 

een plotselinge breuk met een naar verondersteld Karolingisch ingevulde genealogische 

traditie. Als prikkel tot de creatie van het verhaal is gewezen op de Hollandse inlijving bij 

Bourgondië, in 1433, en de daaruit ontstane behoefte om de eigen identiteit te benadrukken.
221

 

Een uitvinder kon nog niet met zekerheid worden aangewezen: zowel Jan Gerbrandszoon van 

Leiden als Dirk Frankenzoon Pauw zijn als mogelijke kandidaten naar voren geschoven.
222

 

 Maar misschien, zo bleek hierboven, was het vijftiende-eeuwse verhaal een voort-

zetting en nadere invulling van opvattingen uit de tijd van Floris V. Het toen bedachte 

antwoord op de pretenties van de Brabantse hertogen zou dan nu opnieuw zijn gebruikt tegen 

de Bourgondiërs, die zich - onder meer - presenteerden als nieuwe tak van de Brabantse en 

dus Karolingische stam.
223

 Hoeveel edeler was het bloed van de oude Hollandse graven, langs 

zuiver mannelijke lijn gestamd van de Trojanen, tegenover dat van de nu soms expliciet niet-

Trojaans genoemde
224

 troonrover Pippijn! Ook in de Trojaanse herkomst van hun 

wapenteken, de leeuw, en in de kwaliteit van hun verdere voorouders konden de Hollanders 

zich met de Brabanders meten. Zo konden de Hollandse Roncesvalles-helden het opnemen 

                                                                                                                                                   
aansluiting geloofwaardiger maakte. Dat dit mede aanleiding zou zijn geweest tot de verbinding met de Merovingers 

(Peeters 1990, 15) geloof ik niet. Hun belang lag in het feit dat hun agnatische afkomst uit Troje en hun 

machtsverwerving onomstreden waren, wat concurrentie met de Karolingers (en dus Brabanders, Bourgondiërs) 

mogelijk maakte. 
     220 In de tweede versie van de Hollandse kroniek van Van Leiden wordt Hagen zelf ook Trojaan, naar voorbeeld 

van geschiedschrijving uit Gelre en, uiteindelijk, Xanten (Peeters 1990, 19 e.v.).  
     221 Tilmans 1988, 123, 125; Peeters 1990, 14-15. 
 Ook Van Anrooij ziet de Aquitaanse sage als breuk met eerdere, Karolingische herleidingen. Wel laat hij 

zien dat er al in de veertiende eeuw associaties tussen de Hollandse graven en Aquitanië, en dan speciaal met de 

Karolingische held Willem van Aquitanië, bestonden (Van Anrooij 1991 B). 

 Wellicht hebben die associaties bijgedragen aan de nadere invulling van Hollands verre verleden met een 

Aquitaanse episode. Vraag is wel, waarom Willem van Aquitanië dan niet in de Trojaans-Hollandse stamboom werd 

opgenomen, waar andere (Roncesvalles-)helden uit de tijd van Karel de Grote dat wel werden. En belangrijker: deze 

oudste geschiedenis van het graafschap is primair Trojaans-Merovingisch, en dat essentiële aspect blijft bij Van 

Anrooij buiten beschouwing. 

 Mijns inziens valt de keuze voor Aquitanië dan ook anders te verklaren: 1. als Frankisch deelrijk bood het 

de mogelijkheid tot doorgave van het Trojaans-Merovingische bloed naar Holland langs een genealogische omweg 

met vorstelijke status. 2. het stelde de auteur bovendien in staat om betrokkenheid van voorvaderen bij de beroemde 
slag bij Roncesvalles te poneren. Onder Karels medestanders noemden bekende bronnen voor deze slag onder meer 

een Engelrinus van Aquitanië, met wie de auteur bovendien een heilige in de familie meende te halen (over deze 

helden Peeters 1990, 17-18). 
     222 Kampinga dacht aan Jan van Leiden, om zijn voorliefde voor fantasierijke genealogie (Kampinga 1917, 137). 

Pauws Hollandse kroniek is de oudst bekende bron voor de Hollandse Troje-sage. Deze had invloed op Van Leiden 

(Tilmans noemt hier de tweede redactie van de Hollandse kroniek). Daarom wijst Tilmans op Pauw als mogelijk 

uitdenker ervan (Tilmans 1988, 125 n. 13). Die voorzichtigheid wordt ten onrechte losgelaten in Van Anrooij e.a. 

1997, 121. 

 Hierna wordt de mogelijkheid geopperd van uitwerking van bestaande opvattingen door een auteur uit het 

kamp van de Brederodes: Van Leiden of diens bron. 
     223 Zo voltooide Emond de Dynter in 1445-1446 een kroniek waarin hij zijn opdrachtgever Filips de Goede in het 
schema van de oude Brabantse genealogieën plaatste. Vgl. hiervóór, V.3.3.1. 
     224 Zo zegt de tekst bij de Haarlemse panelen over Pippijn: “Hij en was die conijncklijcke stamme niet”. Maar 

omdat hij Gallië tegen de Saracenen beschermde werd hij zo hoog verheven (Van Anrooij e.a. 1997, 119 v. 9 e.v.). 

 In Veldeners Franse kroniek stammen de Karolingers (gelijkgesteld met de Brabanders) wel van de 

Merovingers, langs de vrouwelijke lijn (Blithildis). Maar hun overname van de troon wordt op één lijn gezet met die 

van Hugo Capet, waarbij wordt gezegd: “Also is ‘t nu die anderde reyse [tweede maal] dat die edel croen van Vran-

crijck ofgheset is dat rechte bloet ende erfnaem van den croen”. Al was de Karolingische machtsovername dan 

onrechtmatig, toch benadrukt de auteur dat de Hollandse graaf door familiebanden met dat geslacht meer aanspraak 

op de troon had dan Capet ((Fasciculus Temporum 1480 (n.s. 1481), 197 r, 200 r, 207 r (citaat)). 
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tegen de Vier Heemskinderen in het Brabantse voorgeslacht.
225

  

 Een opmerkelijk aantal van de bronnen voor de nieuwe Hollandse Troje-sage draagt 

het stempel van de Brederodes, naar inhoud en herkomst. Het bloed van dit belangrijke adel-

lijke geslacht krijgt speciale aandacht, en wordt meestal rechtstreeks uit Troje en het 

Hollandse huis herleid. De Brederodes zouden afstammen van de tweede zoon van graaf 

Arnulf, Syfridus of (in Friese vorm) Sicco. Jan van Leiden suggereert zelfs dat hij Arnulfs 

oudste zoon was, en maakt het geslacht daarmee nog voornamer. In zijn Brederode-kroniek 

vertelt Van Leiden dat Syfridus na een uit de hand gelopen ruzie met een van zijn grootvaders 

edelen naar Friesland vluchtte en daar trouwde met de dochter van de potestaat, een 

nakomeling van de heilige, eveneens bij Roncesvalles gesneuvelde Friese koning Gonde-

bald.
226

 Pas toen zijn vader als graaf was opgevolgd kwam hij weer terug. Hij werd toen zó 

rijk begiftigd, dat het geslacht bleef heten naar de toen verkregen “brede rueden” lands. 
 

Hierom so meenden oock sommige, dat Syfridus d’outste was van syns vaders kinderen, ende 

omdat hi of soude staen, daerom so wert hy so ryckelick versien by menigerhande renten ende 

gueden. Ende wat men daer af geloven sal, dat mach een ygelick, die dit leest, by hem selven 

oordelen 227 

 

Let wel: het gaat hier om meer dan een voorzichtige suggestie terzijde. Het hele verhaal van 

de vlucht - een in Troje-sagen bekend motief - dient immers om te verklaren waarom 

Syfridus, hoewel oudste zoon, geen graaf was geworden. Zijn fraaie huwelijk impliceerde 

bovendien recht op Friesland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding van Troje in een handschrift van Van Leidens Brederode-kroniek.  

Het wapen op de muur heeft de Hollandse kleuren: “enen schilt van goude ende eenen leuw van keel 

getonget ende geclaeuweert van lazuer. Welck wapen noch hebben de Heeren van Brederode […].”228 

Uit: Porck 2009, 42.   

 

                                                
     225 Misschien is het verhaal in directe navolging van de Brabantse Troje-mythe uitgewerkt. Maar indirecte invloed 

via de Arkelse Troje-sage is eveneens mogelijk. Vgl. eerder V.4.3.2. en hierna, VI.4.4. 
     226 Ook hij was, net als de eerder genoemde Hollandse voorvaderen die bij Roncesvalles vochten, bekend uit de 

overlevering rond die slag. Ze worden bijvoorbeeld genoemd in Maerlants Spiegel historiael (Maerlant ed. 1863-

1879 IV, 19, v. 101-102). Vgl. hierna, VI.6.2. 
     227 Van Leiden ed. 1698, 299 e.v; citaat: 302; hetzelfde verhaal ook in de tweede redactie van Van Leidens 

Hollandse kroniek (Van Leiden ed. 1620, 113-114) en in de nauw met Van Leiden samenhangende Brederode-

kroniek in een anonieme reeks adelskronieken uit de vijftiende en zestiende eeuw (NaSo NL0263 (Lat.) en NL0264 

(Nl.); zie Andriessen 1933, IX-XIV, 92-95). De geschiedenis van Syfridus werd geconstrueerd rond enkele schaarse 

gegevens in de oudere Hollandse historiografie (Porck 2009, 59). 

   228 Van Leiden ed. 1698, 285. 
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 Verschillende van de genoemde teksten zijn van de hand van deze Jan van Leiden. 

Mogelijk was hij kapelaan van de Brederodes; hij was in elk geval verbonden aan het ‘huis-

klooster’ van de familie, het Karmelietenklooster in Haarlem. Zijn Brederode-kroniek werd 

geschreven in opdracht van de weduwe van Reinout II van Brederode, Jolande van Lalaing, 

die vanaf 1478 tot haar dood in 1497 op het stamslot van de familie nabij Haarlem 

resideerde.
229

 Bij enkele van de andere bronnen is wellicht eveneens direct of indirect verband 

met deze Hollandse familie aanwijsbaar.
230

 

 Bestond de uitgewerkte Hollandse Troje-sage al, en hebben de Brederodes haar dank-

baar geannexeerd door zich op passende wijze in de stamboom te laten plaatsen? Of is het 

hele verhaal, inclusief Trojaans-Aquitaanse voorgeschiedenis, misschien zelfs op hun instiga-

tie ontstaan? Voor dat laatste pleit wellicht de gedachte, dat alleen de lezing met Syfridus als 

oudste zoon en eigenlijke rechthebber op de titel (en we zagen dat het Syfridusverhaal werd 

bepaald door die gewenste implicatie) werkelijk anti-Bourgondisch was.
 231

 Filips de Goede 

                                                
     229 Zie voor het aandeel van Van Leiden n. 214, nrs. 5, 6 en 7; vgl. ook 8. Brederodekroniek: Porck 2009. Kape-

laan: vgl. Bruch en Stuip 1984, 35; ‘huisklooster’: Van Anrooij e.a. 1997, 69. Woonplaats Jolande: Van Gent 1995, 

46 n. 144.  
     230 In Veldeners Hollandse kroniek wordt de uiteenzetting van de afstamming van de Brederodes gevolgd door de 

woorden: “ende men sel weten waerom dat ic dit scrive dat is want [omdat] ic hier voermaels tot som tijden den 

sommighen heb horen spreken uut hatt ende nijt ende uut parthyen opten heer van Brederode als dat si ghecomen 

souden wesen van bastardyen van Hollant van den eersten greef Willem dat alte qualick ghesproken is wantet 

versierde [verzonnen] loghentael is als men in der waerheyt vijnden sel want ic dat ondersocht hebbe mit ganser 

herten [...]”. Dan volgt een beschrijving van zegels met wapens “in ouden scriften ende in veel ouder bezeghelder 

brieven die ouder sijn veel jaren dan die eerste greef Willem die ic selve gelesen ghesien ende in mijn hant ghehat 

hebbe [...]” (Fasciculus temporum 1480 (n.s. 1481), fol. 285 r). Bruch en Porck achten deze passage overgenomen uit 

de Nederlandse Brederode-kroniek van Jan van Leiden. Daar staat echter niet dat deze de stukken zelf gezien heeft, 
maar dat hij zijn informatie van Jan van Drongelen heeft. Porck denkt dat de Veldener-compilator de tekst van Van 

Leiden hier bewerkt heeft om de passage wat in te korten of  te benadrukken (Bruch 1956, 31, 42-43; vgl. ook Bruch 

en Stuip 1984, 37-38; Porck 2009, 53-54). Of volgt Veldener hier misschien de bron van Van Leiden? Verschillende 

onderzoekers noemen verwijzing bij Jan van Leiden naar een door hem geraadpleegde Brederode-kroniek tot 1465 

(vgl. ook NaSo NL0289); deze is volgens Lulofs echter niet in de handschriften terug te vinden (Lulofs 1987, 95). 

Ook bij die zo’n eventuele oudere bron lijkt betrokkenheid van de Brederodes waarschijnlijk. 

 De Haarlemse panelenreeks werd vervaardigd voor het genoemde ‘huisklooster’ van de Brederodes, de 

tekst waarschijnlijk door Van Leiden. Over de Hoekse tendensen in de reeks Van Anrooij e.a. 1997, 69-72, waar 

wordt geconcludeerd dat de reeks zowel een eerbetoon en teken van gehoorzaamheid aan Maximiliaan van 

Oostenrijk was, als een gedenkteken voor de hoge afstamming van de Brederodes (hier overigens afgeleid van 

Arnulfs jongste zoon). Janse leest in de tekst een verhulde anti-Habsburgse boodschap (Janse 1998, 86).  
 Voor de uit dezelfde omgeving afkomstige Kattendijke-kroniek tenslotte is ook een connectie met de 

Brederodes gesuggereerd. Het handschrift zou als kopij zijn begonnen en in tweede instantie, toen uitgave in druk 

niet haalbaar bleek, zijn bestemd voor een particuliere koper. Tilmans dacht daarbij aan Jolande van Lalaing, gezien 

de daarbij aangebrachte heraldische aankleding (Tilmans 1994 A, 197; vgl. ook Tilmans 1998, 201-2). Hoewel de 

veronderstelling van een totstandkoming in twee fasen inmiddels is achterhaald, blijft de Hoekse tendens in de 

kroniek opmerkelijk (Kattendijke-kroniek ed. 2005, CXLV-CXLVIII, CLII). 
     231 Over mogelijk bestaan van oudere dan de overgeleverde bronnen: vgl. n. 230 hiervóór. 

Nog een inhoudelijk argument daarvoor: de implicatie van eigenlijk recht op de troon past beter bij de periode vóór 

de dood van Reinout II dan bij de situatie kort daarna, toen Jolande vanuit een veel kwetsbaarder positie de 

Brederode-kroniek liet schrijven; Porck laat zien dat die kroniek een apologetisch karakter heeft, en wellicht mede 

bedoeld was om de voogdij over haar kinderen te behouden; “Door een kroniek te laten schrijven waarin de 
Brederodes van alle anti-landsheerlijke gevoelens gezuiverd worden, heeft Yolande mogelijk de toekomst van haar 

kinderen veilig willen stellen” (Porck 2009, 58). 

 Wanneer de hele Hollandse Troje-sage op een eerder moment voor de Brederodes werd bedacht zou dit 

betekenen dat de oudst bekende bron voor deze sage, Pauws Hollandse kroniek, alleen de Aquitanië-herleiding van 

de Hollandse graven heeft overgenomen maar het Brederode-deel eruit heeft weggelaten. Dat zou geen verbazing 

wekken: Pauw stond juist in deze kwestie tegenover Van Leiden. Hij was sterk kabeljauws, en laat ‘zijn’ Arkels uit 

Troje stammen (langs heel andere weg: zie hierna). Maar over de Syfridus-afstamming van de Brederodes, een these 

die hij alleen kort-refererend noemt zodat we niet weten in welke vorm hij haar kende, is hij kritisch (vgl. voor zijn 

visie Bruch en Stuip 1984, 37; zie ook Porck 2009, 43, 54-55, en 67 n. 76, met suggestie van latere interpolatie). 
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kon zich immers, net als zijn door hem verdreven nicht Jacoba van Beieren, tot het nageslacht 

van Syfridus’ broer Dirk III rekenen. In de lezing met Dirk als oudste zoon kon de Aquitaans-

Hollandse genealogie zelfs worden aangewend voor Bourgondisch-Habsburgse propaganda, 

zoals in een prentserie verschenen bij Doen Pietersz in Amsterdam (1518).
232

 Voor meer 

inzicht in het ontstaan van deze Troje-sage is echter nader onderzoek nodig naar datering en 

onderlinge verhouding van de bronnen. 

 Uit verdere gegevens over hun literaire bemoeienissen en bezit lijkt wel duidelijk dat 

de Brederodes rond deze tijd belangstelling hadden voor de Troje-stof.
233

 Speciale aandacht 

verdient het mecenaat van de al genoemde Jolande van Lalaing, opgevoed aan het Bour-

gondische hof en waarschijnlijk sterk beïnvloed door de daar heersende cultuur, waarin Troje 

speciale voorkeur genoot. Zij was de zuster van Jacques van Lalaing, aan het hof vereerd als 

ideale ridder en als zodanig zelfs onderwerp van een biografie. Haar opdracht aan Jan van 

Leiden om een Brederode-kroniek te schrijven kan door dit voorbeeld zijn geïnspireerd. We 

kennen haar tevens als bestemmelinge van een zeer ridderlijk verlucht getijdenboek (1450-

1460).
234

 Er is gedacht aan betrokkenheid van Jolande bij twee andere handschriften, beide 

verband houdend met Troje. Zij is genoemd als mogelijk opdrachtgeefster van een geïllus-

treerd handschrift van omstreeks 1480 met een Nederlandse vertaling van Raoul Lefèvres 

Histoire de Jason.
235

 De geschiedenis van Jason maakt deel uit van de voorgeschiedenis tot de 

Trojaanse Oorlog. De verspreiding van deze Bourgondische tekst in de Nederlanden liep 

daardoor grotendeels parallel met die van Lefèvres latere Recoeil des Histoires de Troie. Er 

zijn tekstuele aanwijzingen dat er een Nederlandstalige pendant van het Jason-handschrift 

heeft bestaan.
236

 Misschien behoorde dat Troje-deel eveneens tot de veronderstelde opdracht 

door Jolande. Verder is gesuggereerd dat zij de uiteindelijke koopster was van de Kattendijke-

kroniek, volgens de titel een kroniek van Holland maar inhoudelijk een mengsel van een 

historie van Troje, een wereldkroniek en een Hollandse kroniek. Het werk kon zo als 

complement voor de Brederode-kroniek van Van Leiden dienen.
237

  

 In elk geval hadden de Brederodes, en dan speciaal Reinout II en zijn vrouw Jolande, 

meer dan wie ook in Bourgondisch Holland belang bij deze politiek zwaar geladen sage. Daar 

was allereerst de kwestie van de afstamming van het geslacht, waarover discussie was 

ontstaan. In 1445 was Reinout, de invloedrijke leider van de Hoekse partij, als eerste en 

voorlopig enige Hollandse edele opgenomen in de Bourgondische Orde van het Gulden Vlies. 

Die uitverkiezing was niet naar de zin van zijn Kabeljauwse tegenstanders. Zij reageerden 

door Filips de Goede te vertellen dat de Brederodes van een bastaard uit het Hollandse huis 

                                                
     232 Zie de bijgevoegde afbeelding (hierna, 439) en vgl. Van Anrooij e.a. 1997, 35 e.v. 
     233 Een (partiële) inventaris van hun bibliotheek is pas overgeleverd uit 1556 en 1567. Deze twee lijsten vermelden 

verschillende op dit punt interessante titels (een Trojaanse geschiedenis, Homerus, Vergilius, bepaalde kronieken en 

genealogieën), waarvan een deel al in de vijftiende eeuw kan zijn verworven. Zo wijst de toevoeging “in papier 

gescreuen” bij een Latijnse Historia Troiana op een handschrift. Zie de uitgaven (Laboranter 1872, Laboranter 1873, 

Salverda de Grave 1918) en Schoenaers en Wijsman 2009. 
     234 Den Hartog 2009, 99-168. Waarschijnlijk bezat ze ook het getijdenboek van haar moeder, en andere 

(Franstalige) werken uit ouderlijke erfenis (Schoenaers en Wijman 2009, 79, 86-87).    
     235 Handschrift: London B.L. Add. ms. 10.290. Relatie met Jolande: Nieuwstraten 1994, 142-144. Vgl. voor 

Lefèvre II.4.2. 
     236 Keesman 1986, 144-153, 154-159 en hiervóór II.4.2. Interessant is de samenkomst van verschillende lijnen in 
het bedrijf van de Haarlemse drukker Jacob Bellaert. Deze gaf beide Lefèvre-teksten uit, eerst in het Nederlands, 

daarna in het Frans (zie het fonds-overzicht in Keesman 1993, 48). Voor het Frans gebruikte hij de voorafgaande 

uitgaven bij Caxton als voorbeeld. Kopij voor zijn Nederlandse Jason was het genoemde Jason-handschrift, dat 

wellicht voor Jolande was gemaakt; voor de Troje-pendant is zo’n handschrift niet overgeleverd, maar parallellie is 

dus mogelijk (vgl. II.4.2). 

 Voor het Kattendijke-handschrift suggereerde Karin Tilmans een omgekeerde lijn: van (kopij voor) Bellaert 

naar (mooi afgewerkt handschrift voor) Jolande. Deze laatste veronderstelling is inmiddels achterhaald, maar de 

kopij-hypothese blijft interessant (vgl. n. 214 en n. 230, en eerder V.4.5.4 over dit handschrift).  
     237 Vgl. hiervóór, n. 214, n. 230. Over de grote aandacht voor Troje in het handschrift: Tilmans 1994 A, 186 e.v.  



 

 433 

  

stamden. De herleiding van het geslacht uit graaf Arnulf en, daarmee, uit het edele Troje 

vormde het antwoord op deze aantijgingen.  

 De Trojaans-Hollandse stamboom van de Brederodes kon echter ook verstrekkender 

doelen dienen. Reinouts opname in het Gulden Vlies had het oogmerk deze potentieel 

gevaarlijke familie aan het hof te binden. Dat lukte niet voor lang. Zij vormden in de 

vijftiende en zestiende eeuw regelmatig een reële bedreiging voor de Bourgondische en later 

Habsburgse macht in het gewest. Ze waren geliefd bij het gewone volk, en het verzet tegen de 

nieuwe landsheer uitte zich in kreten als “Brederode! Brederode! Vray hoir de Hollande!” 

Zijzelf onderstreepten hun status en aanspraken onder meer door het volle wapen van Holland 

- en, volgens de mythe, van Troje - te voeren. Verschillende leden van het geslacht hebben 

ook daadwerkelijk strijd om de macht in Holland en Utrecht gevoerd. In 1455 kwamen 

Reinout II en zijn broer Gijsbrecht in ernstig en langdurig conflict met het Bourgondische 

gezag, om de bezetting van de Utrechtse bisschopszetel. Zij werden lange tijd gevangen gezet, 

Reinout zelfs gemarteld. Hij werd vrijgelaten maar niet vrijgesproken, en stierf snel daarna, in 

1473. Ook Gijsbrecht overleefde zijn vrijlating in 1475 maar kort. De Bourgondische 

machtscrisis door de plotselinge dood van Karel de Stoute in 1477 bleef zo onbeantwoord: de 

Brederodes waren zonder leiding, verdeeld. Maar een van de zonen van Reinout en Jolande, 

Frans van Brederode, zou eind jaren tachtig het verzet tegen Maximiliaan aanvoeren. En ook 

in het zestiende-eeuwse Holland bleven de Brederodes rivaliseren met de Habsburgse 

machthebbers.
238

 

 De overgeleverde bronnen passen tegen deze achtergrond van voortdurende politieke 

spanning en rivaliteit. Veel van deze teksten dateren uit de jaren na het ineenstorten van de 

Bourgondische macht, en vormden daar direct of indirect toch een antwoord op. En Porck 

verklaart de vooral zestiende-eeuwse populariteit van Van Leidens Brederodekroniek uit het 

uitdagende optreden van Reinout III (1493-1556), die hiervoor zelfs ter dood werd veroordeeld 

en alleen gratie kreeg op voorwaarde dat hij publiekelijk afstand deed van zijn grafelijke 

pretenties.
239

 De Trojaanse genealogie van de Brederodes verwoordde hetzelfde, wat het volle 

wapen van Holland in hun handen toonde, en wat het volk op straat schreeuwde: de Brede-

rodes waren de eigenlijke rechthebbers op het graafschap. 

 

 

4.4. Troje en Arkel 

 

De Brederodes waren niet de enige adellijke familie in (of: nabij) Holland voor wie een 

Trojaanse afkomst was bedacht. Ook ten aanzien van de heren van Arkel, leiders van de 

Kabeljauwen, deden zulke berichten de ronde. Het is heel goed mogelijk dat de Brederodes 

zich door het voorbeeld van deze politieke tegenstanders hebben laten inspireren.
240

 

 De inhoud van de overlevering rond de Arkels varieert: er waren meer en minder 

uitgebreide versies in omloop, in het Latijn en in het Middelnederlands. We volgen het 

verhaal in de Kronijcke des Lants van Arckel ende der stede van Gorcum, omstreeks 1483 

geschreven. Dit is de oudste en meest toegankelijke bron voor de uitgebreide lezing van het 

verhaal,
 241

 en een goed uitgangspunt voor bespreking van de Arkelse sage. 

                                                
     238 Over de politieke achtergronden: Vaughan 1973, 161, 227 e.v.; Lulofs 1987, 95-99; Van Gent 1995, 2, 13 e.v.; 

Cools 2002, 168-172. 

   239 Porck 2009, 60-61. 
     240 De precieze verhouding tussen de Arkelse en de Hollandse Troje-sage waarop de Brederodes zich beriepen is 

niet duidelijk, door de onzekerheden rond hun ontstaan. De Arkelse Troje-sage werd aantoonbaar geïnspireerd door 

de Brabo-sage. De Hollandse sage vormt een antwoord op beiden (Trojaans bloed, eervolle herleiding van wapen, 

invoeging van helden en heilige uit de Karel-epiek) en kan mede naar de Arkelse zijn gemodelleerd, maar het directe 

voorbeeld is niet aan te wijzen.  
     241 NaSo NL0281; Pauw ed. 1931, naar een handschrift uit het eind van de zestiende eeuw (datering tekst: XIV-
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 Volgens deze tekst bevonden zich onder de edelen die Troje na de val van de stad 

verlieten ook Heyman van Dardanië en Joincus (Johan) van Arkel.
242

 Met Francion en 

Antenor trokken ze naar Pannonië, waar de Trojanen zich een nieuwe stad Sicambria 

bouwden. In de vierde eeuw na Christus zagen de Sicambriërs zich gedwongen opnieuw te 

vertrekken, naar het Rijngebied en vervolgens naar Gallië. Bij de verovering van Frankrijk 

gedroegen de heren van Arkel zich zó dapper dat hun vorst, Priamus, hun toestond om als 

eervol aandenken twee bloedrode ladders in hun wapen te voeren. Daarna gaf Priamus land 

aan zijn edelen. Heyman van Dardanië kreeg een deel van het huidige Lotharingen, Joincus 

van Arkel een stuk van het land van Bar, waar hij een burcht Pierpont bouwde en zich 

vestigde. Het verhaal vertelt vervolgens over bekering door de heilige Urbicius, bisschop van 

Metz, en over het huwelijk van Joincus’ zoon Jan met Heymans dochter, die de zeer 

Trojaanse naam Cassandra draagt. Hun zoon Heyman trouwt met Verana, dochter van Karel 

van Agrippinen. Zij krijgen vier zonen: Ritzaert, Olivier, Alaert en Sint Reynalt “welke vier 

sonen geheyten sijn die Heemskinderen”.  

 Onder Ritzaerts zoon Jan, legeraanvoerder van de Frankische koning Dagobert, komt 

het geslacht in bezit van het nog onbewoonde land van Arkel. Het wordt hem door Dagobert 

gegeven als dank voor bewezen dienst bij de verovering van Wiltenburch (Utrecht). Hij sticht 

er enige kerken, maar keert dan terug naar Pierpont omdat de Friezen het hem moeilijk 

maken. Wanneer zijn kleinzoon, Jan, Frankrijk om een conflict moet ontvluchten herinnert 

deze zich dit noordelijke goed. Een zwaan leidt hem erheen. In een nog weer latere generatie 

krijgt een Heyman het bezit ervan geconfirmeerd door de Hollandse graaf Dirk II. Daarbij 

wordt gerefereerd aan gemeenschappelijke afstamming uit Troje.
243

 En van zijn zoon Foppo 

wordt ook nogeens gezegd dat hij erg content was over zijn afstamming van het edele Tro-

jaanse bloed.
244

 

 Hoewel deze oorsprongssage ons in tamelijk beknopte vorm is overgeleverd, bevat zij 

veel van de onderdelen die we in andere Troje-sagen zagen en nog zullen zien. In het ver-

trouwde kader van de Frankische oergeschiedenis krijgen de Arkels een eigen bloedlijn naar 

Troje. Hun stamboom wordt daarbij opgesierd met enkele beroemde helden, waaronder zelfs 

een heilige - de familie werd zeer vroeg bekeerd. Het wapen van de Arkels krijgt een eervolle 

uitleg uit hun steeds weer blijkende dapperheid. De band met hun territorium wordt gelegd, 

eerst met Pierrepont, daarna met Arkel zelf. Beide gebieden blijken Merovingische schenkin-

gen. De nieuwe heren brengen er beschaving door in het nog lege en wilde land burchten, 

kerken en dorpen te stichten. 

 De boodschap is duidelijk: de Arkels zijn soeverein, geen Hollandse vazallen. Zij 

danken hun positie aan hun edele Trojaanse bloed en de daarmee verbonden kwaliteiten, aan 

de uitverkoren Trojaans-Frankische vorsten, aan de goddelijke voorzienigheid in de gestalte 

van een zwaan
245

 - maar in elk geval niet of pas in de laatste plaats aan de Hollandse graven. 

Daarom ook wordt hun oudste machtsbasis buiten de Hollandse invloedssfeer geplaatst: in het 

Franse Pierrepont, dat de Arkels in werkelijkheid pas in tweede instantie door huwelijk 

                                                                                                                                                   
XV). Volgens Waale is het enige andere toegankelijke afschrift van deze tekst (KBH 134 C 39, Chronica des landts 

van Arkel ende der stede van Gorcüm, anno 1635) weliswaar uitgebreider en nauwkeuriger, maar in het hier 
behandelde eerste legendarische deel van de kroniek lopen de twee parallel (Waale 1992, 173-179, 180). 

 Vgl. voor overzicht en onderlinge verhouding van bronnen Blöte 1906; Pauw ed. 1931; Bruch 1941-1942; 

CK 1981, 183 e.v.; Waale 1992. Zie ook hierna.  

   242 Vgl. bijlage, stamboom 12. 
     243 Pauw ed. 1931, 9: “Des nam hij oorlof aen den edelen grave van Hollant, sijnen heeren, ende aen de graeffinne, 

die hem seer lief hadde, want sij beyde van haren ouderen uuyt Troyen gesproten waren.” De referentie is te kort en 

ambigu om te kunnen helpen bij de reconstructie van de ontwikkeling van de Hollandse Troje-sage. 
     244 Pauw ed. 1931, 1-9 (citaat Heemskinderen: 3). 
     245 Op deze functie van de zwaan werd al gewezen door Blöte (Blöte 1906, 391). 
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verkregen.
246

 Het opvoeren van Dirk II als niet meer dan de bekrachtiger van slechts een deel 

van hun macht, met herinnering aan gemeenschappelijke en dus gelijkwaardige Trojaanse 

afstamming, is het sluitstuk van dat betoog. 

 Door deze strekking lijkt het verhaal te zijn ontstaan in de tijd dat de heren van Arkel 

op het hoogtepunt van hun macht waren, of deze misschien nog hoopten te herwinnen. 

Preciezer: na de verwerving van Pierrepont in 1360, en vóór 1428, het jaar waarin het geslacht 

met de dood van Jan V uitstierf. Als politieke factor waren de Arkels toen al uitgeschakeld: in 

1412 had de graaf van Holland deze veel te machtige vazal in een oorlog overwonnen
247

. 

 Een mogelijke bedenking tegen deze datering ligt in de overlevering van de Arkelse 

kronieken, waarvan de vroegste pas uit de tweede helft van de vijftiende eeuw dateren. Uit de 

verschillen in hun genealogische opening werd bovendien geconcludeerd dat het hierboven 

behandelde verhaal toen pas ontstond. Volgens deze visie, voor het eerst geformuleerd door 

Blöte en sindsdien in wezen alleen nog maar herhaald,
 248

 ontwikkelde het zich in drie fasen. 

De oudste fase ging niet verder terug dan de Trojaansbloedige eerste heer van Arkel, Heyman 

of Heyneman († 996). In een tweede stadium werd een Trojaans-Frankische voorgeschiedenis 

toegevoegd. En tenslotte werd deze voorgeschiedenis uitgebreid met verdere elementen, 

waaronder de vier Heemskinderen. Blöte dateert de eerste fase ná 1428,
 249

 de laatste rond 

1500. Wel is de mogelijkheid van een oudere kern, of van late schriftelijke fixatie van oudere 

legenden geopperd. Zo zou de zwaan misschien na een huwelijk zijn overgenomen van Kleef 

(1324) of Horne (1356). De Heemskinderen zouden bij de verbintenis met de erfdochter van 

Pierrepont (1360) in de familie-traditie kunnen zijn gekomen: Pier(le)pont was immers de 

naam van hun stamslot.
250

 Naar gangbare opvatting is de behandelde oorsprongssage dus een 

product van de late vijftiende eeuw, ontstaan door steeds verdere uitbreiding van een ge-

schiedenis die begon met de tiende-eeuwse Heyman, mogelijk onder gebruikmaking van 

oudere legenden. 

 Maar het omgekeerde kan ook. De overgeleverde bronnen zouden dan geen proces van 

uitbreiding laten zien, maar verschillende maten van inkorting.
251

 Dat zou een ouder, niet 

bewaard voorbeeld met uitgebreide sage impliceren, dat tussen 1360 en 1428 kan zijn ont-

staan. Een aanwijzing voor deze uitleg is het feit dat alle bronnen een Heyman of Heyneman 

als stamvader en eerste heer van Arkel noemen. Voor opname van een voorvader met deze 

naam is geen aanleiding in de feitelijke geschiedenis aanwijsbaar.
252

 Er moet in hem geen 

Arkelse naam worden herkend zoals in eponieme Trojanen als Francus, Bavo of Brabo. Maar 

de legendarische geschiedschrijving biedt wel een verklaring voor zijn optreden. Hij werd 

(met andere elementen)
253

 ontleend aan de vóór 1355 ontstane, derde versie van de Brabantse 

                                                
     246 Otto IV van Arkel trouwde in 1360 met Elisabeth van Bar, erfdochter van Pierrepont (Waale 1990, 44). 
     247 Over de oorzaken van de Arkelse oorlog (1401-1412): Waale 1990, 80-94. 
     248 Blöte 1906, 375-379; CK 183 e.v.; Hage 1998, 80; Janse 2001 A, 282-3; NaSo NL 0261, NL 0262. Ook Waale - 

die maar een deel van de bronnen bespreekt - veronderstelt een proces van uitbreiding (Waale 1992, 179-180). 
     249 Want: alle overgeleverde bronnen bevatten het deel van Heyneman († 996) tot en met Jan V († 1428) (Blöte 

1906, 375). 
     250 Kleef: Blöte 1906, 397-399; Hage 1998, 80-81 (Hage ziet een directe aanleiding in Otto IV van Arkels 

aanspraken op Kleef, rond 1368); Janse 2001 A, 289. Horne: bespreking van deze opvatting in Waale 1992, 180 n. 

60. Heemskinderen: Hage 1998, 81. Vgl. ook Janse 2001 A, 263-5 (wapenuitleg). 
     251 Alleen Hercules Alemannus, in de literatuur over de Arkel-sage steeds genoemd als stamvader waaraan de 

naam Arkel zou zijn ontleend, moet een latere toevoeging zijn. Hij gaat terug op Annius van Viterbo, en werd 

vermoedelijk ontleend aan Jean Lemaires Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-1513). Zie Jung 

1966, 50, 53, en hierna V.4.5.2. (inhoud en interpretatie Lemaire). NB: deze figuur niet komt voor in Bruchs editie 

van de Kronijcke (Pauw ed. 1931), anders dan je op grond van Blöte en zijn navolgers zou denken (Blöte 1906, 378; 

CK p. 183 e.v., nr. 221; Waale 1992, 175; Noordzij 2009, 74 n. 126; NaSo NL 0281). 
     252 Vgl. de historische ‘excurs’ in Pauw ed. 1931, 105-109. 
     253 Zoals de leidende zwaan, de liefdesgeschiedenis van Heyman en Gilla (die herinnert aan die van Karel en 

Swane), en de lettersgewijze etymologie van Arkel. Vgl. Pauw ed. 1931, 5, 8, 9-10 en zie hiervóór V.4.3.2. voor 
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Brabo-sage. Daarin is de hertogelijke genealogie eveneens opgesierd met beroemde histori-

sche en epische figuren. ‘Ver’ Aye, gepresenteerd als dochter van de Brabantse voorvader 

Karel van Agrippina, huwt er Aymon (meestal ‘Heymen’) van Dordonne en wordt moeder 

van de vier Heemskinderen.
254

 Door overname van dit element kreeg het Arkelse bezit van 

Pierrepont een vroege en mooie basis, die het geslacht verbond met de bijbehorende helden en 

het een etymologisch gezekerde lijn naar Troje gaf. Want Dordonne werd hier Dardanië, de 

landstreek waarin Troje lag, en waar een van de poorten van de stad naar was vernoemd. 

Heyman of Heyneman was dan van aanvang aan verbonden met Troje,
255

 Pierrepont en de 

Heemskinderen, en moet tegelijk met deze elementen in de Arkelse historiografie zijn 

opgenomen.  

 Blijft de vraag waarom er ruim een halve eeuw later, toen de politieke rol van de 

Arkels al lang was uitgespeeld, nog zoveel belangstelling voor hun herkomst en geschiedenis 

bestond. Daarvoor zijn twee verklaringen te geven. De eerste is politiek van aard. Het geslacht 

was weliswaar in rechte lijn uitgestorven, maar toch was er nog een familie die van hun mooie 

afstamming profiteerde: de Egmonds, nakomelingen van de Arkels en dus van Troje. Zij 

konden dat genealogische steuntje in de rug best gebruiken: bij de legitimering van  

hun recente en vaak wankele gezag over Gelre, ter ondersteuning van hun aanspraken op het 

Arkelse erfgoed en van hun Egmondse belangen, en in hun verlangen naar aanzien temidden 

van de verdere machthebbers in de Nederlanden (Bourgondiërs en Habsburgers, Brederodes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willem van Egmond (1412-1483), heer van 

Egmond en IJsselstein, stadhouder van Gelre, 

ridder in de orde van het Gulden Vlies. In zijn 

gevierendeelde wapen de Arkelse ‘ladders’, 

volgens de legende wegens dapperheid verleend 

door de Trojaans-Frankische Priamus. 

Den Haag KB hs. 76 E 10 fol. 80 v. 
 

                                                                                                                                                   
parallellen in de Brabo-sage. 
     254 Vgl. hiervóór, V.4.3.2. (nageschiedenis). De spellingswijze van de namen verschilt: zie bijvoorbeeld 

‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v b: ver aeye, heymen van dordoene; Van Berchen ed. 1855, 30: Veraye, Heymo sive 

Heyms de Dordone; Alderexcellenste Cronyke van Brabant 1498 D 1 v - D 2 r: Voraya, Heymen van Dordane. 
     255 Ook de kortste versie, die begint met de tiende-eeuwse Heyman, refereert aan diens afstamming van een 

eerdere, ‘grote’ Heyman die Trojaans bloed had en zich in Hongarije (lees: Pannonië) had gevestigd (Andriessen 

1933, 23-24). 
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Willem van Berchens Arkelse kroniek (1475) bijvoorbeeld werd opgedragen aan Willem van 

Egmond, broer van Arnold van Gelre, heer in verschillende Arkelse gebieden, en in 1478 

benoemd tot Ridder in de Orde van het Gulden Vlies.
256

 

 Een tweede reden ligt in de ontwikkeling en dynamiek van de Nederlandse geschied-

schrijving in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Een belangrijk deel van de 

historiografische produktie uit die tijd staat op naam van drie auteurs: Dirk Frankenzoon 

Pauw, Jan van Leiden en Willem van Berchen. Hun werken staan in kennelijke maar  

complexe onderlinge samenhang, die beter moet worden onderzocht. Dat ook zij weleens in 

opdracht van machthebbers schreven werd duidelijk uit het bovenstaande voorbeeld van de 

Arkelse kroniek van Van Berchen, en uit de eerder genoemde connecties van Jan van Leiden 

met de Brederodes. Zulke politieke binding - en wedijver - blijkt ook wel in hun behandeling 

van de verschillende afstammingssagen.
257

 Maar deze auteurs werden tevens geïnspireerd 

door historische belangstelling en regionale of lokale trots.
258

 Wat betreft de bewaarde vroege 

geschiedschrijving over Arkel: de meeste teksten werden geschreven door of gaan terug op 

Pauw, kanunnik in de Arkelse hoofdstad Gorcum. De hier als uitgangspunt gebruikte, hem 

toegeschreven Kronijcke des Lants van Arckel ende der stede van Gorcum wilde eigen land 

én stad verheerlijken.
259

 De Trojaanse oorsprong van de Arkelse heren droeg daaraan bij. 

   

 

4.5. Troje en de Hollandse steden 

 

De tot nu toe behandelde Hollandse Troje-sagen waren adellijk, naar oorsprong en inhoud. 

Het ging om de herleiding van bloed: van de graven, van belangrijke edelen. Voor de oudste 

geschiedenis van land en volk was weinig aandacht - alleen de Arkelse sage ging daar kort op 

in. Toch kon zo’n voornamelijk genealogische sage interessant zijn voor steden. Dat bleek al 

uit de aan Pauw toegeschreven Kronijcke, die een ruime en langdurige verspreiding had.
260

  

Een tweede aanwijzing voor bruikbaarheid voor de stad is een gedicht (of eerder: spel) over 

de zeventien heren van Arkel. Het is overgeleverd in twee latere handschriften, maar werd 

vermoedelijk tussen 1474 en 1477 voor de Gorcumse broederschap van St. Catharina geschre-

ven, om op te voeren tijdens ommegangen of bij gelegenheid van een Blijde Inkomst. Zulke 

teksten waren zeer geschikt om de band tussen stad en vorst te verstevigen. Daarvoor was ook 

wel aanleiding: de voorheen goede relatie tussen Gorcum en Karel de Stoute dreigde in deze 

jaren te verslappen. Het stuk begint weliswaar pas met Foppo van Arkel, gestorven in het jaar 

1000, maar refereert aan de herkomst uit Troje en aan de kernpunten van de Arkelse sage.
261

 

 Ook de Trojaans-Aquitaanse stamreeks van de Hollandse graven werd in en door de 

stad gebruikt. Een vroege bron voor deze herleiding van hun bloed is de al genoemde 

Haarlemse panelenreeks, tussen 1486 en 1491 geschilderd ten behoeve van het plaatselijke 

Karmelietenklooster. Speciaal in het openingspaneel, waarop een heraut de Trojaanse 

                                                
     256 Hage 1998, 77; vgl. Janse 2001 A, 287. Ook andere bronnen bevatten referenties aan de Egmonds (Blöte 1906, 

376, 377 n. 2; Pauw ed. 1931, bijlage A). Vgl. voor de Egmonds ook hierna, VI.5.2. 
     257 Op deels politiek bepaalde concurrentie tussen de Hoekse Jan van Leiden en de Kabeljauwse Dirk Pauw werd al 

eerder gewezen (Romein 1932, 121 n. 3, 217, 224; Bruch 1956, 70, 72). Zie ook hiervóór n. 231 over mogelijk ver-
zwijgen van de Syfridus-afstamming van de Brederodes door Pauw. 
     258 Janse 2001 A, 287-289. 
     259 Dat Pauws Kronijcke trekjes van een stadskroniek heeft werd al betoogd door Waale (Waale 1992, 169). Daar 

ook meer over Pauw en zijn aandeel in de Arkelse traditie (passim). 
     260 Begin zeventiende eeuw noemt navolger Aert Kemp de Kronijcke algemeen bekend en ‘in veler handen’ (Pauw 

ed. 1931, XVI). Smalend is de vaststelling van de bekendheid van het verhaal in Abraham Kemps geschiedenis van 

de heren van Arkel “die men seyd (volgens den gemeenen sleur) van de Troianen her-komstigh te zijn: want Troia 

als een Seuge heeft veel Biggen geworpen” (Kemp 1656, 1-2; ook aangehaald door Romein 1932, 217). 
     261 Brinkman 1993 (met editie); Brinkman 1997, 97; NaSo NL 0283. 
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Openingspaneel van de Haarlemse reeks gravenportretten, waarop een heraut hun Trojaanse afstamming 

verkondigt. Achter de heraut een Haarlems doorkijkje, met links de duinen en rechts het Spaarne. Onderaan 

staan, naast de wapens van Rijk, Frankrijk, Troje en Holland, de wapens van de belangrijkste Hollandse steden 

Dordrecht, Haarlem, Delft en Leiden. Afb.: Gemeentearchief Haarlem, stedelijke atlas nr. 57-1142.
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herkomst van de graven verkondigt, blijkt de stedelijke omgeving waarin de reeks ontstond. 

De geschilderde ruimte heeft een Haarlems uitzicht, op het Spaarne en de duinen. En 

onderaan het paneel staan niet alleen de wapens van het Duitse Rijk, Frankrijk, Troje en 

Holland, maar ook die van de vier belangrijkste Hollandse steden Dordrecht, Haarlem, Delft 

en Leiden. Op die manier werd de verbondenheid tussen de steden en de graaf onderstreept. In 

1578 werd de reeks verplaatst naar het Haarlemse stadhuis, waar de graven overigens ook 

(waarschijnlijk sinds 1460) de gevel sierden. In de roerige jaren van de Opstand was de 

belangstelling voor de vroegere landsheren groot: ze herinnerden aan een betere tijd, waarin 

rechtvaardige vorsten de stedelijke privileges nog respecteerden.
262

  

 Haarlem was niet de enige stad die haar band met de graven wilde benadrukken, en 

hun herinnering in ere hield. Ook in andere vijftiende- en zestiende-eeuwse Hollandse steden 

kregen openbare gebouwen hun beeltenis, en werden zij tijdens optochten opgevoerd. We 

weten niet of daarbij, zoals in de Haarlemse portretten, aan hun Trojaanse herkomst werd  

gerefereerd: van de meeste verbeeldingen en vertoningen rest niet meer dan een vermel-

ding.
263

 Mogelijk is het wel, want die herkomst raakte inmiddels steeds breder bekend. Door 

opname in Veldeners Nederlandse Fasciculus temporum (n.s. 1481) kreeg het tot dan toe 

slechts in handschrift en in het Latijn circulerende Aquitanië-verhaal voor het eerst ruimere 

bekendheid in de volkstaal.
264

 De Trojaanse afkomst van de graven werd tevens vermeld in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verklaring van de Trojaanse afkomst van de 

Hollandse graven (tot en met de jonge Karel 

V) voor een Franstalig publiek. Opening van 

een prentserie bij Doen Pietersz, Amsterdam 

1518. Uit: Van Anrooij e.a. 1997, pl. 4. 

 

                                                
     262 Van Anrooij e.a. 1997, 64-66, 73-77. Stadhuisgevel: Van Lutterveld 1957, 86-87.  
     263 Verdere Hollandse voorbeelden: Van Lutterveld 1957; Van Anrooij e.a. 1997, 59, 66-68. Brinkman meldt nog 

een in 1506 door de stad Leiden georganiseerde wedstrijd tussen de verschillende buurten in het uitbeelden van de 

graven (Brinkman 1997, 75-77). 
     264 Mogelijk bestond er al wel een voorstadium van Jan van Leidens Nederlandstalige Brederode-kroniek. Zie het 

bronnenoverzicht hiervóór, n. 214. Over de taaie traditie daarna: Kampinga 1917, 137-144; Van Anrooij 1991 B, 

125-127. 
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verschillende van de prentseries die in de zestiende eeuw aan hen werden gewijd.
265

 

 

Maar in het laat-middeleeuwse Holland circuleerde nóg een sage die de eigen geschiedenis 

met Troje verbond. Daarin stond niet het gravenbloed centraal, maar het vroege verleden van 

land en volk. Ook werd de oorsprong van enkele plaatsen verklaard. Om die reden is deze 

overlevering wel aangeduid als ‘de stedenstichtingen’.
266

 Dat is echter een te beperkte 

karakterisering. ‘Slaven-sage’ zal een betere noemer blijken. Deze Slaven-sage werd al snel 

gecombineerd met de Trojaanse herleiding van de Hollandse graven, maar zij ontstond los 

daarvan. 

 De oudste bron voor dit verhaal is de kroniek van Holland die bekend staat als het 

Gouds kroniekje.
 267

 Die naam zegt niets over de herkomst van de tekst, maar werd ontleend 

aan de plaats van eerste verschijning in druk, bij Gheraert Leeu, in 1478. De oorspronkelijke 

kern van het werk moet echter al omstreeks 1440 (in Delft?) zijn geschreven, waarna het  

verschillende keren werd aangevuld voor het op de drukpers belandde. Een van die 

uitbreidingen, toegevoegd tussen circa 1440 en 1450, betrof de geschiedenis van het land vóór 

de komst van Dirk I.
268

 

  Die voorgeschiedenis begint met de verwoesting van Troje, en een korte 

herinnering aan de wederwaardigheden van de beroemde Trojaanse vluchtelingen Francio, 

Aeneas, Antenor en Brutus. De geschiedenis van Brutus krijgt de meeste ruimte, want die 

blijkt van belang voor het eigen verleden. Toen Brutus bij het hem beloofde eiland Albion 

aankwam vond hij daar reuzen en reuzinnen, die hij verjoeg.
269

 Deze giganten, hier Slaven 

genoemd, blijken de voorouders van de Hollanders. Ze vluchtten over zee naar het ‘Wilde 

Sassenland’ (Friesland), maar werden door de Sassen (de Friezen dus, gelijkgesteld met de 

Saksen) verslagen. Ze voeren verder en vestigden zich zuidelijker aan de kust, op de plaats 

van het latere Vlaardingen, aan het water (de monding van de Rijn) en aan de rand van een 

woud vol gevaarlijke wilde beesten, later het Wilde Woud zonder Genade genoemd. Daar 

bouwden ze een groot kasteel, de Slavenburg. “Ende dit was dat eerste begrijp van Hol-

lant”.
270

 

 Dan volgt een overzicht van de verdere historie van dit reuzenvolk, dat zich wat later 

splitste in Slaven en Wilten.
271

 Dat overzicht is ‘opgehangen’ aan de voornaamste feiten uit de 

                                                
     265 Zie de (hier afgebeelde) opening van de reeks bij Doen Pietersz (Amsterdam, 1518; NK 3124; vgl. Van Anrooij 

e.a. 1997, 35 e.v.), en van de serie door Goltzius (Haarlem, 1584/85; vgl. Van Anrooij e.a. 1997, afb. 8). Een 

overzicht van prentseries in Van Anrooij e.a. 1997, 78 e.v. De vermelding van de Trojaanse afkomst komt voor bij 
die series waarvan de bijgevoegde tekst teruggaat op de Haarlemse panelenreeks (id. 27 e.v.). 
     266 De aanduiding is van Tilmans (zie bijvoorbeeld Tilmans 1988, 123); vgl. hierna en n. 322.  

   267 Zie eerder Keesman 2007, met nieuwe interpretatie van de toegevoegde oudheid. Op het belang van het 

Gouds kroniekje als begin van een nieuw type geschiedschrijving, vooral in de voorgeschiedenis, wezen ook 

Burgers 2008 (naar een lezing in 2005) en Janse 2007; hun interpretatie van deze voorgeschiedenis is echter nog 

traditioneel (bij Janse met enige twijfel: idem, 32; onze publicaties over de tekst, beide uit 2007, hebben elkaar 

gemist).  
     268 NaSo NL0177; editio princeps: CA 505 (herdrukken Delft 1480-1484 en Leiden 1483: CA 506, CA 507; zie 

voor een fragment van een herdruk uit Delft, 1483-1486: CK nr. 152, n.1). Over de wordingsgeschiedenis van de 

kroniek, met suggestie van herkomst uit Delft: Janse 2001 B; vgl. echter NaSo, met vraagtekens bij die localisering 

en slechts globale vermelding van het diocees Utrecht als herkomst. Over de uitgave door Leeu: Keesman 2007. 
 Voor mijn bespreking van de tekst ga ik uit van de druk uit 1478 (Ex. UB Amsterdam Ned. Inc. 441), de 

versie die in de late middeleeuwen de ruimste verspreiding kreeg. Dr. A. Janse (Leiden) bereidt een editie van de 

kroniek voor. Hij was zo vriendelijk mij het vrijwel volledige handschriftelijke bronnenmateriaal voor de hier 

besproken opening ervan ter beschikking te stellen (hss. A, C, E, K, F, I, L –  hss. D, G, en H hebben geen 

(volledige) voorgeschiedenis, hss. M, N, O en P werden naar de druk gekopieerd).  
     269 Vgl. hiervóór, IV.5.2.2. 
     270 Gouds kroniekje 1478, a3 r - a4 v. 
     271 De Wilten worden geïdentificeerd met de Zuidhollanders (a4 r) en de bewoners van het Sticht Utrecht ([a7] r). 

Ook de Zeelanders worden als afsplitsing van de Slaven genoemd (a4 r) maar treden verder niet meer op. 
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wereldgeschiedenis: op Troje volgen de wereldveroveraars Alexander en Caesar, dan verdere 

belangrijke Romeinse keizers, de volksverhuizingen, de Franken. Het is een lange opsomming 

van strijd. Ver vóór Christus sloegen de Slaven een aanval van toevallig passerende Sicam-

brische Trojanen af. Alexander de Grote veroverde de wereld, maar wist niet van het bestaan 

van de Slaven, en de Slaven zelf kenden niets anders dan hun eigen gebied. Julius Caesar 

slaagde er na heftige strijd in om ze te onderwerpen, maar zodra hij naar Vlaanderen vertrok 

(waar zijn neef Gayus Gent zou stichten) speelden ze weer op. Daarna lezen we over een 

weerstane aanval van de Sassen tijdens Augustus, en over hernieuwde maar blijkens het 

vervolg toch weer tijdelijke onderwerping door Claudius. Een voor Nero gevluchte senator, 

Antonius, bouwde bij de Rijn een versterking, Antonia, die de Slaven en Wilten veroverden 

en Wiltenburg noemden. Keizer Valentinianus verwoestte Wiltenburg toen hij Slaven, Wilten 

en - voor het eerst - Sassen bedwong. Hierna traden deze volkeren vaker gezamenlijk op. Zo 

namen de Slaven deel aan de verovering (voor hen: herovering) van Brittannia onder de 

Sassen Hengest en Horsa. 

 De teruggekeerde Slaven en Sassen wisten niet goed wat te doen, en richtten hun 

dadendrang daarom maar op het Wilde Woud zonder Genade. Ze verdreven de wilde beesten, 

en stichtten een burcht waar nu Leiden staat. Met de kastelein van deze burcht start een korte 

reeks vorsten van afwisselend Wilten, Sassen en Slaven, die nog enkele fundaties op hun 

naam krijgen. Zijn zoon Lem was heer van de Wilten en vader van Dibbout, koning van 

Friesland (de nieuwe, Romeinse naam voor het koude Sassenland). Dibbout, getrouwd met 

een reuzin, kreeg een zoon Lem. Deze Heer Lem werd de stichter van Haarlem. Diens zoon 

Ezeloor, met oren zo lang als die van een ezel, was koning van de Slaven. Hij bouwde een 

groot kasteel bij Voorburg. Ook zijn vrouw was een reuzin. Hun dochter werd koningin van 

Friesland. Zijn bastaardzoon Valk, zo genoemd om zijn ronde, heldere ogen, stichtte Valken-

burg. 

 Uiteindelijk werden de wilde Slaven getemd. De Britse koning Arthur slaagde daar 

nog niet in, de Merovingische koning Lotharius slechts tijdelijk, maar diens zoon Dagobert 

bracht hen voorgoed onder Frankisch, christelijk gezag. Hij veroverde hun vesting 

Wiltenburg, noemde die Trajectum of Utrecht, vestigde er een tol en een eerste kerk. Alleen 

wie zich tot het christendom bekeerde mocht er blijven. Toen kwam Sint Willibrord met 

twaalf discipelen uit Engeland en nam de verdere kerstening van de Noordelijke Nederlanden 

in handen. Hij werd daarin gesteund door de Frankische heersers, én door de Allerhoogste. 

Want terwijl hij in Rome was om tot aartsbisschop te worden gewijd, waaiden alle bomen van 

het Wilde Woud in één keer om. Toen Willibrord dit wonder aanschouwde, concludeerde hij 

dat God dit land zeer graag wilde bekeren. Hij vestigde er de eerste bisschopszetel, in Utrecht. 

De voorgeschiedenis volgt dan de latere Frankische koningen en hun relatie met het 

nieuwe bisdom. Het ging fout toen bisschop Frederik koning Lodewijk berispte om zijn 

onkuisheid, en daarom uiteindelijk werd vermoord. Als straf van God kwamen de 

Noormannen. Dat leidde tot aanstelling van de eerste graaf Dirk I door Karel de Kale, op 

verzoek van de paus. De bevolking kwam in opstand, maar Dirk werd met hulp van de paus in 

zijn macht hersteld. Karel gaf het land toen zijn uiteindelijke naam Holland, “omdattet soe 

wreeden volc was”.
272

 De naam lijkt dus afgeleid uit holt (hout, bos), als verwijzing naar het 

Wilde Woud met zijn even wilde bewoners.
273

 

                                                
     272 Gouds kroniekje 1478, c2 v.  

   273 De etymologie werd later niet meer begrepen. Scriverius legde verband met het werkwoord hollen, nl. tegen de 

keizer (Gouds kroniekje ed. 1663, 215; vgl. Kampinga 1917, 102). Janse suggereert een verband met ‘hel’ (!) en stelt 

dat de auteur afwijkt van Beke (Janse 2007, 32). Maar de auteur sloot m.i. wel degelijk aan bij Beke, die de naam 

verklaarde uit holt = hout (waarbij volgens de Nederlandse Beke een letter was weggevallen), en werkte deze uitleg 

uit door middel van het Wilde Woud en zijn bewoners. Vgl. Beke ed. 1973, 9; Beke ed. 1982, 8-9: “Na der 

Duutscher tale ist ghehieten Holtlant, wanter vele boschs ende houts in plach te wassen, mer nu hietet Hollant, want 

daer een lettere is uutghesneden”.  
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Dit verhaal was een aanvulling op oudere geschiedschrijving over Holland (en Utrecht) in de 

tijd vóór Dirk I. De Rijmkroniek van Holland (1280-1282) vertelde al over de wilde Neder-

sassen of Friezen die deze streken bewoonden. Hun hoofdstad was Wiltenburg, het latere 

Utrecht. Ze werden onderworpen door Romeinen en Franken, en bekeerd door Willibrord. 

Holland was oorspronkelijk een deel van hun gebied.
274

 In zijn invloedrijke Chronographia 

(kort na 1346) voegde Johannes de Beke een prestigieuze voorgeschiedenis voor Utrecht toe. 

Dat was oorspronkelijk een Romeinse stichting, Antonina. De latere naam Wiltenburg 

verklaarde hij uit gebeurtenissen in de tijd van de volksverhuizingen. Omdat God de mensen 

voor hun zonden wilde straffen, kwamen toen allerlei barbaarse volkeren “a paludibus 

Meotidis ex Scandinavia”
275

 die Europa onder de voet liepen. Een van die volkeren, de Slaven 

of Wilten (in de Nederlandse vertaling ook wel: Slaven en Wilten),
 276

 belandde in het latere 

Holland. Ze verwoestten Antonina en bouwden er een vesting die ze, naar zichzelf, Wilten-

burg noemden. Ze heulden samen met de Friezen, maar werden samen met hen door de 

Romeinen verslagen.
277

 De voorgeschiedenis in het Gouds kroniekje gaf Beke’s Slaven en / of 

Wilten een antiek verleden, dat zoals gebruikelijk bij Troje begint. 

 Volgens de gangbare interpretatie ontstond deze oorsprongssage uit het verlangen naar 

een eigen, Hollandse voorgeschiedenis, tegen de achtergrond van de opname van het 

graafschap in het grote geheel van de Bourgondische erflanden. Juist toen de eigen identiteit 

daardoor in het gedrang dreigde te komen “voorzag het werkje in de behoefte om Hollands 

roem en oudheid ver en hoog op te voeren”, veronderstelde Romein.
278

 Een bloemlezing met 

recente uitspraken van gelijke strekking is gemakkelijk samen te stellen. De Hollanders 

kregen hier een verleden voorgespiegeld om trots op te zijn, is de algemene gedachte. Hun 

historie werd ingepast in de vroege wereldgeschiedenis, en zij bleken daarbij niet alleen in 

verband te brengen met het grote Troje, maar ook dapper en bijna onverslaanbaar.
279

  

 De opening van het Gouds kroniekje moet echter anders worden begrepen. Dit verhaal 

wil Hollands vroegste geschiedenis verklaren, maar niet verheerlijken. De auteur van deze 

voorgeschiedenis sloot bewust aan bij de Troje-traditie, maar zijn antieke geschiedenis van 

Holland is geen Troje-sage. Integendeel. Hij volgde de regels van die traditie om de wilde, 

                                                
     274 Rijmkroniek van Holland ed. 2004, I, 41 e.v.; vgl. over deze tekst hiervóór, 423. De bouwstenen voor de 

traditie zijn nog veel ouder. ‘Viltaburg’ als oude naam voor Utrecht is al te vinden bij Beda (achtste eeuw). En 

Einhard noemt in zijn beroemde levensbeschrijving van Karel de Grote ‘de Slaven, bij ons bekend als de Wilten, 

maar in hun eigen taal Welatabi genoemd’ als volk waartegen Karel de Grote streed: “[…] Sclavis, qui nostra 

consuetudine Wilzi [variant: Wilti], proprie vero, id est sua locutione, Welatabi dicuntur […]” (Vita Karoli 
Magni, c.12: ed. MGH SS 2, 449); over Wiltenburg-Utrecht, de verbinding met de Slaven, met wildheid en met 

Friezen en Saksen: Schönfeld 1935; Broer en De Bruijn 1997, 103-104; Hrabová 2004. 
     275 Beke ed. 1973, caput 3; vermoedelijk is hier een et weggevallen. Deze vermelding van de Meotische moerassen 

is het enige dat aan de Trojaanse sagen herinnert - daarover verder bij Beke geen woord. 
     276 Beke ed. 1982, II, 36.  
     277 NaSo J189; Beke ed. 1973, caput 2 en 3; datering: VIII. Middelnederlands: NaSo NL0551, Beke ed. 1982, VII. 

De urbs Antonina en de fera Slavica gens werden al vermeld op de Overoude tafelen, twee verloren gegane 

tekstborden in de Utrechtse Dom met verzen over de stichting en vroegste geschiedenis van Utrecht. Bruch achtte het 

mogelijk dat Beke primair was. De Groot en Van Vliet hebben echter laten zien dat de tekst van de Domtafelen ouder 

is, vermoedelijk nog uit de dertiende eeuw (NaSo NL0539; Beke ed. 1973, XLIV, 4, 6; De Groot en Van Vliet 2004, 

met editie). Vgl. over de Utrechtse sage ook hierna, 493. 
     278 Romein 1932, 107-109. 
     279 Van der Marel 1987, 179-180, 183; Tilmans 1988, 123-125; Tilmans 1989, 75-76; Verbij-Schillings 1997, 114; 

Janse 2001 B, 135, 147; Kattendijke-kroniek ed. 2005, CLII; Burgers 2008; Levelt 2011, 51-56. Deze m.i. onjuiste 

interpretatie ook door beschouwing van afzonderlijke verhaalelementen buiten de context van het geheel (de strijd 

met Arthur, de stedenstichtingen), door uitleg op basis van latere bronnen zoals Jan van Leiden (met positieve 

herinterpretatie) of van vroegere zoals Beke (met ándere herkomst van de Slaven, uit de Meotische moerassen), of 

door geen rekening te houden met het wereldbeeld (‘vrijheid, in plaats van de door Beke voorgestane onderdanigheid 

aan het Romeinse Rijk’ - maar die past alleen degene die aan Rome gelijk is); zie bijvoorbeeld Van der Marel 1987, 

Tilmans 1988, Tilmans 1989, Levelt 2011.  
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wrede Slaven, door Beke opgevoerd als straf van God, een verleden te geven dat hen paste. 

 De Hollanders worden niet afgeleid van de Trojanen, maar van de woeste reuzen die 

door de Trojanen waren verdreven.
280

 Over hun duivelse afstamming vertellen andere vroege 

bronnen voor de Slaven-sage, die duidelijk aan het Gouds kroniekje verwant zijn. Deze reuzen 

waren de nakomelingen van Albiona, de slechte vrouw van de Assyrische koning Diodicias of 

Astachadis. Albiona en haar tweeëndertig zusters hadden hun machtige mannen willen doden 

om zelf te regeren - de omgekeerde wereld! - en daarom waren ze verbannen. Ze vestigden 

zich op een onbewoond eiland, dat ze Albion noemden, en werden de stammoeders van een 

groot wild volk. “Ende men seyt dat die bose gheest mit dese wive te doen hadde [seks had] 

en daer quamen roesen ende gyganten off die daer waren eer Brutus dat lant begreep ende 

noemden ‘t Britaengen.” Deze variant op de Danaïden-sage ontstond rond 1300, als aanvul-

ling op het werk van Geoffrey van Monmouth.
281

 Albiona moest de oudste naam van het 

eiland verklaren. Zij is bovendien een anti-Brutus: samen met haar zusters en haar duivelse 

nageslacht symboliseert ze de chaos en wildernis vóór de komst van de Trojanen. 

In het Gouds kroniekje vervullen de reuzen eenzelfde functie. Ook het land waarheen 

ze na hun verdrijving door Brutus vluchtten was een land in oerstaat, overdekt met onherberg-

zaam bos, en aanvankelijk nog onbekend aan de beschaafde en geordende wereld - Alexander

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De slechte Albiona en haar zusters, toekomstige 

stammoeders van de Hollandse reuzen, landen in het 

naar haar te noemen Albion.  

Uit: Kattendijke-kroniek ed. 2005, 91. 

 

                                                
   280 Soms wordt (op basis van Beke: vgl. n. 279) ten onrechte gesteld dat de Slaven in het Gouds kroniekje van 

de Trojanen afstammen: Tilmans 1993, 124; Breuker en Janse 1997, 22. 
     281 Fasciculus temporum 1480 (n.s. 1481), fol. 218r. Naar dat voorbeeld ook in de Kattendijke-kroniek (ed. 

2005, 92). De verhouding tussen Gouds kroniekje en Veldeners Fasciculus dient nader onderzocht (vgl. Janse 

2001, 149-152). Behoorde de Albiona-passage tot een oorspronkelijke, meer uitgebreide lezing van de Slaven-

sage? Veldeners (Utrechtse!) uitgave geeft ook de verdere stof van de voorgeschiedenis, maar (tactisch?) 

verspreid over verschillende van de in zijn produktie opgenomen kronieken. Albiona, Brutus en de reuzen in de 

kroniek van Engeland (fol. 218 r e.v., met vooruitwijzing naar hun Hollandse toekomst op fol. 219 v), de 

geschiedenis van de Slaven na hun verdrijving door Brutus in de kroniek van Utrecht (fol. 244 r e.v.). De 

Hollandse kroniek begint met Dirk I, onder terugverwijzing naar deze passages (fol. 283 r). 

Vgl. over deze teksten hiervóór, n. 213 en n. 214, en over Albiona Matter 1922, 304-326. 
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liet hen daarom ongemoeid. Ze leefden er van wat de natuur hen bood, van veeteelt, en van 

roof. Steeds wordt herhaald hoe wild en wreed en ‘onvroet’ ze waren, “seer ruuch ghelike 

wilde luden, [...] seer starc van live, ende si en ontsaghen oec nyemant”. Ze richtten veel 

schade aan, en “waren niet tevreden als si mit vreden mochten leven”.
282

 Hun historie verhaalt 

dan ook vooral van strijd: tegen of met de al even ruige Sassen, en tegen ieder die hen 

probeerde te onderwerpen aan het door God gewilde gezag van de Trojanen en hun Romeinse, 

Britse en Frankische nageslacht. Er is sprake van een dynastie van vorsten, maar die zijn even 

wild als hun onderdanen. Ze paren met reuzinnen, en een aantal van hen draagt dierennamen, 

net zoals de aan de Britse traditie ontleende Saksische leiders Hengest en Horsa.
283

 

 Toch lijken de Slaven zich als beschavers te ontpoppen, wanneer ze het Wilde Woud 

intrekken, de wilde beesten verdrijven en er hier en daar iets bouwen. Maar zij lijken niet op 

de gebruikelijke cultuurdragers. Het zijn verveling, ongerichte dadendrang en vechtlust die 

hen drijven: bij gebrek aan andere vijanden richten ze zich op dieren. Verdere opbouwende en 

regulerende acties, zoals wetgeving, ontbreken. Wat betreft de stedenstichtingen: incipit en 

proloog kondigen aan dat we zullen lezen “wie si waren die die steden eerst begrepen ende 

betymmerden”,
284

 maar uit de selectie van plaatsen blijkt dat het er bij de constructie van deze 

oudheid niet om ging de oorsprong van de belangrijkste Hollandse steden te verklaren. 

Daarvoor ontbreken er teveel namen (allereerst die van Dordrecht en Delft), terwijl andere 

vermeldingen (Voorburg, Valkenburg) in die context juist verbazing wekken.
285

 Dit ver-

haalelement had andere bedoelingen. Zoals in Engeland de ‘Ring der Reuzen’ (Stonehenge) 

nog van hun vroegere aanwezigheid getuigde, zo waren er ook in Holland archeologische 

overblijfselen die dat deden. Bij de genoemde plaatsen waren antieke of als antiek 

beschouwde bouwwerken, ruïnes en munten te vinden.
286

 Soms werden ze daarom genoemd 

in oudere geschiedschrijving van het gewest. Al die sporen uit het verleden werden nu in 

samenhang gebracht, verklaard en benut, en golden tevens als bewijs voor het verhaalde. 

 Veelzeggend is de opname van de Zuid-Hollandse dorpen Voorburg en Valkenburg, 

waar in de Romeinse tijd de handelsplaats Forum Hadriani en het fort Praetorium Agrippinae 

lagen, maar die hun betekenis allang hadden verloren. Johannes de Beke vertelt in zijn kroniek 

hoe de Noormannen bij Voorburg een groot kasteel verwoestten, van een vroegere koning 

Aurindulius. De Clerc uten laghen landen voegde daar nog aan toe dat men deze koning in de 

volkstaal Ezeloer noemde.
287

 Behalve de zichtbare ruïnes lijken muntvondsten aanleiding voor 

deze overlevering te zijn geweest. Interessant is het commentaar van Scriverius, die het 

kroniekje in 1663 uitgaf: 
 

Te Voorburgh, daer de fondamenten genoegh betuygen dat een machtigh swaer gebouw 

gestaen heeft, sijn verscheyde penningen van keyser Aurelianus gevonden, ’tgeen de ruuwer 

eeuw voor Eseloor kan uytgelecht hebben: misschien dat oock aldaer penningen gevonden sijn 

met helmen op daer vleugeltges aen sijn [...], die sy dan voor ooren ghenomen hebben: ick 

selve hebber penninghskens gekoft, die my de boeren met kracht wilden opstrijen, dat van 

koningh Eseloor waeren, ende twee opperste blaetges van de laurierkrans, die de keysers 

ghemeenlijck om ’t hooft hebben, naemen sy voor ooren. Wat dunckt u Leeser, sou men soo 

                                                
   282 Gouds kroniekje 1478, fol. [a6]r, [a7]r en v. 
     283 Vgl. over Hengest en Horsa (hengst en paard): Gerritsen en Van Melle 1993, 176-178. Ezeloor en Valc 

volgen dit voorbeeld.   
     284 Gouds kroniekje 1478, a2 r. 
     285 Vgl. voor de rangorde van de Hollandse steden in de middeleeuwen Smit 1995, 490-493. 
     286 Vgl. over Stonehenge hiervóór, IV.5.2.2.; vgl. ook Matter 1922, 304-326. Romeinse resten bij Voorburg, 

Valkenburg, Vlaardingen: Van Es 1981, 60 e.v., 79 e.v., 136-137, 159. Leidse Burcht: Van der Vlist 2001, 9-16. Vgl. 

over Vlaardingen en Leiden ook Janse 2007, 30. De aanleiding voor opname van Haarlem kan liggen in een Romeins 

fort bij het nabijgelegen Velsen (Van Es 1981, 93 e.v.); vgl. ook hierna, n. 297. Maar het kan ook een Haarlemse 

interpolatie zijn (zo is in een van de handschriten een verwijzing naar ’tWoudt, een dorpje bij Delft verwerkt: Janse 

2007, 31 n. 48). 

   287 Muller 1911, 61-65.  
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niet wel yemandt ooren aen-naejen?288 

 

De toevoeging van een zoon Valk verklaarde de naam van het plaatsje Valkenburg, waarvan 

men de Romeinse resten eveneens als een vroegere burcht met burchtheer uitlegde. 

 Gezien de verdere lading van de tekst - waarover dadelijk meer - is het mogelijk dat het 

opvoeren van Ezeloor (niet Aurindulius) en Valk ook een symbolische verwijzing naar de 

goddeloosheid van deze heersers inhield: de ezel - een bekend symbool voor heidendom  - 

ondanks zijn grote oren doof en de valk ondanks zijn scherpe ogen blind, want onkundig van de 

goddelijke waarheid.
 
‘Ziende blind en horende doof’, in de woorden van Christus zelf.

 289
 

 Deze Slaven-sage volgt dus het gebruikelijke patroon van Trojaanse oorsprongssagen, 

tot op zekere hoogte. Veel min of meer vaste onderdelen van zo’n sage zijn herkenbaar: de 

band met Troje, de vlucht naar een nieuw territorium, de vestiging van een vorstenhuis met 

betekenisvolle namen en passende echtgenotes, strijd tegen wilde wezens, etymologiserende 

stichtingsverhalen, groei van het territorium, positiebepaling ten opzichte van hogere of 

universele machthebbers... Maar alles is verkeerd in het negatieve. En juist die elementen die 

elders op goddelijke zending wijzen ontbreken: hier geen voorspellende dromen of orakels, 

geen witte zeug, wolf of zwaan als wegwijzer, geen zegenrijke gevolgen voor het nieuwe 

woongebied. Deze Hollandse oorsprongssage is een Trojaanse anti-sage. Dit verhaal be-

schrijft de antieke geschiedenis van een volk van wildemannen, de geëigende bewoners voor 

het Wilde Woud zonder Genade. 

 

Zou een dergelijke sage werkelijk tot meerdere eer en glorie van Holland zijn verzonnen? 

Waarschijnlijker is, dat zij werd bedacht om het bisdom Utrecht en zijn eerste bisschop Willi-

brord te verheerlijken.
290

 Misschien lag het startpunt voor deze pro-Utrechtse uitbreiding in de 

oorspronkelijke opening van de kroniek, die juist kritisch tegenover de bisschop stond. Deze was 

een van de vijandige buren waarover al in de proloog werd gesproken: “Ende daerom wil ic voir 

mi nemen die woerden die Onsen Lieve Here sprac tot sinen discipulen ende apostelen ende 

seide: ‘Siet, ic sende u als lammeren onder die wolven’”.
 291

 De voorstelling van de Utrechtse 

bisschop als wolf onder de Hollandse lammeren wordt door de toegevoegde voorgeschiedenis 

omgedraaid: de wilde Slaven waren de wolven, de bisschop was het hen door Christus 

gezonden lam. Een mogelijk verband met de politieke actualiteit ligt in de strijd om de 

Utrechtse bisschopszetel, halverwege de vijftiende eeuw. 

 Niet alleen de bij de Britse Troje-sage aansluitende Slaven-historie was nieuw. Uit 

eerder onderzoek bleek dat ook andere legendes hier voor het eerst te vinden waren: de 

overname van het van oorsprong Vlaamse Woud zonder Genade in de geschiedenis van 

Holland, en het verhaal van Willibrord en de grote boomstorting.
292

 Die elementen zijn te 

verbinden met bovenstaande uitleg van de Slaven-sage.
293

 Willibrords komst betekende een 

kentering in hun geschiedenis, gesymboliseerd door de val van het Wilde Woud. Hij bracht de 

                                                
   288 Gouds Kroniekje ed. 1663, 205-206. 

   289 Ezel: Timmers 1981, nr. 164. Jezus over ongelovigen: Matt. 13.13-14. 
     290 Die pro-Utrechtse tendens kan ook verklaren waarom het bovenstaande verhaal, hoewel vermoedelijk aan het 

Gouds kroniekje ontleend (Janse 2001 B, 150-152) in Veldeners Nederlandse Fasciculus temporum (1480, n.s. 1481) 

niet bij de geschiedenis van Holland, maar als opening van de Utrechtse kroniek is te vinden (fol. 244 r e.v.; vgl. fol. 
283 r e.v.). 

   291 Over deze politieke stellingname Janse 2001 B, 152-153. Mijn interpretatie ondersteunt Janses vermoeden 

(idem, 147) dat hier een tweede auteur aan het werk was. Ook verder bouwt de voorgeschiedenis voort op de 

oorspronkelijke proloog. 
     292 Woud: Carasso-Kok 1992, 258; boomstorting: Bejczy 1992, 66.  

   293 Ik veronderstel dus gelijktijdige combinatie van deze verhaalelementen tot een nieuw, zinvol geheel. De 

door Van Dort vastgestelde gelijkenis tussen de stichtingsverhalen van Leiden en de Slavenburg zie ik dan ook 

eerder als mogelijke aanwijzing voor creatie door één auteur dan voor ontstaan naar analogie (Van Dort 2004, 

55-56, 60). Wel kunnen oudere tradities hebben bestaan; vgl. voor Leiden Brinkman 1997, 35 n. 50. 
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ware beschaving, het christendom. En de extreme barbaarsheid van land en bewoners - een 

wilde enclave temidden van landen die al wel door beschavers en bekeerders waren bezocht - 

gaf extra reliëf aan Willibrords kracht en betekenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Het Wilde Woud zonder Genade: Holland in goddeloze 

oerstaat. Uit: Kattendijke-kroniek ed. 2005, 124. 

 

 Het bisschoppelijke perspectief van het verhaal blijkt ook in de houding tegenover 

wereldlijke macht. Het gezag van paus en bisschop staat boven dat van de Frankische 

koningen en hun zetbaas Dirk I, die vooral belangrijk zijn om hun steun tegen het heidendom. 

In de beschrijving van Hollanders en Friezen is de tekst, anders dan andere Hollandse 

kronieken, opmerkelijk onpartijdig.
294

 Veelzeggend is de vorstenreeks met de willekeurige 

afwisseling van machtsgebieden. De bewoners van Holland, Utrecht en Friesland worden 

door dezelfde bril bekeken: als heidenen. Hun geschiedenis wordt beschreven vanuit de 

tradities van de omgekeerde wereld, geregeerd door kou en wildernis - in theologische zin 

beladen begrippen.
295

 Ook de herleiding van de reuzen uit Albiona (stammoeder, vrouwen-

macht), in verwante bronnen, past in deze uitleg vanuit de verkeerde wereld. Maar wanneer de 

wilde Wilten, Slaven en Sassen eenmaal zijn bekeerd, kunnen ze zich tot voorbeeldige 

mensen ontwikkelen. De uit Engeland afkomstige Willibrord was immers zelf van Saksisch, 

Fries bloed: hij was een nakomeling van Hengest, net als de in Holland vereerde heiligen 

Adalbert en Jeroen.
296

 

 Deze interpretatie geeft de stedenstichtingen verdere, spirituele betekenis. Veel van de 

oude Romeinse forten kregen tijdens de bekering van de Nederlanden een nieuwe functie als 

missiepost. Enkele van de genoemde fundaties zijn plaatsen waar Willibrord een kerk stichtte, 

of die behoorden tot het vroegste bezit van het bisdom Utrecht. Die herinnering leefde voort 

                                                
   294 Die neutraliteit werd al opgemerkt door Verbij-Schillings, die het verhaal als pro-Hollands beschouwt en 

deze optiek dus niet kon verklaren (Verbij-Schillings 1997, 114-115). In de voorgeschiedenis is het negatieve 

Hollandse beeld van de Friezen (ook ‘Woudfriezen’ - vgl. dezelfde, 110-114) ook op de Hollanders zelf van 

toepassing gemaakt, voortbouwend op bestaande etymologieën van Vrieslant (vgl. Rijmkroniek van Holland ed. 

2004, v. 76-78) en Wilten, en aansluitend bij de Wiltenburg-traditie. 

   295 Vgl. Pleij 1988, 63 e.v., 135 e.v.  

   296 Gouds kroniekje 1478, fol. [a7]v. 
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in historiografie en, soms, lokale traditie.
297

 Dat ook aan dit verleden is gedacht, blijkt uit de 

keuze van Vlaardingen als locatie voor de Slavenburg. Daar bouwden de uit Engeland 

gekomen reuzen de eerste Hollandse burcht, en daar bouwde de uit Engeland gekomen 

Willibrord de eerste Hollandse kerk, als typologische vervulling van die oudste, heidense 

stichting.
298

 En zo blijkt de geschiedenis van de Hollanders symbolisch voor de geschiedenis 

van de mens, die twee keer moet worden geboren: in het vlees en in Christus. 

 De kwaliteit van het Gouds kroniekje is nooit erg hoog aangeslagen. Volgens de eerste 

editeur Scriverius (1663) stond het vol “groove, lange, vette, dicke fabelen en beuselingen”, 

en die woorden werden met instemming herhaald. Vooral de legendarische opening gold als 

blijk van de povere capaciteiten van de schrijver. Tegenwoordig ziet men deze tekst, minder 

normatief, als bron voor het vijftiende-eeuwse historische besef.
299

 Maar de prestatie van de 

auteur van de toegevoegde oorsprongssage is daarmee niet op waarde geschat. Hij creëerde 

een nieuwe voorgeschiedenis van Holland die getuigt van grote kennis en inventiviteit, door 

weloverwogen en betekenisvol gebruik van universele geschiedschrijving, regionale overleve-

ring en lokale omstandigheden en oudheden. Met zijn religieus geïnspireerde Trojaanse anti-

sage volgde hij de conventies van de middeleeuwse Troje-traditie, maar leverde hij daar 

tegelijk een bijzondere en originele bijdrage aan door haar in het kader van de omgekeerde 

wereld te plaatsen en zo voor eigen doeleinden te gebruiken. 

 

Voor het Hollandse nageslacht was de Slaven-sage in het Gouds kroniekje een problematische 

erfenis. Er was behoefte aan een mooi, liefst Trojaans verleden, maar deze inpassing in de 

wereldgeschiedenis was weinig vleiend. Toch kon men aan bepaalde elementen ervan prestige 

ontlenen. Zo bleek er duidelijk uit hoe dapper en sterk de eigen voorouders waren, en hoe oud 

sommige van de Hollandse steden. Misschien kan het succes van het Gouds kroniekje, in 

handschrift en ook nog wel in druk,
300

 voor een deel door zo’n positief-interpreterende uitleg 

worden verklaard. Anderzijds: wie in Holland over de oorsprong van land en volk wilde lezen 

had geen andere keuze dan deze tekst.  

 Bij Leeu zelf is van ongemak niets te merken. Hij geeft de voorgeschiedenis zoals hij 

die in handschrift vond, en richt zijn aandacht op het zo goed mogelijk doorgeven daarvan 

door toevoegen van interpunctie en duidelijke tekstindeling. Inhoudelijk grijpt hij niet in: er is 

nog geen wilt of wreet verdwenen. Een andere aanpak viel ook niet te verwachten: Leeu had 

de tekst gekozen omdat hij in deze vorm succes had. De hierboven getoonde religieuze lading 

van de opening van de kroniek paste bovendien goed in zijn fonds. 

 Maar veelzeggend is de wijze waarop de Slaven-sage in andere kronieken uit de vijf-

tiende en het begin van de zestiende eeuw werd behandeld. De stedenstichtingen nam men 

graag en vaak over,
301

 maar tegenover de verdere voorgeschiedenis uit het Gouds kroniekje 

                                                
   297 Van Berkum 1993, 36-38, 40-45; Rijntjes 1995, 160-163; het betreft naast Utrecht Vlaardingen, Velsen 

(later moederkerk van Haarlem) en Valkenburg. 

   298 Gouds kroniekje 1478, fol. b2r, met herinnering aan de Slavenburg. 
     299 Vgl. Romein 1932, 107-109; Janse 2001 B, 134-135. 
     300 Vgl. hiervóór, n. 268. Het succes van de druk was beperkt. Van zijn successen gaf Leeu zelf zoveel mogelijk 

herdrukken uit (Goudriaan 1993, 7) - maar niet van deze tekst. Het aantal herdrukken door anderen is bescheiden 

(vgl. Vermeulen 1986, 96). In Delft herdrukte men Leeus teksten systematisch (Hellinga 1965, 57), wat de keus voor 
deze relativeert. Wat betreft de handschriften: een aantal dateert uit de latere zestiende eeuw, en getuigt vermoedelijk 

van antiquarische belangstelling zoals bij Scriverius. 
     301 Tilmans 1989, 76. In haar verklaring voor dit succes laat Tilmans soms een steek vallen, wat vooral lijkt voort te 

komen uit het feit dat ze de stichtingsverhalen in het Gouds Kroniekje niet als onderdelen van een volledige, negatief-

geladen voorgeschiedenis herkent, en doordat ze latere bronnen voor de stedenstichtingen ten onrechte als repre-

sentanten van een homogene, positieve traditie beschouwt. Zo is haar uitleg dat de verhalen zo aantrekkelijk waren 

omdat er een rechtstreeks verband werd gesuggereerd tussen de ondergang van Troje en het ontstaan van de eerste 

Hollandse vesting een beetje misleidend (want het gaat alleen om causaal verband), en haar elders gevonden 

opmerking dat deze gebouwd werd door afstammelingen van de Trojanen onjuist. Ook is het niet waar dat de steden-
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bestond meer distantie. Zo wil de auteur van de Kattendijke-kroniek (1491 of kort daarna) alle 

Hollanders rechtstreeks met Troje verbinden. De daarmee strijdige boodschap van de reuzen-

sage lijkt hij simpelweg te negeren. Hij neemt zowel de Slaven-voorgeschiedenis van het volk 

als de Trojaans-Aquitaanse oorsprong van de graven ongewijzigd over, maar voorziet het 

geheel van de aankondiging dat “Romen, Vrancrijck, Enghelant, Hollant ende Uutrecht ende 

Vrieslant ende alle dese Nederlanden uut den bloede van Troyen ghesproten is”. En bij 

Aeneas - de grootvader van Brutus - stelt hij, eveneens in strijd met de inhoud van zijn 

kroniek: “van sijn saet wor Hollant eerst begrepen”.
302

 

 Een sprekend voorbeeld van herinterpreterende overname geeft de tweede redactie van 

Jan van Leidens Hollandse kroniek (1485/86-1494?). Van Leiden schrapt de herleiding van de 

Slaven uit de door Brutus verjaagde reuzen. De Slaven en Wilten behoren weer, zoals bij 

Beke, tot de volkeren die tijdens de volksverhuizingen uit de Meotische moerassen en 

Scandinavië kwamen.
303

 Wel voegt hij vervolgens de stichtingen in, met speciale aandacht 

voor zijn eigen geboorteplaats Leiden en zijn woonplaats Haarlem. Beide steden krijgen een 

lofdicht toegevoegd. De naam Leiden verklaart hij, vleiend, uit het feit dat de daar opgerichte 

burcht kooplieden veilig door het woud hielp leiden. Eerder had de auteur vraagtekens ge-

plaatst bij de historische status van Utrecht als hoofdstad, en op het belang van Dordrecht, 

Haarlem, Delft en Leiden gewezen. Het wekt dan ook geen verbazing dat hij Dordrecht een 

eigen stichter geeft: de Wiltische aanvoerder Dorethus.
304

 Selectie en uitbreiding tonen dus 

een specifiek Hollandse invalshoek, met toegenomen aandacht voor de geschiedenis van de 

steden, en met een duidelijk verlangen om de verhalen uit het Gouds kroniekje in een gunsti-

ger licht te plaatsen. 

 

 

4.6. Oud en nieuw: Troje en de Bataven 

 

Niet veel later kreeg de behoefte aan een eerbiedwaardig verleden een nieuwe invulling in de 

befaamde Batavenmythe, die in de zestiende en zeventiende eeuw bepalend werd voor het 

Hollandse zelfbeeld. De grondlegger van deze nieuwe mythe was de Hollandse 

geschiedschrijver Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531). Hij was een van de humanisten die, 

begin zestiende eeuw, middels brieven en traktaten in het Latijn discussieerden over de 

identificatie van het ‘eiland der Bataven’ uit de geschriften van Caesar, Plinius en Tacitus. De 

beschikbare gegevens leidden zijn inziens onvermijdelijk tot de conclusie dat de Bataven de 

directe voorouders van de Hollanders waren geweest. Enige tijd later publiceerde hij een 

uiteenzetting over de geschiedenis van het Bataafse volk, in de Divisiekroniek (Leiden, Jan 

Seversz, 1517). Was de Bataafse kwestie tot dan toe een zaak voor een beperkte kring van 

geleerden, met deze gedrukte Hollandse kroniek in de volkstaal bereikte Aurelius een veel 

ruimer publiek. De Divisiekroniek had groot en langdurig succes, vooral ook door een 

verkortende bewerking tot schoolboek. Het werk had daardoor zeer veel invloed op de 

                                                                                                                                                   
stichters “autochtone Friese heren zijn en geen vage Wilten, Slaven of overheersende Romeinen, die later weer 

verdwijnen.” (Tilmans 1989, 76; Tilmans 1993, 124).     
     302 Kattendijke-kroniek ed. 2005, fol. 2 r, 64 r (vgl. over deze tekst hiervóór, n. 214). Terecht stelt Tilmans dat deze 
claim op algemene Hollandse herkomst uit Troje nieuw is (Tilmans 1994 A, 190). Over de sterke nadruk op de band 

tussen Holland en Troje, in inhoud en illustraties: Kattendijke-kroniek ed. 2005, C-CII, CXX e.v.; de inhoudelijke 

tegenspraak is daarbij al ten dele opgemerkt (CXXXVIII), maar niet verklaard.  
     303 De Meotische moerassen waren bekend als belangrijk punt op de weg van Troje naar Europa. Van Leiden gaf - 

anders dan Beke - een korte samenvatting van de Trojaans-Sicambrische oorsprongssage van de Franken (Van 

Leiden ed. 1620, 5; vgl. ook 93). Meer dan deze hooguit impliciete verbinding tussen de Hollandse voorvaderen en 

Troje is er echter niet. 
     304 Van Leiden ed. 1620, I, 2, 7-9. De toegevoegde stichting van Dordrecht is alleen te vinden in handschrift: 

Tilmans 1988, 123. Vgl. over Van Leidens kroniek hiervóór, n. 214. 
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beeldvorming van het vaderlandse verleden.
305

 Het hiernavolgende concentreert zich op deze 

eerste en voornaamste behandeling van de Bataafse geschiedenis, en speciaal op haar verhou-

ding tot de voorafgaande Troje-sage. Aurelius was de eerste die zich met dit probleem moest 

bezighouden. 

 

De Divisiekroniek opent traditioneel. De verdeling van de aarde onder Noachs’ zonen, de val 

van Troje en de vlucht van Aeneas, Antenor, Francus en Brutus vormen er de opmaat tot de 

geschiedenis van Europa. Daarna geeft de auteur een beschrijving van Germania en van 

Batavia als deel daarvan. 

 Volgens Aurelius waren de Bataven afkomstig uit de omgeving van Pannonië, uit 

Scythië. Daar hadden ze voortdurend onenigheid met naburige volkeren over de zoutwinning 

in een bepaalde rivier. Daarom trokken ze weg, onder leiding van Battus en zijn broer 

Salandus. Ze vestigden zich op een vrijwel onbewoond eiland in de Rijn dat Battus naar 

zichzelf Batavia noemde. Hij stichtte er Battavoduren: Wijk bij Duurstede. Salandus belandde 

in het naar hem genoemde Zeeland, waar hij de Mitelburch - naar z’n vader Mitellus - stichtte 

en waar zijn volk zich opnieuw met zoutwinning kon bezighouden. 

 Er volgt een uitvoerige en uitermate lovende beschrijving van aard en zeden van de 

Bataven, waarin deugdzaamheid, dapperheid en vrijheid de voornaamste trefwoorden zijn. 

Die kenmerken bepaalden ook de verhouding tot Rome. Altijd hebben de Bataven het Rijk 

gesteund. Sterker nog: de Romeinse keizers waren volkomen afhankelijk van de Bataafse krij-

gers. Daarbij behielden deze hun vrijheid. Nooit hoefden de Bataven tribuut te betalen. Zij 

dienden in persoon, tegen beloning, en wat ze aan betaling vroegen kregen ze. Wanneer de 

Romeinen echter te veeleisend of te lastig werden schudden ze hen af, zoals Claudius Civilis 

dat had gedaan. 

 In een schijnbaar intermezzo ‘over een opinie over de oorsprong van Holland en 

Zeeland’ (kap. 20) verdedigt Aurelius de stelling, dat er hier te lande vóór Julius Caesar geen 

kastelen of steden bestonden. Deze meer beschouwelijke passage komt hierna nog ter sprake. 

 Dan geeft hij het gangbare verhaal over de oorsprong van de Hollanders: hoe Brutus 

de reuzen uit Brittannia verdreef en hoe zij zich vestigden bij het latere Vlaardingen, met de 

bouw van de Slavenburg. Ook de verdere geschiedenis van de Slaven wordt verteld, waarbij 

we Jan van Leidens opwaarderende lezing van het Gouds kroniekje herkennen. Die latere 

historie is opgedeeld in verschillende episodes, verspreid ingevoegd in de grote lijn van de 

wereldgeschiedenis. Tenslotte worden de Slaven onderworpen door de Franken. Daarna 

begint de Hollandse graventijd, met de aanstelling van de Trojaans-Aquitaanse Dirk I door de 

Frankische koning Karel de Kale. 

 

Aurelius’ beschrijving van het Hollandse verleden volgt de internationale humanistische 

mode van zijn tijd. De door nationalisme aangewakkerde aandacht voor de eigen antieke 

geschiedenis en cultuur, de heroriëntatie op klassieke bronnen, nieuwe opvattingen over 

wildernis en beschaving: het speelde ook elders in Europa. Holland verheerlijkte de primi-

tieve, maar nog zuivere Bataven zoals andere naties de nobele Galliërs, Germanen en Belgae 

vereerden.
306

 De invloed van Tacitus, speciaal van diens herontdekte Germania, is evident. 

Aurelius’ uitvoerige behandeling van de nog landelijke Bataafse samenleving is daarop 

gebaseerd.
307

 

                                                
     305 Divisiekroniek: NaSo NL0585. Over Aurelius als grondlegger van de Bataafse mythe, en over het succes van de 

Divisiekroniek: Tilmans 1988. Een andere opvatting over de datering en het belang van zijn Latijnse bijdragen aan de 

Bataven-discussie in Bejczy 1996. Een kort overzicht van de verdere verspreiding en betekenis van deze mythe in 

Teitler 1998. 
     306 Vgl. hiervóór, IV.4.6.2., IV.6.6. en voor de Belgae V.4.4. en VI.3.3. 
     307 Tilmans 1988, 145-146, met vraagtekens (146) bij het niet-stedelijke karakter van Aurelius’ Bataafse 
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 Net zoals elders heeft de nieuwe mythe nog veel gemeen met de traditionele 

middeleeuwse Troje-sagen, naar inhoud en functie.
308

 Weer lezen we over een uit het grens-

gebied tussen Azië en Europa afkomstige eponieme held, vestiging in een nog onbeheerd 

land, etymologiserende stedenstichtingen, autonomie en gelijkwaardigheid of zelfs 

superioriteit ten opzichte van Rome. Weer gaat het om zelfverheerlijking en legitimering. En 

ook deze oorsprongsmythe leende zich voor actuele politieke boodschappen en voor vleierij-

tjes in de vorm van beweerde bloedverwantschap met Bataafse helden.
309

 

 Maar hoe verhouden oud en nieuw zich verder? Wat is Aurelius’ visie op de Troje-

traditie? We zagen dat de humanistische houding tegenover de Trojaanse afstammingssagen 

kon verschillen. Vooral het laatmiddeleeuwse aandeel in het complex van overleveringen 

werd met argwaan bekeken. Tot volledige verwerping van de Troje-sagen kwam het echter 

maar zelden. De meeste auteurs kozen voor een combinatie van bestaande opvattingen en 

nieuwe ideeën over het eigen verleden.
310

 

 Uit bovenstaande samenvatting bleek al, dat ook de Divisiekroniek zo’n combinatie 

gaf. Regelmatig is vastgesteld, dat de auteur daarbij niet erg zorgvuldig of consistent te werk 

ging: hij uitte wel twijfels, maar vervolgens gaf hij de traditionele verhalen toch door. 

Aurelius was te beschouwen als een overgangsfiguur, en daarin zag men de verklaring voor 

dit warrige samenvoegen van oud en nieuw. Hij gaf een eerste aanzet tot historische kritiek, 

maar was nog niet in staat om deze werkelijk door te voeren.
311

  

 Volgens Tilmans was het behoud van de oude verhalen echter niet zijn eigen keuze, 

maar kwam hij ermee tegemoet aan de wens van drukker en beoogd publiek. In haar studie 

over de Divisiekroniek typeert zij Aurelius als kritische vernieuwer die eigenlijk, als eerste, 

afstand nam van de middeleeuwse traditie. Wel refereerde hij in zijn proloog nog aan Troje 

als oorsprong van de meeste Europese landen en steden, “onder die welcken Duytslant een of 

is van den meesten ende grootsten, daer dese onse landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslant 

inne ghelegen sijn.”
312

 Daaruit leidt ze af dat hij niet openlijk met de middeleeuwse autori-

teiten wilde breken. Maar in de tekst zelf zou hij zijn persoonlijke visie duidelijker laten 

blijken. Met zijn Bataafse mythe zou hij de bestaande geschiedverhalen over de Trojaanse 

afstamming van de graven en die over de stedenstichtingen uit het Gouds kroniekje impliciet 

bekritiseren. Want niet alleen was deze nieuwe herleiding gebaseerd op betere, klassieke 

bronnen.
313

 Zij gaf ook een historische identiteit aan de hele Hollandse natie, anders dan de 

elitaire, slechts op de graaf gerichte Troje-mythe of de stichtingsverhalen die alleen aan 

afzonderlijke steden luister gaven.
314

 In het beschouwelijke intermezzo na de Bataafse hoofd-

stukken zou hij zijn twijfels over de Trojaanse afstammingssagen en de legendarische 

stedenstichtingen nogeens expliciet formuleren.
315

 

                                                                                                                                                   
beschaving; dit kan worden verklaard door Tacitus’ expliciete mededelingen over het ontbreken van steden bij de 

Germanen in het algemeen (vgl. hiervóór, IV.6.6.). 
     308 Vgl. hiervóór, IV.4.6.3. 
     309 Politieke implicaties Divisiekroniek: Tilmans 1988, 155 e.v.; zoals bekend werd de Bataafse mythe later van 

belang als legitimering van de Opstand. 

 Bloedverwantschap: in een van Aurelius’ andere geschriften blijken de Wassenaars afgestamd van de 

Bataafse leider Julius Civilis (Tilmans 1988, 42; vgl. 153 voor een Bataafse afstamming van Karel van Gelre bij de 

Gelderse humanist Noviomagus). 
     310 Zie hiervóór, IV.4.6.3. Ook persoonlijke contacten van Aurelius (Jan van Leiden, Johannes Trithemius - vgl. 

Tilmans 1988, 23, 25 e.v., 33) kozen voor deze weg, zoals we eerder zagen. 
     311 Kampinga 1917, 8-9; Romein 1932, 211; Ebels-Hoving 1982, 256; Levelt 2011, 174. 
     312 Divisiekroniek 1517, proloog ([a ij] v). 
     313 Alleen Tacitus was overigens werkelijk nieuw als bron voor oorsprongsmythen; Caesar en Plinius werden, 

direct of indirect, ook al wel bij de constructie van Troje-sagen gebruikt (vgl. bijvoorbeeld de vierde Brabo-sage). 

Dat we hier met volksverhalen te maken zouden hebben (Tilmans 1988, 126) lijkt mij niet juist. 
     314 Tilmans 1988, 126, 144-145, 155, 214, 217. 
     315 Tilmans 1988, 126, 141. 
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 Bejczy verklaart Aurelius’ combinatie van oud en nieuw weer anders: uit het 

tijdgebrek van de achterblijver. Hij tempert het door Tilmans gecreëerde beeld van de auteur 

als groot vernieuwer. Volgens hem had Aurelius de Hollandse historie al op de traditionele 

wijze van het Gouds Kroniekje beschreven toen hij hoorde over het Bataafse verleden van 

Holland. Geschrokken voegde hij, op het laatste moment, een geschiedenis van de Bataven in 

zijn werk in. Die haast zou verklaren waarom de Divisiekroniek hier zo onsamenhangend en 

zelfs tegenstrijdig lijkt, met Bataven naast Slaven en Wilten, en herkomst van de Bataven uit 

Midden-Europa naast een Trojaanse afstamming voor de Hollanders. “Wellicht was het in 

1515 te laat voor Aurelius om zijn oorspronkelijke relaas over de Hollandse oertijd terug te 

nemen. Alles wat hij deed was het inlassen van enkele hoofdstukken waarin hij de traditionele 

verhalen over de oertijd - die hij tevoren kritiekloos in zijn kroniek had verwerkt - opeens 

veroordeelde”.
316

  

 Aurelius’ benadering is dus altijd negatief uitgelegd: als onvermogen van een over-

gangsfiguur, als commerciële knieval van een wetenschappelijke voorloper, of juist als haast 

van een achterloper. Hij heeft oude en nieuwe opvattingen echter bewuster en met meer 

aandacht en overtuiging samengevoegd dan tot nu toe is verondersteld. Zeker: zijn historio-

grafische belangstelling lag vooral bij de Bataven, en niet zozeer bij Troje. Over de Bataafse 

geschiedenis geeft hij een uitvoerige en samenhangende verhandeling, terwijl de gegevens 

over de relatie tussen Holland en Troje verspreid en niet altijd consistent zijn.
317

 Het lijkt ook 

duidelijk dat de drukker die Hollandse connectie met Troje wèl heel interessant vond, in elk 

geval in commercieel opzicht. We komen daar nog op terug. Maar in hoeverre Aurelius 

afstand nam van de oude oorsprongs- en stichtingsverhalen is de vraag. In bepaalde passages - 

met name het genoemde intermezzo - echoot hij de lichte spot en de kritische toon waarmee 

collega-humanisten over de afstammingsrage in het algemeen en bepaalde sagen in het 

bijzonder spraken. Hoe die kritiek moet worden geduid staat echter nog te bezien.
318

 De 

veronderstelling dat het omarmen van de nieuwe, humanistische inzichten automatische en 

volledige afwijzing van de voorafgaande traditie impliceerde of zou moeten impliceren is een 

misvatting, die voortkomt uit onbegrip van die traditie. De Divisiekroniek verwerpt slechts 

                                                
     316 Bejczy 1996, 472-473. 
     317 Hoe de combinatie van Bataven en Slaven, herkomst uit Midden-Europa en herkomst uit Troje toch een eenheid 

kan vormen wordt hierna uitgelegd. Daarmee zijn echter niet alle onduidelijkheden verklaard.   

 De verdere verwarring wordt deels veroorzaakt door Aurelius’ eclectische benadering van de Troje-stof: een 

deel ervan accepteert hij, een deel niet. Wat hij afwijst (de herleiding van de Hollanders uit de reuzen) neemt hij 

echter nog wel op, in vooruitwijzingen (fol. 10 r, 8 v) en in het lopende verhaal (fol. 17 r en v). Mogelijk kwam hij 
hiermee tegemoet aan de wensen van de drukker, die ook in zijn illustratiepolitiek de traditie hoog hield. 

 Verwarrend is ook een latere passage in de tekst, in de voorrede tot de behandeling van het graafschap 

Holland. Daar wordt opnieuw op ligging, oudheid en bevolking ingegaan, waarbij we een heel ander overzicht van 

Hollands oergeschiedenis krijgen dan in de eerste hoofdstukken: “Wanttet al bi IJsaacs des patriarchs tijt bewoent is 

gheweest. Onder Moyses tijden bi coningen regeert. Onder Sampsons tijden bi den Troijanen weder begrepen ende 

daernae bewoent van den Chatten” (fol. 91 v). Wordt hier een andere Hollandse kroniekschrijver gevolgd, en dan een 

auteur die Annius van Viterbo gebruikte, gezien de gemelde vóór-Trojaanse bewoning? Aurelius’ stadgenoot, vriend 

en collega-geschiedschrijver Reinier Snoy voltooide in 1519 een geschiedenis van Holland met gebruik van Annius,  

maar werkte daar al vanaf ca. 1509 aan; hij kan invloed hebben gehad (De Hemptinne 1989, datering: 114 n. 13; vgl. 

Snoy ed. 1620, 16-21; relatie Snoy-Aurelius: Tilmans 1988, passim). Onduidelijk blijft in elk geval welke Trojanen 

hier waren ten tijde van Sampson, die (als opvolger van Abdon: vgl. hiervóór, II.3.2.) kort na die oorlog leefde. 
     318 Over het intermezzo (kapittel 20) hierna. Een tweede afstandelijke opmerking betreft de naamsverklaring van de 

Franken (vgl. hiervóór, IV.4.1). Aurelius noemt de bekende herleidingen uit feroces (“wreet”) en franci (vrij); 

“Andere die seggen ende dat confirmeert Robertus Gaguinus in sijne cronijcke als dat dese Sicambrinen gheheten 

worden Franci van horen oversten hooftman, Hectoors soen [...], dye ghenoemt was Francion [...]. Wat nu hier of is 

laet ick bliven, want dye authoren seere discorderen van den oerspronghe ende beghinsele der Francken” (Divisiekro-

niek 1517, fol. 44 v). Dat Aurelius zich hier zou aansluiten bij Gaguins twijfel over de Trojaanse afstamming van de 

Fransen (Tilmans 1988, 101) zie ik niet. Vgl. over Gaguin ook hiervóór, IV.4.6.3. 

 Een kritische notitie over afstammingssagen op fol. 4 r betreft de modieuze verhalen rond Noachs post-

diluviale zonen, zoals bij Annius van Viterbo (en naar zijn voorbeeld Reinier Snoy: vgl. De Hemptinne 1989). 
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een deel daarvan, en probeert met het overige een nieuwe eenheid te creëren. En bij die uitleg 

blijkt het met de geconstateerde innerlijke tegenspraak en verwarring mee te vallen.  

 Aurelius neemt de oudste en belangrijkste Troje-sagen van Romeinen, Franken en 

Britten wel degelijk serieus als historisch kader. De aandacht voor de Europese oorsprong uit 

Troje gaat, zoals we al zagen, verder dan een verwijzing in de proloog. Verschillende kapittels 

worden besteed aan de Trojaanse oorlog en de voornaamste afstammingssagen. Bovendien 

geeft Aurelius - en dat is uitzonderlijk - een omstandige verklaring van de plaats van dat alles 

in het goddelijke heilsplan. Deze voor het middeleeuwse denken over Troje zeer 

verhelderende passage werd eerder in deze studie aangehaald. Europa is er het nieuwe 

beloofde land, de afstammelingen uit Troje het nieuwe uitverkoren volk.
319

 

 De Hollandse historie past eveneens in dat raamwerk. Dat blijkt niet alleen uit de 

proloog, maar ook uit het hoofdstuk over de Frankische oergeschiedenis. Aurelius beschrijft 

hoe de Franken na hun verdrijving uit Sicambria naar het Westen trokken en daarbij ook 

Holland, Zeeland en het Sticht veroverden. Hij trekt veel ruimte uit om misverstanden over 

deze latere scheppers van het graafschap te voorkomen: 
 

Enige luden die der dinghen onderscheyt niet en verstaen [begrijpen] menen dat het coninghen 

van Vrancrijck waren die Hollant eerst uutgaven [in leen gaven], dat si met reden wel proeven 

[inzien] souden dat si onrecht segghen, want Hollandt nye Walsche tonghe en was, noch onder 

der Walen onderdanicheit en stonde. Mer het waren coninghen der Francken, ende waren van 

‘t eerste ende rechte Vrancrijck dat nu Franckenlant hiet, daer Wirtzburch die hoofstat of is als 

voerseit staet, want also als die edel Francken van Troyen dat lant bi den Rijn eerst begrepen 

als si uut horen landen ende stat van Sicambrien verdreven waren ende noemden dat lant na 

hem Franckenlant daer die coninghen van Franckenlant of ghecomen sijn ende doe ter tijt die 

meeste coninghen van der werelt naest den keyser waren.  

 

De huidige Fransen waren slechts Francigene: latere afstammelingen van de Franken, uit de 

tijd dat deze verder westwaarts waren getrokken. De eigenlijke Franken moest men echter 

eerst en vooral in Duitsland localiseren. Zij waren het die het Rijk hadden overgenomen. De 

paus had daarna bepaald dat het Rijk voor altijd in Duitse handen moest blijven. Holland 

maakt dus deel uit van dat nadrukkelijk Trojaans-Frankische, Duitse Rijk.
320

 En de eveneens 

Trojaanse afstamming van de graaf die de Franken over Holland aanstelden wordt niet in 

twijfel getrokken.
321

 

 De Bataafse mythe beschrijft de geschiedenis van het eigen voorgeslacht vóór de 

komst van de Franken. Die beschrijving gaf inderdaad impliciet kritiek op de bestaande 

verhalen over Hollands oorsprong en oertijd, maar anders dan Tilmans stelt. Kern van het 

verschil tussen oud en nieuw is niet collectief tegenover selectief of exclusief, maar positief 

tegenover negatief. Er bestond immers al een collectief portret van de Hollandse voorvaderen, 

in de weinig vleiende Slavengeschiedenis uit het Gouds Kroniekje. Het is deze, door Tilmans 

niet als zodanig herkende
322

 voorgeschiedenis van het Hollandse volk waarop de Bataven-

                                                
     319 Voornaamste hoofdstukken met Troje-stof: div. 1 kap. 6: val van Troje; kap. 7: Trojaanse stichtingen Aeneas, 

Antenor, Francus, met heilshistorische uitleg; kap. 8: Brutus; div. 2 kap. 10: verwijzing naar Romeinse en Brabantse 

Troje-sage; kap. 22: Franken; div. 3 kap. 11: Trojaans-Aquitaanse sage Hollandse graven. Heilshistorische uitleg: zie 

hiervóór, IV.4.3.2. Ten onrechte belandt dit aspect van Aurelius’ geschiedvisie bij Tilmans in een korte voetnoot 
(Tilmans 1988, 126 n. 18). 
     320 Divisiekroniek 1517, 44 v - 46 r (citaat: 45 r). Vgl. over deze in Duitsland tot in de 16e eeuw gangbare germa-

nisatie van de Franken, in de strijd om het keizerschap: hiervóór IV.4.4.1. Over Aurelius’ verdere deelname aan deze 

internationale discussie: Tilmans 1988, 159-160. 
     321 Divisiekroniek 1517, fol. 95 v e.v. 
     322 Dat blijkt op verschillende plaatsen. Anders dan Tilmans stelt is Aurelius niet de eerste die aan de Hollandse 

historie een voorgeschiedenis toevoegde (Tilmans 1988, 90, 118, 214). Ook de Slaven-sage uit het Gouds Kroniekje 

was bedoeld als voorgeschiedenis. Sinds de creatie van deze sage golden de Slaven en Wilten niet meer als pas met 

de volksverhuizingen in deze streken terecht gekomen (id., 126): dat was de voorafgaande opvatting van Beke. 
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mythe reageert. Aurelius haalt de angel uit het oude verhaal door de herleiding van de 

Hollanders uit de door Brutus verdreven, wilde reuzen aan te vechten, en er een herleiding uit 

de primitieve maar nobele Bataven voor in de plaats te stellen. De verdere Slavengeschiedenis 

blijft behouden.
323

 Door een enkele terug- of vooruitwijzing benadrukt hij daarbij de 

continuïteit: het land van de Slaven heet nog steeds Batavia, en ze worden regelmatig 

gelijkgesteld met de Hollanders.
324

 Zo is het alsof beide volkeren samenvallen, of de vroegere 

Bataven alleen van naam veranderd zijn. 

 Van belang is de interpretatie van het beschouwende kapittel tussen de Bataafse 

hoofdstukken en die over de oude herleiding van de Hollanders uit de door Brutus verdreven 

reuzen. Het lijkt of Aurelius hier even afdwaalt voor een geschiedkundig terzijde, en zo vat 

Tilmans het ook op: “voordat hij de draad van het verhaal weer oppakt met Brutus, geeft hij 

eerst nog zijn visie op het ontstaan van de Hollandse steden”. Levelt veronderstelt dat de 

auteur gewoonweg alles vertelde wat hij tegenkwam, en hier uitlegt hoe het komt dat dit soort 

vaak tegenstrijdige verhalen bestaan.
325

 De strekking van het betoog moet echter anders 

worden uitgelegd. Daartoe eerst een korte samenvatting van het kapittel. 

 Aurelius opent met de stelling, dat er in Holland vóór Caesar geen kastelen of steden 

bestonden. Het is moeilijk om over dit soort kwesties zekerheid te krijgen: door het ver-

strijken van de tijd is veel onduidelijk geworden. In Duitsland waren vroeger in elk geval nog 

geen versterkte steden en burchten. Pas de Romeinen waren begonnen met de bouw daarvan. 

In kronieken lees je niet dat er in Duitsland vóór Caesar andere steden waren dan Trier. 

Trierse kronieken beweren weliswaar dat er vijf andere Duitse steden aan die stad 

onderworpen waren. Maar zoals Enea Silvio al schreef in zijn Historia Bohemica: alle 

geschiedschrijving is vermengd met fabels, want ijdelheid maakt machthebbers en steden 

lichtgelovig. Er zijn mensen die hun oorsprong heel ver terug zoeken en daar zeer trots op 

zijn, zoals de Bohemers die beweren dat ze van Slaven afstammen die nog aan de toren van 

Babel hebben meegebouwd. Andere Europese volkeren zeggen dat ze van de Romeinen of de 

Trojanen afstammen,  
 

Mer die Beemer nemen hoer begin ende oerspronck veel hoger, als [namelijk] van den Slaven 

die den toern van Babilonien maecten. Mer si en seggen niet wat coningen, wat heren ende 

vorsten si gehadt hebben, of wat lant si bewoent hebben of tot wat tijden si in Europen 

gecomen sijn, mer anders niet dan datter gheweest sijn Slaven, die dat lant eerst begrepen. Als 

oec die Hollanders seggen dat si ghecomen sijn uut Brittangen oft Enghelant, ende begrepen 

dese landen van Hollant ende Zeelant, ende noemden hem selven oec Slaven. Mer van al desen 

en vint men ghene warachtige sekerheit. Ende dit is al een ydel ende bespotlic eer oft lof.326 

 

Wie de Bohemers na wil volgen en de edelheid van zijn geslacht wil zoeken in de oudheid der 

tijden, moet niet teruggaan tot de toren van Babel, maar tot de Ark van Noach of tot Adam en 

Eva, waar we allemaal van afstammen. Deugd alleen bepaalt adeldom, want alle oudheid is 

vol fabels. Aurelius concludeert dan dat alle berichten over stedenstichtingen in Holland vóór 

                                                                                                                                                   
Tilmans verwijst echter stelselmatig naar het verhaal van het Gouds Kroniekje met de term ‘de stedenstichtingen’ 

(id., 123 en passim): een te beperkte karakterisering. Het ging er niet om luister aan bepaalde steden te verschaffen 

(id., 126). Die uitleg werd wellicht ingegeven door de visie in Aurelius’ bronnen (Jan van Leiden met zijn positief-
interpreterende weergave van deze Hollandse stichtingen, Schedels wereldkroniek (1493) waarin verschillende trotse 

vermeldingen van Trojaanse stedenstichtingen elders in het Rijk). Maar de oorspronkelijke en volledige Slaven-sage 

had die intentie niet. 
     323 De Slaven heten daarbij nog steeds ‘wild’, maar het is misschien geen toeval dat de grote boomstorting ten tijde 

van Willibrord ontbreekt (Bejczy 1992, 72). Bij de bewerking van Tacitus werden ook de scherpste kantjes van diens 

Germanen-portret weggelaten (vgl. over Aurelius’ Tacitus-bewerking Tilmans 1988, 146). 
     324 Zie bijvoorbeeld fol. 36 v, 49 v, 50 r en v. 
     325 Tilmans 1988, 141; Levelt 2011, 178. 
     326 Divisiekroniek 1517, fol. 16 v., naar Enea Silvio Piccolomini, Historia Bohemica (Piccolomini ed. 1967, 84). 
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Caesar onwaar zijn. Als concrete voorbeelden noemt hij de stichting van de Slavenburg bij 

Vlaardingen en de vestiging van een hertog Walachrijn op het latere Walcheren.
327

 

 Als gezegd: het is voornamelijk in dit kapittel dat Aurelius kritiek op historische fabels 

laat horen. Maar daarmee doelt hij vooral op het verhaal over de herleiding van de Hollanders 

uit de reuzen en over hun stichting van de Slavenburg, de traditionele en voor de negatieve 

lading bepalende opening van de Slavengeschiedenis. Die intentie blijkt al in de afstandelijke 

titel van het kapittel, ‘Van die opinie der gheenre die scriven van den beghinne, anvang ende 

oerspronc deser landen van Hollant ende Zeelant’. Veelzeggend is ook de plaatsing van het 

stuk: geen toevallig intermezzo, maar een bewuste, ondergravende inleiding op het kapittel 

over deze visie op de herkomst van de Hollanders. En de wat spottende woorden over de 

ijdelheid die vorsten en steden ertoe brengt om mooie verzinsels over hun verleden te geloven 

betreffen een andere Slaven-sage, uit Bohemen - Troje wordt er slechts zijdelings en vergelij-

kenderwijs bij betrokken. Ze zijn geciteerd naar Enea Silvio Piccolomini (die zowel de 

Franken als zijn eigen naam en bloed uit Troje herleidde!), waar deze de historische pretenties 

van de Bohemers bekritiseert.
328

 Aurelius volgt dat beroemde voorbeeld na om die andere, 

Hollandse Slaven-sage als even grote onzin te kunnen verwerpen. En zijn geleerde bezwaren 

tegen vóór-Romeinse stedenstichtingen beogen de bouw van de Slavenburg als belangrijk 

deel van dat onwenselijke verhaal. 

 De andere stichtingsverhalen uit het Gouds Kroniekje blijven ongemoeid: ze zijn te 

dateren in een latere periode uit de geschiedenis,
 329

 en worden daar zonder probleem opgeno-

men. Sterker: Aurelius bevestigt ze impliciet, door historische kritiek of andere moderne, 

humanistische toevoegsels. Zo corrigeert hij de gebruikelijke naam en naamsverklaring - en 

daarmee de ongunstige associaties die deze opriep! - van koning Ezeloor, 
 

den welcken die leke luden noemen Ezeloer omdat hi so lange oren hadde gelijck een ezel mer 

dit is al versierde [verzonnen] logentael want hi genoemt was Aurindulius of Etzelinus ende 

comt sere mitten Latijn overeen, want auris is een oer mer dat hi lange oren hadde en is so 

niet.330 

 

En verder meldt Aurelius dat hij zelf munten bezit die bij de resten van Aurindulius’ 

bouwwerken bij Voorburg werden opgegraven: een uit de tijd van Nero, en een uit de tijd van 

Antoninus Pius.
331

    

 Aurelius brak dus niet met de Troje-traditie in het algemeen. Maar hij hoopte wel te 

breken met de Trojaanse anti-mythe die er ten aanzien van de Hollanders bestond, en die een 

fundamenteel negatief beeld van hen gaf. Dat verlangen bleek ook al in de tweede redactie 

van de Hollandse kroniek van Jan van Leiden, een van de bronnen voor de Divisiekroniek, uit 

het weglaten van de reuzenherleiding en uit kleine, opwaarderende aanvullingen in de rest van 

het verhaal. Aurelius ging nog verder, door de reuzenherleiding expliciet aan te vallen en er 

                                                
     327 Divisiekroniek 1517, fol. 16 v - 17 r; twee kapittels verder (fol. 18 r) verwijst hij nog de stichting van Dordrecht, 

door Jan van Leiden toegevoegd aan het verhaal van het Gouds Kroniekje, naar een later tijdstip in de geschiedenis. 

 Het verhaal van Walachrijn is een al oudere overlevering over de Zeeuwse geschiedenis. Het werd door 

Aurelius eveneens ontleend aan de tweede Hollandse kroniek van Jan van Leiden, en zou afkomstig zijn uit de - 

onbekende - Historia Lotharingorum van Hugo van Fleury (vgl. Divisiekroniek  1517, fol. 19 r-v en Tilmans 1988, 
114). Deze vorst der Belgen is echter afkomstig uit de Annales Hannoniae van Jacques de Guise (Valacrinus), en 

komt ook voor in de vierde Brabo-sage (Walagar). Vgl. V.4.4. en VI.3.3. 
     328 Vgl. voor de slechts ten dele kritische houding van Piccolomini hiervóór, IV.4.6.3.  
     329 Antonina: tijdens of kort na Nero; Haarlem, Leiden, Voorburg en Valkenburg: na Hengest en Horsa (vijfde 

eeuw) en vóór Arthur (zesde eeuw). 
     330 Divisiekroniek 1517, fol. 49 r. Tilmans citeert de passage als voorbeeld van kritische vertaling (Tilmans 1988, 

192). 

   331 Divisiekroniek 1517, fol. 49 r; ook geciteerd in Tilmans 1988, 192. Vgl. over de traditie rond Ezeloor hiervoor, 

444. 
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iets anders voor in de plaats te stellen. De klassieke bronnen boden in alle opzichten betere 

voorvaderen in de Bataven. Met de vervanging van de oude ouverture van de Hollandse 

oergeschiedenis door deze nieuwe opening veranderde de strekking ervan diametraal. 

Voortaan hadden de Hollanders voorbeeldige voorouders. 

 

Maar nog niet alle verwarring is geklaard. Opmerkelijk is de al genoemde titelpagina,
332

 met 

de in rode letters gezette teaser dat Holland ‘eerst begrepen ende bewoent is gheweest van 

den Troyanen’. Geen woord over de voor Aurelius zo belangrijke Bataven. En bij lezing van 

de kroniek wordt niet echt duidelijk welke Trojanen nu eigenlijk zijn bedoeld.
333

 Hoe is dit 

verschil tussen vlag en lading te duiden? 

 De inhoud van de Divisiekroniek werd niet alleen bepaald door de geschiedkundige 

ideeën en voorkeuren van Aurelius. De commerciële belangen van de drukker, Jan Seversz, 

speelden ook een rol.
334

 De kroniek was bestemd voor een lekenpubliek van Hollandse 

burgers. Men diende dus rekening te houden met de vermoedelijke belangstelling van deze 

beoogde kopers. Uit de titelpagina - de meest prominente reclamedrager, in principe afkom-

stig van de drukker
335

 - blijkt dat Jan Seversz die belangstelling allereerst bij een eigen oor-

sprong in Troje zag. Is hier dus sprake van verschil van opvatting en slechte samenwerking 

tussen auteur en uitgever? In haar studie over de Divisiekroniek wees Karin Tilmans al op 

blijken daarvan. Zo werd Aurelius’ verhaal over koning Ezeloor door Seversz geïllustreerd 

met een speciaal vervaardigde afbeelding van een koning met enorme oren, terwijl de tekst 

die naamsverklaring juist ontkrachtte.
336

 Hierbij aansluitend nog een ander in dit verband 

passend voorbeeld: ook de bouw van de Slavenburg werd door Seversz geïllustreerd, met 

voorbijgaan aan de historische kritiek van zijn auteur. De Trojaanse titelpagina zou eveneens 

aan Tilmans’ lijstje kunnen worden toegevoegd. De verwarring rond Holland en Troje zou 

dan in dit geval te verklaren zijn uit de juist hier tegenstrijdige intenties van drukker en auteur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koning Ezeloor: een voorbeeld van de tegenstrijdige 

intenties van auteur en drukker. 

Divisiekroniek 1517, fol. 49 r. 

 

                                                
   332 Vgl. ook hiervóór,V.4.5.4., met afbeelding. 
     333 Het kan niet gaan om de reuzen, waarvan eveneens gezegd wordt dat ze Holland ‘eerst begrepen’, maar die juist 

voor de Trojanen vluchtten (fol. 8 v, 17 r en v). Ook niet de Sicambriërs die op weg naar Brittannia (?) door 

ongunstige wind in Zeeland landden: zij werden direct door de Slaven verdreven (fol. 17 v). Dan de Franken en Dirk 

I? Of wordt gedoeld op de veel later ineens genoemde, maar niet nader geïdentificeerde Trojanen die Holland ten 

tijde van Sampson zouden hebben bewoond (fol. 91 v; vgl. hiervóór, n. 317)? 
     334 Vgl. over Seversz’ motivatie eerder V.4.5.4 (navolgen van succes). 
     335 Vermeulen 1986, 34-36; Ebels-Hoving 1982, 251. 
     336 Tilmans 1988, 54-73; Ezeloor: 63 e.v. Vgl. eerder Van de Waal 1952, I 128-129. 
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 Toch is er ook hier misschien meer eenheid dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn 

aanwijzingen dat Aurelius probeerde om tegemoet te komen aan de wensen van de drukker, 

door te suggereren dat de Bataven via Scythië uit Troje kwamen. De Scythen waren uit 

klassieke bronnen bekend als bewoners van de Meotische moerassen, en (althans volgens 

sommigen) als nobele wilden. Een verbinding tussen de nobele Bataven, de nobele Scythen en 

het edele Troje lag voor de hand.
337

 Eerder zagen we dat zowel Beke als Jan van Leiden de 

Slaven noemde onder de volkeren die, in de eerste eeuwen na Christus, vanuit Scandinavië en 

de Meotische moerassen naar Europa trokken. En door de Frankische Troje-sage waren deze 

moerassen bekend als belangrijk punt op de weg van Troje naar Europa. Bij Beke ontbreekt 

elke referentie aan die sage. Van Leiden gaf er een korte samenvatting van, Maar meer dan 

deze hooguit impliciete verbinding tussen de Hollandse voorvaderen en Troje was er niet.
 338

 

Aurelius dikt de suggestie van een verband echter aan, door in zijn beschrijving van Francions 

vlucht uit Troje een vooruitwijzing naar de Hollandse geschiedenis in te voegen:  
 

Doe Francion hier een weinich tijts mitten sinen geseten hadde heeft hi een plaetse verspijt 

ende ghevonden versceiden van allen menschen leggende opter riviere Tanays [Don] nortwert 

op Scythien, daer wi Hollanders onse oerspronck of nemen, als men na horen sal, welcke rivier 

scheidet Asien ende Europen, vallende ten lesten in den marasschen ende broecklanden van 

Meotides.339 

 

Misschien heeft Seversz met zijn titelpagina geëxpliciteerd wat Aurelius hier suggereert: dat 

niet alleen de Hollandse graven, maar ook de Bataafse voorvaderen van hun onderdanen uit 

Troje uit kwamen. Die herkomst zou hen passen - en Seversz ook. 

 

De Divisiekroniek kreeg al snel bekendheid onder historici, maar was aanvankelijk geen 

commercieel succes - misschien door de prijs, misschien ook door de vele slordigheden in de 

uitgave. Een flink aantal exemplaren van de eerste oplage werd niet verkocht, en belandde in 

Antwerpen. In 1530 werden ze daar opnieuw op de markt gebracht, geactualiseerd door 

toevoeging van het vervolg uit Jan van Doesborchs uitgave van de Alderexcellenste Cronike 

van Brabant in dat jaar, door Van Doesborch of door Seversz en zijn zakenpartner Willem 

Vorsterman.
340

 Pas aan het eind van de zestiende eeuw zouden er in Holland nog enkele 

herdrukken verschijnen.
341

 

 Maar Vorsterman had inmiddels een nieuwe vorm voor het materiaal uit de 

                                                
   337 Waarschijnlijk werd Aurelius hier (mede) beïnvloed door Johannes Trithemius’ Compendium sive 

Breviarium […] over de geschiedenis van de Franken, dat in 1515 in Mainz was verschenen. Bij Trithemius 

waren Trojanen, Scythen, Sicambriërs en Franken achtereenvolgende namen voor hetzelfde volk, dat in de vijfde 

eeuw voor Christus vanuit de Meotische moerassen naar Germania trok en zich in de Rijndelta vestigde. Omdat 

dit in Habsburgs belang bedachte verhaal de importantie en de vrijheid van de Bataven tegelijk ondergroef, was 

het voor Aurelius niet aantrekkelijk om het over te nemen of er direct naar te verwijzen. Zie over Trithemius en 

de Scythen hierna, VI.6.6., speciaal 482. Invloed van Trithemius’ Compendium bij Aurelius lijkt aanwijsbaar in 

de herhaalde localisering van de woonplaats van de Trojaanse Franken ‘bij de Scythen’ (fol. 17 r) en in de 

referentie aan Würzburg (citaat hierboven, 452) als kern van het Frankisch gebied. 
     338 Vgl. hiervóór, n. 275 en n. 303. 
     339 Divisiekroniek fol. 8 r. Dat hier ‘Hectors zoon Francion als voorvader van de Hollanders wordt genoemd’ 
(Tilmans 1989, 82) is niet waar, maar de suggestie is er wel - mogelijk bewust vaag. Vgl. ook fol. 17 v voor 

localisering van de Trojaanse Franken ‘bij de Scythen’. Bij de latere behandeling van de oorsprong der Bataven 

houdt hij het - in lijn met Bekes herleiding van de Slaven - op een vage omschrijving van deze streek bij Pannonië / 

Scythië, zonder terugwijzing naar Troje of Franken (fol. 11 r, 11 v).  

   340 NK 614; vgl. Tilmans 1988, 168-169, 172-174; Gerritsen 1991. Tilmans schat dat een derde deel van de oplage 

niet werd verkocht. Over de relatie Seversz - Vorsterman: Bangs 1979. Verdere receptie: Tilmans 1988, 175 e.v. 

   341 Herdrukken in 1585, 1590-1591 en 1595, op verschillende Hollandse adressen; met het oog op Hugenootse 

immigranten verscheen in 1601 in Dordrecht ook een Franse vertaling (Tilmans 1988, 177-179). In de zeven-

tiende eeuw verscheen nog een kritisch bedoelde bewerking door Wouter van Goudhoeven (idem, 180-182).  
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Divisiekroniek gevonden, waarin het wèl verkocht - zeer goed zelfs. In 1538 bracht hij een 

verkortende bewerking op de markt, onder de titel Die Cronijcke van Hollant, Zeelant ende 

Vrieslant van alle gheschiedenissen int Corte, met die Cronijcke vanden Bisschoppen van 

Uutrecht, ende hoe dat Hollant eerst begrepen is […]. Deze uitgave werd buitengewoon 

populair: tot in de negentiende eeuw verschenen tientallen herdrukken. In de Republiek was 

dit het gangbare schoolboek voor vaderlandse geschiedenis.
342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De wijdverspreide Cronijcke van Hollant Zeelant ende 

Vrieslant […], tweede druk, Antwerpen, Willem 

Vorsterman, [1539]. De Trojaanse stamvaders zijn van 

de titelpagina verdwenen. 

Ex. Den Haag KB KW 231 G 29. 
 

Het werk staat bekend als uittreksel uit de Divisiekroniek, maar het is meer dan dat. 

Het beschrijft de geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden vanuit een ruimer blikveld 

dan alleen het Hollandse. Karin Tilmans constateerde al dat de gegevens over Batavia zijn 

ontleend aan een andere bron, Geldenhouwers Historia Batavica (1530), maar dat het 

“Gelders chauvinisme” van de auteur zich beperkte tot de oudste geschiedenis.
343

 Misschien 

werd de keuze voor deze aanvullende bron echter niet ingegeven door Gelders chauvinisme, 

maar door commerciëel belang. Geldenhouwer identificeerde de Bataven niet alleen met de 

Hollanders, maar ook met de Geldersen. Nijmegen was zelfs de hoofdstad van Batavia 

geweest. Die uitbreiding van de Bataafse oudheid (en dus van het potentiële publiek) wordt 

hier overgenomen. Daarnaast bevat Vorstermans Cronijcke, net als de Divisiekroniek, ook 

andere overleveringen over het antieke Noorden. De komst van reuzen uit Albion ontbreekt, 

maar in de eerste eeuw na Christus bestrijdt keizer Claudius er de Sassen, Slaven en Wilten, 

bij het Woud zonder Genade. Utrecht is het door hen gestichte Wiltenburg, maar wordt óók 

hoofdstad van Batavia genoemd. En de Hollanders worden niet alleen gelijkgesteld met de 

Slaven, maar ook met de Betuwers. Het lijkt er dus op dat Vorsterman al deze verhalen wilde 

combineren, zodat de kroniek een zo groot mogelijk publiek in de noordelijke Nederlanden 

zou kunnen interesseren. Trojaans bloed is er alleen voor de graven, via Dirk I, jongste zoon 

van Sigebert van Aquitanië.
344

 Van een Trojaanse afkomst voor álle Hollanders, zoals de 

                                                
   342 Tilmans 1988, 179. Ik zag de tweede druk uit 1539 (Ex. Den Haag KB KW 231 G 29). 

   343 Tilmans 1988, 180. 

   344 Cronijcke van Hollant Zeelant ende Vrieslant [1539]: Bataven: [A2]r e.v.; Claudius: [A6]r en v; Utrecht: 

[A2]r en [A6]v; Hollanders: [A6]v; Dirk I: [B7]v. Vgl. Geldenhouwer ed. 1998, 50 e.v. De context van de vierde 
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Kattendijke-kroniek en de Divisiekroniek het wilden, is geen sprake meer. In dit geval 

verwachtte Vorsterman daar blijkbaar minder van dan bij de uitgave van zijn Vlaamse 

kroniek. 

 De Troje-traditie was in middeleeuws Holland belangrijk, zoals elders. Maar anders 

dan in de eerder besproken Europese landen en in de Zuidelijke Nederlanden raakte Troje er 

al gauw uit de belangstelling, niet alleen bij de intellectuele bovenlaag maar ook bij het 

grotere publiek. De verklaring hiervoor ligt in het karakter van de bestaande traditie: er was in 

Holland geen positieve collectieve band met Troje geworteld. De Troje-sagen waren er 

genealogisch van aard, gericht op de graaf en vooraanstaande edelen. Ze hadden voor het 

graafschap als geheel geen betekenis, en mét de geslachten waarop ze betrekking hadden 

verloren ze hun belang. De Slaven-sage handelde wel over land en volk, maar kon in de 

oorspronkelijke opzet als Trojaanse anti-sage onmogelijk voorzien in het groeiende verlangen 

naar een eerbiedwaardig vaderlands verleden. De Bataven, voorbeeldig en modieus, konden 

dat wel. Hun geschiedenis groeide snel uit tot nationale oorsprongsmythe. Aurelius had de 

Bataafse en verdere Hollandse historie nog wel in het traditionele, Trojaanse raamwerk van de 

Europese geschiedenis geplaatst. Maar de lijnen naar dat universele kader waren lang en com-

plex, en konden bij concentratie op Holland snel uit zicht verdwijnen. 

 Niet alleen de Bataven, ook de reusachtige Slaven leefden dus voort. In kronieken 

werden ze nog opgevoerd en besproken, soms rationaliserend: eigenlijk zouden het Russen 

zijn geweest, of gewoon erg grote mensen.
345

 De vorsten en stedenstichters uit de Slaven-sage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Prent met lofdicht op Haarlem door Karel van 

Mander, (Haarlem, Gillis Rooman, 1596) met 

Heer Lem als vijfde-eeuwse, edele stichter van de 

stad. Uit: Deugd boven geweld 1995, 102. 

                                                                                                                                                   
Brabo-sage waarin Geldenhouwer zijn Bataafse geschiedenis plaatste (optreden van o.a. Menapius van Tongeren 

en Karel Ynach) is hier ook overgenomen, maar wordt net zomin als bij Geldenhouwer als Trojaans 

geëxpliciteerd; vgl. hierna VI.5.4. 

De herdrukken van de Divisiekroniek uit het eind van de zestiende eeuw volgen hun voorbeeld trouw, dus 

inclusief titelpagina met Trojanen.  

   345 Voorbeelden: Levelt 2011, 231. Ook de Antwerpse reus werd wel tot Rus gerationaliseerd: vgl. hiervóór, 

V.4.5.3.  
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waren door Aurelius behouden en in gunstiger licht geplaatst. Zo konden ze gemakkelijk 

worden verbonden met andere, positieve tradities rond de legendarische Friese koningen, en 

een plaats krijgen in de stamboom van belangrijke adellijke families als de Brederodes, de 

Egmonds en de Wassenaars.
 346

 Ze hadden ook betekenis voor de steden die ze zouden hebben 

gesticht. Een zestiende-eeuwse bron meldt dat de inwoners van Leiden er van overtuigd 

waren dat hun Burcht gebouwd was door reuzen, en dat de directe omgeving van dat 

bouwwerk, tussen Oude en Nieuwe Rijn, er bekend stond als het Woud zonder Genade.
347

 In 

Haarlem dichtte Karel van Mander twee ‘beelden’ van zijn stad, in 1596 en 1610 door een 

plaatselijke drukker uitgegeven. De gedichten behandelen ook de stichting van Haarlem, lang 

na de Bataven, in de tijd van de Friese koningen. Een van hen, getrouwd met een reuzin, had 
 

Een sone groot en sterck genaemt Heer Lem, 

Een riddel eel, eens konincx sone prachtich: 

Begin en naem heeft dese stat van hem.348 

 

Van het verband met Troje waaraan hun verhaal ooit zijn betekenis ontleende blijkt, ook hier, 

niets meer.  

                                                
   346 Vgl. hierna, VI.5.2., VI.6.2. 

   347 Van der Vlist 2001, 14. Is de naam van de wijk te verklaren uit het principiële contrast met de veilige 

burcht, of uit de reputatie van de buurt? 

   348 Drie lofdichten 1911, 30. Ook in het andere gedicht is het portret zeer lovend: idem, 22.   
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5. Gelre 

 

 

5.1. Inleiding 

 

Gelre ontwikkelde geen eigen Troje-sage, wat kan samenhangen met de late opbloei van de 

Gelderse historiografie: dergelijke verhalen bouwden meestal voort op bestaande dynastieke, 

genealogische tradities. Maar toch is er ook in dit graafschap en (sinds 1339) hertogdom op 

verschillende manieren aansluiting gezocht bij de algemene zelfherleiding uit Troje in Europa 

en de Nederlanden. Daarom verdient ook Gelre een korte bespreking. 

 

 

5.2. De oorsprong van de dynastie 

 

Tot ver in de veertiende eeuw ontbreken literaire bronnen die direct met de Gelderse graven 

en hertogen in verband kunnen worden gebracht. Pas rond 1370 is, in de persoon van Heraut 

Gelre, voor het eerst een hofauteur aanwijsbaar. Hoewel deze zich in zijn werk intensief met 

historiografie heeft beziggehouden en zich door zijn functie als geen ander bewust was van 

het belang ervan voor het aanzien van zijn broodheer is ook van zijn hand geen Gelderse 

kroniek of genealogie overgeleverd. Geschiedschrijving over hertogdom en dynastie is pas 

sinds de vijftiende eeuw bekend. Voor die langdurige literaire en historiografische stilte zijn 

een aantal oorzaken aangewezen. Elders bleek het ontstaan van residenties en kanselarijen een 

belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van literatuur. In Gelre was die residentievorming 

moeilijker, door de uitgestrektheid en merkwaardige kruisvormigheid van het territorium. 

Bovendien hadden de Gelderse graven aanvankelijk geen vaste begraafplaats en geen 

huisklooster, waar de nagedachtenis van de dynastie in ere kon worden gehouden. Rond het 

hof ontstond dus geen historiografische traditie die kon uitgroeien tot een meer algemene, 

‘nationale’ kroniek van het hertogdom. Pas in de vijftiende eeuw had zich een Gelders 

nationaal bewustzijn gevormd, waaruit een eigen geschiedschrijving kon opbloeien.
349

 

Toch kan het haast niet anders of ook de Gelderse vorsten hebben zich door middel 

van literatuur en geschiedschrijving gemanifesteerd, net zoals de naburige dynastieën 

waarmee zij door huwelijk en op allerlei andere wijzen verbonden waren én waarmee ze 

rivaliseerden. Indirecte aanwijzingen voor zulke literaire en historiografische betrokkenheid – 

zoals rekeningposten, taalgeografische argumenten voor lokalisering van teksten, of 

heraldische en genealogische verwijzingen - zijn wel te vinden.
350

  

Een zo’n verwijzing betreft de afstamming van het Gelderse huis uit de zwaanridder, 

Elias: rond 1260 noemt Konrad von Würzburg de Gelderse en de Kleefse graven onder diens 

nakomelingen. De zwaanriddersage behoorde tot de legenden rond Godfried van Bouillon en 

het met hem verwante huis van Boulogne, en werd naderhand door andere adellijke huizen 

(Brabant, Kleef) overgenomen. Er zijn verschillende huwelijksbanden die overdracht op de 

Gelderse graven zouden kunnen verklaren: Gerard van Gelre trouwde in 1181 met Ida van 

Boulogne, Gerard II (1207-1229) was gehuwd met Margaretha van Brabant, dochter van 

Hendrik I, en hun zoon Otto II (1229-1271) met Margaretha van Kleef. Maar misschien is 

Konrads verwijzing anders te duiden: als vleierij aan het adres van potentiële nieuwe 

opdrachtgevers, als middel om de zwaanriddergeschiedenis op te sieren of geloofwaardiger te 

doen lijken, als gevolg van de localisering van het verhaal bij Nijmegen,... Hoe dan ook, in 

                                                
    349 Tervooren 2003, 377, 380; Noordzij 2004, 12; begraafplaatsen en memoria: Noordzij 2009, 93-128. Vgl. 

voor de Gelderse tijd van Heraut Gelre (vanaf 1402/1403 aan het Hollandse hof): Nijsten 1992, 129 e.v. 

    350 Tervooren 2003; vroegste aanwijzingen voor dynastiek zelfbewustzijn en aanzien: Noordzij 2009, 59-61, 

maar vgl. ook 235 over relatieve schaarste.  
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Gelre is deze sage, anders dan in Brabant en Kleef, niet tot bloei gekomen.
351

 

 

In de vijftiende eeuw circuleerde er een heel andere uitleg van de herkomst van de graven en 

de oorsprong van het graafschap: de Gelderse drakensage. Deze volgt grotendeels het 

gebruikelijke patroon van oorsprongssagen, maar vormt juist ook in haar bewuste, 

verklaarbare afwijkingen daarvan een bevestiging van het model. 

In de oudste bron voor het verhaal, de Gelderse kroniek (1460-1465)
352

 van de 

Nijmeegse geschiedschrijver Willem van Berchen lezen we hoe, lang geleden, het 

moerasachtige gebied bij het latere stadje Geldern bewoond werd door een beest met 

lichtgevende ogen dat “Gelre, Gelre” grauwde, en dood en verderf zaaide. De twee dappere 

zonen van de edele heer van het nabijgelegen Pont versloegen het monster. De opgeluchte 

bewoners van de streek verkozen hen daarom unaniem tot hun vorsten. Op de plaats waar het 

beest had gehuisd bouwden de broers een burcht die ze als herinnering aan hun heldendaad 

Gelre noemden. Daar werd vervolgens het hele vorstendom naar genoemd.
353

 In 1481 

verscheen een verder uitgewerkte lezing, nu in de volkstaal en in druk: Dit is dat beghinne 

ende oerspronck des lants van Ghelre. De overwinning op het beest wordt hier gedateerd in 

de tijd van Karel de Kale, in het jaar 878. De beide broers dragen nu een naam, Wichard en 

Lupold, en de lijn naar de latere graven en hertogen is aangevuld tot een doorlopende 

genealogie. Wichard van Pont was de eerste van een reeks voogden van Gelre geweest. En de 

eerste graaf van Gelre, Otto van Nassau, was een schoonzoon van de laatste, kinderloze voogd 

Wichard III. Deze ‘drakensage’ werd een vast onderdeel in de Gelderse geschiedschrijving.
354

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

De “Gelre! Gelre!” grauwende draak waaraan 

Gelre zijn naam ontleende. Titelpagina van een 

ca. 1546 in Nijmegen bij Peter van Elsen 

verschenen schoolboek. Uit: De gouden eeuw 

van Gelre 2001, nr. 38.  

                                                
    351 Tervooren 2003, 380; Tervooren e.a. 2006, 120; Noordzij 2009, 56-58. Vgl. voor de genoemde 

huwelijksbanden Jahn en Van Winter 2003, 34, 35-36. Over de zwaanriddersage in Boulogne, Brabant en Kleef: 

V.4.2.3. 

    352 NaSo NL0291; een tweede redactie (id. NL0292) werd beëindigd in 1481. Vgl. voor de datering: Noordzij 

2004, n. 72.  

    353 Van Berchen ed. 1870, 19. 

    354 NaSo NL0472: Dit is dat beghinne […]: in Fasciculus temporum 1480 (n.s. 1481)), fol. 315 r e.v. 

Verspreiding daarna: Noordzij 2004, 20-21; Noordzij 2009, 87 e.v. 
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De stamvaders van de dynastie zijn hier dus autochtone heren van Pont. Van Berchen 

zegt dit gegeven aan schriftelijke bron te hebben ontleend,
355

 maar over het ontstaan van deze 

oorsprongssage is verder niets bekend. Dat het verhaal aan het hof werd bedacht is niet 

waarschijnlijk. Dat lijkt allereerst af te leiden uit de keuze voor Pont als plaats van herkomst – 

in afwijking van de in hofkringen gangbare zelfherleiding uit Troje. Het ging er niet om de 

status en legitimiteit van de dynastie door een schitterende afkomst te onderbouwen, al waren 

de stamvaders dappere helden en al had Otto van Nassau keizerlijk bloed in de aderen. Het 

verhaal wilde de oude band en eenheid tussen het land en zijn inheemse vorsten 

benadrukken.
356

 Bovendien wilde het een verklaring voor de naam Gelre geven, en Pont was 

daarvoor een geschikt startpunt, omdat het vlak bij de naamgevende stad Geldern lag.
357

 

De overwinning op het grauwende beest, ontleend aan de tradities van dynastieke 

oorsprongsmythen,
 358

 is eveneens omwille van deze etymologie opgenomen. Eerder is de 

Gelderse drakensage wel verklaard als mythische neerslag van de collectieve herinnering aan 

de Noormannen, of aan de heidense tijd. Ook is gedacht aan een orale traditie die terugging 

op de stichting van een aan Sint Joris gewijde kerk door graaf Gerard I.
359

 Maar deze legende 

is geen langzaam gegroeid volksverhaal. Het is een in principe dateerbare, zo al niet geleerde 

dan toch geschoolde,
 360

 doelbewuste constructie. We hoeven geen concrete, historische 

oervorm of aanleiding voor het beest te zoeken: het ging om de onomatopee en de symboliek. 

De oorsprong van een vorstendom wordt vaak beschreven als een vorstelijke overwinning op 

chaos en wildernis, gesymboliseerd door reuzen en wilde beesten.  

Ook de verkiezing van de twee broers tot eerste vorsten van Gelre is een voor duiding 

en plaatsing van het verhaal belangrijk gegeven. Die voorstelling van zaken wijst 

vermoedelijk op een ontstaan na 1423, in de omgeving van de Gelderse Staten: de adel en de 

steden. In 1418 hadden deze zich verbonden, uit zorg over mogelijke problemen wanneer de 

kinderloze Reinout IV, de laatste telg uit het Gulikse huis, zou komen te overlijden. In de 

voorafgaande eeuw was Gelre langdurig ontwricht door verdeeldheid en strijd rond 

opvolgingskwesties. Adel en steden wilden door gezamenlijk optreden nieuwe successiestrijd 

voorkomen. Toen Reinout in 1423 overleed verkozen ze Arnold van Egmond tot nieuwe 

hertog van Gelre. De sage herinnert daaraan.
361

 Dat is vermoedelijk ook de reden waarom dit 

verhaal niet voor een Trojaanse herleiding kiest: die impliceerde immers legitimering op basis 

van bloed, en zou het belang van de verkiezing dus verminderen. 

Opmerkelijk is verder het feit, dat het verhaal twee zonen van Pont eert. Hun eendracht 

vormde een navolgenswaardig voorbeeld, in sterk contrast met de strijdende broers en zusters 

waar Gelre in de veertiende eeuw onder had geleden. Misschien lag hierin ook een 

waarschuwende of lovende toespeling op Arnolds jongere broer Willem van Egmond - die 

zijn broer gedurende diens hele regering trouw terzijde zou staan.
362

 

                                                
    355 “In zoverre over het edele vorstendom Gelre en zijn oorsprong geschreven is, moet worden opgemerkt, dat 

het edele vorstendom Gelre een aanvang nam met de vermaarde heren van Pont, die zich ooit ophielden bij de 

stad Geldern” (vert. Noordzij 2004, 20 naar Van Berchen ed. 1870, 18). Van Berchen legt overigens ook een dun 

lijntje naar Troje, door te benadrukken dat Waltger van Teisterbant (Gelre!), stichter van de Tielse kerk, daar net 

als zijn broer Dirk I van Holland van afstamde. Hij werkt dit gegeven echter niet verder uit (Van Berchen ed. 

1870, 13; Peeters 1990, 25-26).  

    356 Noordzij 2004, 21; Noordzij 2009, 87. 
    357 Tegenwoordig is Pont een van de acht stadsdelen van Geldern. Noordzij 2009, 84 zoekt de aanleiding voor 

de opname van Pont in historische en bestuurlijke verhoudingen met de stad en de burcht daar. 

    358 Vgl. hiervóór, vooral VI.2.5.1; ook de draak was, net als de daar genoemde dieren, bekend als zinnebeeld 

voor de duivel: Timmers 1981, 256, 259, 263. Noordzij 2009, 85 noemt vergelijkbare Duitse naamsverklaringen. 

    359 Vgl. Oostebrink 2001, 34-35; Noordzij 2004, 20. 

    360 Er zijn wel historiografische tradities in het verhaal verwerkt: zie Noordzij 2004, 20 over de voogden en 

het keizerlijke bloed. 

    361 Noordzij 2004, 21; Noordzij 2009, 205-207, 231; vgl. ook Janssen 2003, 28;  

    362 Over de strijd tussen Reinout III (1343-1361; 1371) en zijn broer Eduard (1361-1371), en vervolgens 
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De Egmonds zelf huldigden andere opvattingen over hun oorsprong, die meer in lijn waren 

met de gebruikelijke dynastieke pretenties. Zij waren weliswaar binnengehaald door de 

Gelderse Staten, maar hun opvolging was niet onomstreden. Verschillende genealogieën en 

juridische vertogen getuigen van herhaalde noodzaak tot diplomatieke strijd met het keizerlijk 

hof over de legitimiteit van hun successie in Gelre. Deze geschriften concentreerden zich op 

de verwantschap van de Egmonds met hun directe voorgangers, de hertogen uit het Gulikse 

huis.
363

 In Gelre zelf waren er eveneens twijfels. Sommigen vroegen zich af of de Egmonds 

wel voldoende status hadden voor de hertogstitel. Arnold zou door zijn vrouw Catharina van 

Kleef zelfs belachelijk zijn gemaakt om zijn bescheiden afkomst. Hoezeer de Bourgondisch-

Habsburgse adellijke wereld waarin de twee broers en hun directe nakomelingen zich 

bewogen gefixeerd was op kwaliteit van bloed bleek eerder bij de bespreking van de 

Brederodes, hun naaste buren in Holland. Ook daar, waar de oorspronkelijke bezittingen van 

de Egmonds lagen, waren de familiebelangen gediend met historiografische steun. Er 

verschenen daarom ook teksten die veel verder terugkeken, om het prestige van de familie 

door een passende afstamming te verhogen.
364

  

Sommigen zochten de glorie van de Egmonds in hun Arkelse bloed. De moeder van 

Arnold en Willem was Maria van Arkel, erfdochter van de laatste heer van Arkel. De 

Cronijck van Gelre (ca. 1440), vermoedelijk uit de omgeving van Willem, bevat een kleine 

genealogische uitweiding waarin de Egmondse stamboom via Arkel en Pierpont op het 

huwelijk van de graaf van Namen met maar liefst een Franse koningsdochter wordt 

teruggevoerd. Daarbij kan impliciet aan Troje zijn gedacht.
365

 Expliciet en uitvoerig werd die 

lijn naar Troje in de Arkelse kroniek die Willem van Berchen in 1475 voor Willem van 

Egmond schreef. De Arkels hadden zoals eerder bleek een eigen Troje-sage, die hier ten 

behoeve van hun Egmondse nazaten werd herhaald.
366

 

Korte tijd later, tussen 1475 en 1478, verscheen een anoniem kroniekje dat de stamlijn 

van hun vaderlijke, Egmondse kant tot onderwerp had: het Opusculum de gestis illustrium 

dominorum de Egmonda. Het bouwde voort op de Hollandse oergeschiedenis uit het Gouds 

Kroniekje, door de heren van Egmond terug te voeren op de inheemse, Slavisch-Friese 

vorstenreeks die daarin werd behandeld (en die daar, zoals we zagen, eveneens maar op 

dubbelzinnige manier in connectie met Troje stond). Anders dan in die bron vinden we in het 

Opusculum een doorlopende genealogie, vanaf Hengest, en via de Friese koning Radboud. 

Diens exemplarisch verstokte heidendom
367

 werd daarbij wat verbloemd - onder meer door de 

even exemplarische vroomheid van zijn nageslacht - om de glans van dit voorvaderlijke 

koningschap niet te bederven. Janse zocht de auteur van deze eerste uitvoerige Egmond-

genealogie in de omgeving van Willem van Egmond en diens zoons. Kort na het verschijnen 

ervan, in 1478, werd Willem opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Mede dankzij dit 

kroniekje? Door het gebruik van Latijn zoekt Janse de aanleiding voor deze verkondiging van 

hun oude inheemse wortels en vroegere vorstelijke status eerder in de hernieuwde 

                                                                                                                                                   
tussen de zusters (hun halfzusters) Mechteld (1371-1379) en Maria, de moeder van Willem I (1371-1402): Jahn 

en Van Winter 2003, 39; Janssen 2003, 26-27; Noordzij 2009, 62-63: Noordzij 2009, 192 e.v. (met typering als 

‘een traumatische ervaring’ (199)). 
    363 Overzicht in Noordzij 2004, 12-14; Noordzij 2009, 64 e.v. 

    364 Noordzij 2004, 15, met aansluitend overzicht; Noordzij 2009, 71 e.v. Vgl. voor laatdunkendheid over de 

Egmonds ook Janse 2001 C, 54. Zie over de Brederodes hiervóór, VI.4.3. 

    365 Chronijck van Gelre ed. 1904-1908, II, 104 e.v. (NaSo NL0516); mecenaat: Noordzij 2004, 41 n. 57. Vgl. 

voor Troje hiervóór, hoofdstuk IV.4.5.1. Ik ben het dus niet eens met Noordzij 2009, 73 dat hier geen herleiding 

uit Troje is. 

    366 Arkelse kroniek Van Berchen: NaSo NL0297. Zie voor Arkel en Troje hoofdstuk VI.4.4. 

    367 Zeer bekend was het verhaal hoe hij op het laatste moment, met één voet al in de doopvont, de hel boven de 

hemel verkoos omdat zijn voorvaderen daar waren.Vgl. hierna, VI.6.2. 
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machtsstrijd met het klooster Egmond.
368

 Toch lijkt de min of meer gelijktijdige verschijning 

van twee complementaire genealogische geschriften - Van Berchens Arkelkroniek voor de 

vrouwelijke lijn en het Opusculum voor de mannelijke, Egmondse - een aanwijzing voor de 

eerstgenoemde, dynastieke uitleg als promotie ten behoeve van opneming als Vliesridder. 

Hoe dit ook zij, deze nieuwe Egmond-stamboom kreeg al snel verdere verspreiding, 

ook in Gelre. We zien hem daar terug in de korte kroniek die Willem van Berchen rond 1480 

aan de heren van Egmond wijdde, en die behoorde tot zijn materiaalverzameling voor een 

grote gewestelijke kroniek van Gelre. De latere Gelderse hertog Karel van Egmond – die zich 

tevens op Karolingische en Trojaans-Merovingische banden liet voorstaan
369

 - deed er in 1514 

een beroep op om zijn aanspraak op de macht in Friesland te onderbouwen. En in 

verschillende zestiende-eeuwse kronieken vinden we deze mythische Egmondse voorvaderen 

opnieuw, nu ook in nieuwe, wonderlijke vermenging met Trojanen en Bataven. Voor 

Lamoraal van Egmond schreef Dirk Woutersz in 1562 een kroniek waarin hij Radboud, 

koning van de Rijn en heer van Batavia, tot nakomeling van de Trojaanse Bavo verklaarde. 

Batavia zou later Friesland zijn genoemd in herinnering aan Bavo’s vroegere koninkrijk 

Frygië. Radboud werd de vader van Hengest en Horsa, en zo werd de lijn van Troje naar de 

Egmonds doorgetrokken. Het verhaal voorzag in Lamoraals behoefte aan een afstamming die 

bij zijn hoge status in Holland en de Nederlanden paste.
370

 Maar het hoort niet meer thuis in 

een hoofdstuk over Gelre: sinds 1543 was het hertogdom in handen van de Habsburgers. 

 

 

5.3. De steden 

 

In Gelre sloot men dus op verschillende manier aan bij de Troje-traditie in de Nederlanden en 

Europa. Maar het beroep op banden met Troje bleef beperkt tot het trekken van diverse 

genealogische lijnen voor de dynastie, zonder dat deze werden uitgewerkt tot een eigen, 

Gelderse Troje-sage waarin ook de steden een rol konden krijgen. Toch bestond er 

legendarische overlevering die de oorsprong van bepaalde Gelderse steden in de klassieke 

oudheid legde en hen direct of indirect met Troje verbond.  

De hoofdstad, Nijmegen, gold sinds lang als stichting van Julius Caesar. In het 

Middelnederlands vinden we dit al vermeld aan het eind van de dertiende eeuw, in Jacob van 

Maerlants Spiegel Historiael en in het gedicht over de Negen Besten, en later bijvoorbeeld in 

het populaire Gouds Kroniekje (ca. 1440).
371

 In Gelre verwees men er met trots naar, zowel in 

de stad zelf als aan het hof. Willem van Berchen - een Nijmegenaar van geboorte, die 

verschillende kerkelijke functies in de stad vervulde - begint zijn al genoemde kroniek van 

Gelre met een korte geschiedenis van zijn stad. Daarin bespreek hij een aantal lezingen van 

het stichtingsverhaal. Ter onderbouwing noemt hij een antieke inscriptie op de kapel van het 

Valkhof,
372

 en ook citeert hij verschillende verzen in het Latijn waarin deze eervolle 

                                                
    368 Opusculum (NaSo NL0268): Janse 2000; Janse 2001 C. Janse 2000, 18 e.v. geeft een overzicht van de 

verdere Egmond-kronieken; het Opusculum zou de oudste zijn. Zie over de Hollandse oudheid in het Gouds 

kroniekje hiervóór, VI.4.5. en Keesman 2007. 

    369 Karel van Egmond was gefascineerd door zijn afstamming. Een samenstel van genealogieën uit zijn tijd 

etaleert zijn verwantschap met belangrijke Europese vorstenhuizen, en uiteindelijk met de Karolingers en de 
(expliciet Trojaansbloedige) Merovingers (Noordzij 2004, 15-16; Noordzij 2009, 76-77). 

    370 Janse 2000, 28-31, 34; Janse 2001 C, 53-55 (met vermelding van een Franse kroniek van Egmond uit 1589 

voor Anna van Egmond, in Brussel, waarin hetzelfde verhaal). Over historiografie voor Lamoraal in deze jaren: 

Mulder-Bakker 1993. Vgl. ook hiervóór, VI.3.3.4. 

    371 Over ontstaan en verspreiding (oudste vermelding 1155) van deze stichtingsmythe: Kokke 1955. Vgl. voor 

Maerlant hiervóór, V.4.2.4. (Jacobs Clarasien). Gouds kroniekje 1478, a4 v.  

    372 Kokke reconstrueerde de gang van zaken als volgt. Bij de bouw van de kapel, in de tiende eeuw, werden 

Romeinse resten als bouwmateriaal gebruikt. Onder dat materiaal bevond zich de grafsteen van ene C. Julius 

Pudens en zijn zoon Julius Junius, uit de eerste eeuw na Chr. Van Berchen is de eerste die deze steen noemt, en 
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oorsprong samen met andere hoogtepunten uit de Nijmeegse historie wordt gememoreerd. 

Een van de gedichten is een lofdicht op Nijmegen van de hand van een ‘magister Laurentius, 

arts’. Dit is hoogstwaarschijnlijk de uit Arnhem afkomstige dichter en hofarts Laurentius van 

der Wye, genoemd in de rekeningen van 1419-1420 en 1440-1441. Het ontstaan van een 

lofdicht op de stad in de omgeving van het hof hoeft niet te verbazen: de glans van het antieke 

verleden van Nijmegen en van het Valkhof straalde ook af op de hertogen.
373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caesar sticht Nijmegen (‘Ymmagen’), nadat hij een 

brug over de Rijn heeft gebouwd. Houtsnede in de 
Jeeste van Julius Cesar (Gouda? 1486-1493), [fol. 

9 r]. 
 

 Als algemeen bekend en geloofwaardig geacht feit uit de Nederlandse oudheid werd 

de stichting van Nijmegen door Caesar ook betrokken in de legendarische geschiedschrijving 

van andere vorstendommen, vooral ter ondersteuning van minder solide beweringen. Maerlant 

noemde haar in verband met Caesars vermeende verdere acties en stichtingen in Vlaanderen. 

In de Hollands-Utrechtse historiografie (het Gouds Kroniekje) paste zij in het overzicht van de 

geschiedenis van de mythische Slaven. Maar het belangrijkste voorbeeld is dat van Brabant, 

waar Caesar en Nijmegen een grote rol kregen toebedeeld in de Brabo-sage - in een Troje-

sage dus. Ook andere plaatsen in en nabij Gelre - Grave, Megen, Kleef, Gulik - werden in 

tweede instantie in de Brabo-sage getrokken. Deze materie werd elders in deze studie 

behandeld: zij maakt geen deel uit van de Gelderse overlevering. Integendeel. Zowel op 

Nijmegen als op Grave (met het Land van Cuijk) bestonden Brabantse aanspraken, die via de 

Brabo-sage werden onderbouwd. Beide steden werden daartoe tot Trojaans-Brabantse 

stichtingen verklaard. Nijmegen zou, pas later, door Caesar zijn gerenoveerd en vergroot.
374

  

                                                                                                                                                   
hem expliciet (verkeerd) uitlegt als bewijs voor de stichting door Julius Caesar. Kokke vermoedt echter dat deze 

steen al veel eerder op deze manier is uitgelegd, en aan de basis van de Nijmeegse stichtingsmythe lag (Kokke 
1955; vgl. verder over de inscriptie Geldenhouwer ed. 1998, 158 n. 4). 

    373 NaSo NL0291-NL0292; Van Berchen ed. 1870, 3-4 (stichting), 4-5, 17-18 (inscriptie, verzen); vgl. Nijsten 

1992, 143-147, 237; Noordzij 2009, 282-283.  

    374 Al in de oudste Brabo-sage is Nijmegen de thuisbasis van de Trojaans-Brabantse stamvader Karel van 

Nijmegen. In de (geantiquiseerde) tweede en derde Brabo-sage is dat nog steeds zo, en treedt ook Caesar op, die 

de al bestaande plaats renoveert en vergroot. De vierde Brabo-sage geeft prioriteit aan de stichting door Caesar, 

door onderscheid te maken tussen Trojaans-Brabants Megen en het latere, Romeinse Nijmegen. Zie V.4.2.2., 

V.4.2.3. (machtsaanspraken), V.4.2.4 (Van den beghinsel), V.4.3.2., V.4.4.3. Over Grave, in de vierde Brabo-

sage gesticht door een leenman van Brabo: V.4.4.3. 
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 Deze verhalen vonden ook hun weg naar Gelre. Willem van Berchen bijvoorbeeld 

neemt in zijn Brabantse kroniek (1472-1473) de Brabantse lezing van de geschiedenis van 

Nijmegen uit zijn bron over.
375

 We zullen nog zien dat zulk materiaal vervolgens kon worden 

benut in eigen, zelfverklarende en zelfverheerlijkende geschiedschrijving.  

 

 

5.4. De zestiende eeuw  

 

In de loop van de zestiende eeuw verschoof de aandacht in de beschouwing van het antieke 

verleden. De humanisten waren vooral geïnteresseerd in de Sicambriërs en de Bataven, de 

Germaanse volkeren die volgens de klassieke bronnen in Gelre hadden gewoond, en die zij als 

de rechtstreekse voorouders van de Gelrenaren beschouwden. Maar ook in dit geval 

betekende die heroriëntatie niet meteen het einde van de oude sagen. Aanvankelijk werd de 

bestaande historische kennis, al dan niet legendarisch, nog vaak op allerlei manieren 

gecombineerd met de nieuwe gegevens uit recent ontdekte klassieke en quasi-klassieke 

teksten als Tacitus’ Germania en Annius van Viterbo’s Pseudo-Berosus.
376

 

 De herinnering aan de Sicambri was al vroeg in de Frankische Troje-sage verwerkt, 

door de creatie van de mythische stad Sicambria als stichting van gevluchte Trojanen en 

tussenstation in hun tocht naar Europa. Bij de zestiende-eeuwse Habsburgse hofauteur Jean 

Lemaire de Belges vinden we deze oude sage opnieuw, in geactualiseerde vorm, en in directe 

betrekking op de geschiedenis van Gelre. In zijn wijdverspreide Illustrations de Gaule et 

Singularitéz de Troyes (1511-1513) vestigen de uit Sicambria afkomstige Trojanen Troiades 

en Torgotus zich in het gebied van de latere vorstendommen Gelre, Kleef en Gulik. Daarmee 

waren de rechten op deze gebieden verzekerd voor hun directe nakomelingen, de Habsburgers 

- Lemaire schreef ten tijde van de Gelderse oorlogen, waarin Habsburg en Egmond om het 

bezit van het hertogdom streden. De humanistisch gezinde auteur maakte veel werk van de 

identificatie van deze Trojaanse Sicambriërs met het gelijknamige volk uit de klassieke en 

vroeg-middeleeuwse bronnen.
 377

 

De ouderdom en dus de status van het geclaimde bezit klom overigens nog verder op: 

volgens Lemaire - hier in navolging van Annius van Viterbo - was Nijmegen een van de 

stichtingen van Magus, achterkleinzoon van Noach en tweede koning van Gallië, en de 

allereerste stedenstichter in dat gebied. Nijmegen was daarmee een van de oudste steden ter 

wereld, honderden jaren ouder dan Troje.
378

   

Ook in Gelre zelf werden de Sicambri gekoesterd. Maar de Arnhemse humanist 

Henricus Aquilius verzette zich tegen hun herleiding uit Troje. In zijn Compendium chronici 

Geldrici (Keulen, 1566) volgt ook hij Annius, door de Sicambriërs af te laten stammen van 

een van de zonen van Tuyscon. Ze waren daarmee gelijkwaardig aan alle andere 

nakomelingen van Noach die het zestiende-eeuwse Europa sinds Annius’ zogenaamde 

ontdekkingen bevolkten. Zoals veel van zijn tijdgenoten had Aquilius Troje niet meer nodig. 

Maar de drakensage kon hij nog steeds gebruiken, om te verklaren hoe het gebied van de 

Sicambriërs aan de naam Gelre was gekomen.
379

 

 In het Kwartier van Nijmegen identificeerde men zich het liefst met de Bataven, in 

                                                
    375 Vgl. voor Van Berchen V.4.3.1. en V.4.3.2. In zijn (oudere) Gelderse kroniek zegt hij alle hem bekende 

verklaringen over het ontstaan van Nijmegen te geven - de Brabantse was dus nieuw voor hem (Blöte 1904, 69). 

    376 Vgl. over deze teksten en hun gevolgen van hun ontdekking voor de Troje-sagen hiervóór, IV.4.6.2. en 

IV.4.6.3. 

    377 Lemaire ed. 1882-1891 II, 302-308 (in toevoeging op zijn bron), vgl. ook 320. Over auteur en tekst 

hoofdstuk V.4.5.2; vgl. ook V.4.4. 

    378 Lemaire ed. 1882-1891 I, 68-69; een precieze datering van de stichting ontbreekt, maar Magus regeerde 

vanaf 2017 v. Chr. (vgl. voor stichting Troje in 1487 v. Chr. idem, 99-100). 

    379 Sicambri-verering in Gelre, Aquilius: Noordzij 2004, 26-32; Noordzij 2009, 301-304. 
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concurrentie met Holland, dat de Bataafse glorie uitsluitend voor zichzelf opeiste. Voorman 

voor de Gelderse zaak was de humanist Gerardus Geldenhouwer Noviomagus. In zijn 

Lucubratiuncula de Batavorum insula (1520) en Historia Batavica (1530) reageerde hij 

uitvoerig op de Hollandse pretenties, zoals verwoord in Cornelius Aurelius’ Divisiekroniek 

van 1517. Hij volgt Aurelius’ legendarische geschiedenis van Bato en zijn volk, maar met 

belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Volgens Geldenhouwer waren de Geldersen net zo 

goed Bataafs als de Hollanders. Meer zelfs, want zij stonden door hun krijgshaftigheid dichter 

bij deze dappere voorouders dan de Hollanders, die zich met handel waren gaan bezighouden. 

In Gelre had dan ook de oorspronkelijke kern van het Bataafse land gelegen. De latere naam 

Gelre kwam van een burcht Gelduba, die al door Tacitus was vermeld.
380

 

Ook de hoofdstad van de Bataven lag volgens Geldenhouwer in Gelre: de door Tacitus 

genoemde Oppidum Batavorum was te identificeren met Nijmegen. Lang tevoren was daar 

een burcht opgericht door de Gallische koning Magum of Magus, wist Geldenhouwer uit Jean 

Lemaire de Belges. Bato had op die plaats een nieuw paleis, Noviomagum, gebouwd. Onder 

zijn zoon was de stad tot hoofdstad van de Bataven uitgeroepen. Nijmegen dateerde dus van 

ver vóór Caesar, die bij zijn komst Bato’s burcht alleen wat had opgeknapt, als wederdienst 

voor krijgshulp van deze bondgenoten. Geldenhouwer droeg zijn bijnaam Noviomagus dus 

met trots, ook toen hij zijn geboortestad al lang had verlaten.
381

 Hij was niet de enige. De 

nieuwe herinnering aan Nijmegen als ‘oude hoofdstad der Batavieren’ raakte ook buiten de 

beperkte kring van humanisten bekend. Het werd het beeld waarmee de stad zich profileerde, 

en waarin alle burgers zich konden koesteren.
382

 

Geldenhouwer noemt Troje nergens, zelfs niet wanneer hij zich kritisch uitlaat over de 

verzinsels die de ronde deden over de Sicambriërs.
383

 Maar hij maakt wel gebruik van de 

Troje-sage bij Jean Lemaire, om zijn Bataven-geschiedenis te verfraaien en enkele van de 

meest opmerkelijke feiten uit hun geschiedenis te verklaren. Als Bato aankomt in het 

Rijngebied betreedt hij de wereld van de (vierde) Brabo-sage, en neemt daar vervolgens ook 

aan deel. In het gebied heerst koning Menapius van Tongeren, tot wie Bato zich wendt om 

over een goede vestigingsplaats te overleggen, en die zijn schoonvader wordt. De Bataven 

hadden de gewoonte hun jonge mannen legerdienst buitenslands te laten verrichten. Tijdens 

de Mithridatische oorlog dienden een aantal Bataafse cohorten onder - weer volgen we de 

Brabo-sage - Lucius Caesar, stadhouder van Achaia en vader van Julius Caesar, samen met 

Carolus Inachus, de zoon van de koning van Tongeren. Hun moreel en kracht waren zo groot, 

dat de Bataven bij senaatsbesluit en volksstemming tot vrienden van Rome werden 

uitgeroepen. Julius Caesar behandelde hen na de dood van zijn vader altijd met de meeste 

hoogachting, onder meer door hen tot zijn lijfwachten te benoemen. En uit erkentelijkheid liet 

hij, toen hij in Nijmegen kwam, de burcht daar op Romeinse wijze versterken.
384

 En zo kon 

Geldenhouwer verklaren hoe het was gekomen dat de Bataven het tot vrienden van Rome en 

lijfwachten van de keizer hadden gebracht, en waarom Caesar de burcht van Nijmegen had 

versterkt. Dankzij de Brabo-sage, dankzij het verzwegen Troje. 

 

 

                                                
    380 Geldenhouwer ed. 1998, spec. 43, 55 e.v., 155; Noordzij 2004, 26-30; Noordzij 2009, 297-301. Over 
Aurelius en de Bataven hiervóór, hoofdstuk V.4.6. Vgl. voor Geldenhouwer ook Bejczy 1996, 473 e.v. 

    381 Geldenhouwer ed. 1998, 53, 55-59 (de verklaring voor de vraag in n. 19 ligt in Lemaires opwaarderende 

bewerking van zijn voorbeeld, de Genealogia principum Tungro-Brabantinorum, waarin wel de verbinding 

Megen – Nijmegen werd gelegd: vgl. V.4.4. en V.4.5.2. en hierboven n. 374. Bijnaam: Van Gemert 2003, 429. 

    382 Over latere identificaties van Nijmegen als de Bataafse hoofdstad, ook in de volkstaal: Smetius ed. 1999. 

    383 Geldenhouwer ed. 1998, 45 en 177 (waar hij een nadere studie over dit onderwerp aankondigt). 

    384 Geldenhouwer ed. 1998, 57-59, 147. Vgl. voor de vierde Brabo-sage en Lemaires lezing daarvan V.4.4. en 

V.4.5.2. 
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6. De Friese landen 

 

 

6.1. Inleiding 
 

De Friese landen vormden een geval apart. Anders dan in de andere Nederlanden heeft zich 

hier in de middeleeuwen nooit een dynastie weten te vestigen. Er was dus geen hof waar 

literatuur en geschiedschrijving konden opbloeien, geen vorstenhuis dat een bloedband met 

Troje zocht, geen internationaal dynastiek netwerk dat daartoe kon inspireren.
385

 Maar juist 

die uitzonderingspositie droeg bij aan de groei van een besef van eigen identiteit en daardoor 

aan het ontstaan van eigen historiografie. Daarin werd ook over herkomst van de Friezen 

geschreven. Het schetsen van een grote lijn is lastig: er zijn verschillende oorsprongssagen, in 

telkens weer nieuwe versies en combinaties. Die verwarring volgt de Friese anarchie. 

In het heerloze Friesland was geschiedschrijving, en dus ook mythische 

geschiedschrijving, aanvankelijk afkomstig uit de kloosters. Later werden ook stedelijke 

auteurs actief op dit terrein. Pas in die wereldlijke omgeving werden er lijnen naar Troje 

gelegd. Maar de meest invloedrijke Trojesage met betrekking tot Friesland ontstond toch in 

dynastieke context, voor het Habsburgse hof.  

 

 

6.2. Een tweezijdige reputatie 

 

Buiten Friesland werd eerder over de Friezen en over hun geschiedenis geschreven dan in 

Friesland zelf. De Friese landen waren niet altijd onbeheerd geweest.
386

 Ooit waren ze 

onderworpen en schatplichtig aan het Romeinse Rijk, en zo maakten ze hun entree in de 

historiografie. De belangrijke Romeinse geschiedschrijvers en etnografen Tacitus en Plinius 

schreven al over de Frisii en Frisiavones.
387

  

In de zevende en achtste eeuw duiken de Friezen op in Frankische en Angelsaksische 

bronnen. Daarin is sprake van een Fries koninkrijk dat achtereenvolgende Merovingische en 

Karolingische vorsten uiteindelijk wisten te beheersen en dat Angelsaksische zendelingen met 

steun van deze vorsten probeerden te bekeren. Gemakkelijk ging dat allemaal niet. Het beeld 

van de Friezen als ontembare heidenen vond zijn oorsprong in deze periode. Door de moord 

op Bonifatius, bij Dokkum, kregen ze voorgoed martelaarsbloed aan hun handen. Bekend 

werd ook het verhaal over de Friese koning Radboud, die op het laatste moment uit het 

doopvont stapte om zijn heidense voorvaderen in de hel niet mis te lopen.  

 Na het wegvallen van de Karolingische macht probeerden verschillende heren uit de 

omgeving de macht over de Friezen naar zich toe te trekken, zonder blijvend resultaat. Keizer 

Barbarossa stelde Friesland in 1165 onder gezag van Holland en Utrecht. In de eeuwen daarna 

hebben vooral de Hollandse graven hun uiterste best gedaan om dat gezag te effectueren, 

maar ook zij wisten hun macht er niet definitief te vestigen. De krijgstochten die zij 

ondernamen hadden wisselend succes, en soms dramatische gevolgen. Verschillende graven 

hebben hun militaire acties tegen de Friezen met de dood moeten bekopen, wat het Hollandse 

vuur alleen nog maar verder aanwakkerde. In de Hollandse literatuur en historiografie komen 

                                                
    385 Overzichten van middeleeuwse Friese historiografie en oorprongssagen: Bolhuis van Zeeburg 1873; 

Romein 1932, 139-143; Bruch 1952, 5-22; Halbertsma 1962-1963; Waterbolk 1968, 636 e.v.; Rinzema 1990; 

Breuker en Janse 1997 (met op 30-31 een korte geschiedenis van de Friese macht). Literatuur: Oppewal e.a. 

2006. 

    386 Zie voor de hier geschetste grote lijn van de Friese geschiedenis: Van der Molen 1981; Kooistra, Betten en 

de Vries 2008. 

    387 In hoeverre deze vroege bewoners van de Noordelijke kuststrook gelijkgesteld mogen worden met de latere 

Friezen is een vraag die pas lang na de middeleeuwen werd gesteld. 
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de Friezen of Nedersassen
388

 er dan ook slecht af, als een nog steeds wild, weerspannig en 

goddeloos volk, dat zich niet aan zijn rechtmatige heer wil onderwerpen. Verhalen zoals die 

over Bonifatius en Radboud werden in dat kader met graagte herhaald.
389

 

Ook vanuit Utrecht werd bijgedragen aan de kwalijke reputatie van de Friezen. De 

vermoedelijk uit dit bisdom afkomstige voorgeschiedenis in het ruim verspreide Gouds 

kroniekje (ca. 1450, editio princeps 1478) schetste een weinig vleiend beeld van de Friese 

oudheid. Friesland was er het Wilde (Neder-)Sassenland, grenzend aan het Wilde Woud 

zonder Genade. Door de Romeinen was het vanwege de kou omgedoopt tot Friesland. Het 

werd bewoond door wrede wildemannen, en geregeerd door vorsten - voorgangers van 

Radboud - die net zo wild waren als hun onderdanen. Ze sleten hun dagen met strijd, met of 

tegen hun al even ruige buren, de latere Hollanders. Door de duisternis van dit beeld viel extra 

licht op de ‘apostel der Friezen’: Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht, die het 

christendom naar de door helse kou en chaos beheerste noordelijke Nederlanden had 

gebracht.
390

 

 

Er bestonden ook andere, positievere associaties ten aanzien van de Friezen, zowel in de 

historiografie als in meer literaire teksten. Bekend was hun heldhaftige optreden tijdens 

bepaalde kruistochten. Vandaar misschien dat ze in Franstalige epiek wel figureren als 

bondgenoot van christelijke vorsten in de strijd tegen de heidenen. Daarbij is ook sprake van 

Friese koningen, mogelijk een herinnering aan het Friese koninkrijk uit de zevende en achtste 

eeuw. De bekendste van hen was Gondebald, die bij Roncesvalles naast Roeland en Olivier 

tegen de Saracenen zou hebben gevochten. Het ‘Frise’ waarover deze legendarische koningen 

heersten is zelden herkenbaar als het noordelijke deel van de Nederlanden. Soms lijkt het 

meer op een rijk, exotisch sprookjesland. Het ging erom, een verre, luisterrijke oorsprong aan 

zo’n held toe te schrijven, niet om een herkenbare beschrijving van een specifiek gebied te 

geven.
391

 De naamsovereenkomst tussen Frisia en Frygia droeg bij aan deze uitheemse 

invulling: in Franstalige literaire bronnen kon Frise zowel verwijzen naar Friesland als naar 

Frygië, het deel van Klein-Azië waarin Troje lag. Zo noemt Benoît de Sainte-Maure onder de 

heren die Priamus van Troje steun verleenden tegen de Grieken “trei rei qui sont de Frise, ou 

tant a or et manantise [bezit]”.
392

 

Door de herinnering aan dit fabelachtige koninkrijk werd Friesland met name voor 

Hollandse heren aantrekkelijk als zetstuk in eigen mythisch verleden. De Bourgondische 

hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute waren sinds 1433 graven van Holland. Ze 

slaagden er net zo min als hun voorgangers in, om Friesland aan hun gezag te onderwerpen.
 

Maar de aanspraak op Friesland was voor hen vooral belangrijk als historische basis voor het 

‘koninkrijk Friesland’ dat zij in onderhandeling met het Rijk voor zichzelf probeerden te doen 

creëren, zodat zij eindelijk een eigen rijk en een eigen kroon zouden bezitten.
393

 Eind 

vijftiende, begin zestiende eeuw namen Hollandse adellijke geslachten als de Brederodes, de 

Egmonds en de Wassenaars de Friese koningen graag op in hun genealogie. De christelijke 

Gondebald werd daarbij een nazaat van de historische Radboud en zijn mythische 

voorgangers uit het Gouds Kroniekje, die door omwerking van de Hollandse oudheid in de 

                                                
    388 Sinds de anonieme Rijmkroniek van Holland (1280-1282) was deze gelijkstelling gangbaar in de Hollandse 
historiografie (Burgers 1999, 168-169). 

    389 Verbij-Schillings 1996; Verbij-Schillings 1997; Breuker en Janse 1997, 30-33. Ook Jacques de Guise kan 

aan de reeks van anti-Friese schrijvers uit Hollands-Henegouwse kring worden toegevoegd: vgl. hierna.  

    390 Vgl. voor het Friezenbeeld in het Gouds Kroniekje Keesman 2007 en hiervóór, VI.4.5. 

    391 Pas in de tweede helft van de veertiende eeuw, wanneer de kennis van de wereld is gegroeid, worden de 

verwijzingen concreter en realistischer (Sargent 1970). 

    392 Sargent 1970; Claassens 1990; Jongkees 1990 A; Jongkees 1990 B; Finet-van der Schaaf 1995; Breuker en 

Janse 1997, 20-21. Citaat: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 I, 442 (v. 8139-8140). 

    393 Jongkees 1990 A. 
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Divisiekroniek (Leiden 1517) een stuk acceptabeler werden.
394

 Soms werd zo’n stamboom 

doorgetrokken tot Troje. Dirk Woutersz voltooide in 1562 een kroniek van de Egmonds, 

waarin hij hun voorvader Radboud tot afstammeling verklaarde van de Trojaan Bavo, de 

stichter van het grote Belgis. De naam ‘Friesland’ zou dan zijn ontstaan als herinnering aan 

het oude vaderland Frygië.
395

  

De naamsgelijkheid tussen Frisia en Frygia leidde vaker tot het leggen van 

etymologisch en genealogisch verband tussen Friezen en Trojanen.
396

 De Friezen waren 

bovendien een oud volk, dat al in klassieke en vroeg-middeleeuwse bronnen werd genoemd. 

Ook daardoor konden zij een plaats krijgen in de grote Trojaans-Europese stambomen die 

sommige auteurs construeerden. De Brabantse Brabo-sage bijvoorbeeld (derde versie, tweede 

kwart veertiende eeuw) rekent Vandalen, Polen, Russen, Hunnen en Friezen tot het nageslacht 

van jongere zoons van de eigen Trojaans-Frankische voorvader Silvius Brabo I.
397

 Hollandse 

en Duitse vorsten wensten de Friezen als hun onderdanen te beschouwen, en ook dat kon tot 

opname van de Friezen in Troje-sagen leiden. Grappig is de ‘spagaat’ in Jacques de Guises 

Annales Hannoniae, eind veertiende eeuw geschreven voor de graaf van Holland, Zeeland en 

Henegouwen. De Friezen worden er wel tot het verdeeld geraakte, Trojaans-bloedige volk van 

Henegouwen gerekend. Maar in De Guises vergelijking met de verstrooide stammen van 

Israel krijgen ze, conform de Hollandse opvattingen over de Friezen, de rol van Jacobs 

dochter Dina, die wegens gebrek aan goede zeden buiten beschouwing wordt gelaten.
398

 Ook 

in Habsburgse kring werd, in de Frankengeschiedenis van Johannes Trithemius, een lijn van 

Troje naar Friesland gelegd die de oude, te herstellen macht van de keizer over de Friezen 

moest aantonen. Deze Trojesage, de enige die ruimere bekendheid in Friesland kreeg, zal 

hieronder worden besproken. 

 

Veel van de genoemde teksten en overleveringen drongen in Friesland zelf niet of pas laat 

door. Aanvankelijk was alleen de geschiedschrijving uit de nabije omgeving er van invloed: 

met Holland, Utrecht en Noord-Duitsland hadden de Friezen de sterkste historische en 

politieke banden. Vooral het negatieve Friezenbeeld in de Hollands-Utrechtse historiografie 

en literatuur werkte prikkelend. Tegenover het daarin geschetste portret van de Friezen als 

weerspannige, goddeloze wilden zette de vroegste Friese geschiedschrijving het omgekeerde 

beeld van een vanouds vrij en vroom volk.  

 

 

6.3. Karel de Grote en de Friese vrijheid 

 

Een groot deel van de Friese historiografie cirkelt rond het thema van de Friese vrijheid. Zoals 

de vorsten elders in de Nederlanden hun dynastie en de legitimiteit van hun macht 

terugvoerden op Karel de Grote, zo voerden de Friezen het ontbreken van zo’n dynastie en de 

legitimiteit van hun vrijheid op hem terug. Verwijzingen naar de kern van deze mythe zijn al 

te vinden in vroege Friese rechtsbronnen, documenten en zegels. Het verhaal groeide uit tot 

een monument voor Fries heldendom: onder leiding van de dappere aanvoerder Magnus 

                                                
    394 Jongkees 1990 B, 74-77; Breuker en Janse 1997, 21; Gouds Kroniekje en Divisiekroniek: Keesman 2007 en 

hiervóór, VI.4.6.  

    395 Stenzler 1857, 15; Keesman 2009, 212. Vgl. voor Bavo VI.3.3, en voor de Egmonds VI.5.2. 

    396 Zie bijvoorbeeld de Luikse geschiedschrijver Hubertus Thomas Leodius  (Thomas 1541,  88), in Friesland 

besproken door Suffridus Petrus (Petrus 1590, 140 e.v.). Rond 1550 noemt de Spaans-Habsburgse hofauteur 

Calvete de Estrella zowel de opvatting dat Friesland naar Frygië is genoemd als de visie dat het omgekeerd was 

(Calvete de Estrella ed. 1873-1884, V, 78).  
    397 Zie hiervóór, V.4.3.2. en de daar genoemde bronnen. Daarvan noemt de Alderexcellentste Cronyke hier 

Frygiërs in plaats van Friezen (A 4 v). Deze Brabantse kronieken bleven onbekend in Friesland. 

    398 De Guise ed. 1896, 84, en vgl. hiervóór, 399. De kroniek van De Guise had geen invloed in Friesland. 
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hadden de Friezen Karel de Grote geholpen om Rome in te nemen en de daar belaagde paus te 

bevrijden. Als dank had Karel hen belangrijke privileges gegeven: ze stonden voortaan 

rechtstreeks onder het Rijk, en hoefden maar weinig krijgsdienst te verrichten. Rond 1300 

dook zelfs de oorkonde op waarin de grote keizer deze vrijheden had verleend - een 

vervalsing die in laatmiddeleeuws Friesland zeer serieus werd genomen, en die met succes 

werd ingezet in de Friese diplomatie.
399

 Zulke nadrukkelijke legitimering was hard nodig, 

tegenover het imposante corpus van vooral Hollandse literatuur die de eigen aanspraken op 

Friesland onderstreepte en het Friese vrijheidsprivilege als verzinsel bestempelde. 

 

 

6.4. De oudste Friese herkomstsagen 

 

Een tweede onderwerp dat de Friese geschiedschrijving domineerde was de eigen herkomst. 

Wanneer de belangstelling hiervoor opbloeide is niet helemaal duidelijk, door onzekerheid 

over de datering en onderlinge verhouding van de oudste teksten. Zeker is wel dat de kwestie 

de Friese gemoederen vooral in de vijftiende en zestiende eeuw danig heeft beziggehouden. 

Verschillende schrijvers uit deze tijd melden, onafhankelijk van elkaar, dat de Friezen veel 

over hun oorsprong spraken, lazen en schreven. De vooraanstaande Groningse geestelijke 

Wilhelmus Frederici noteert aan het einde van de vijftiende eeuw dat overal in de huizen van 

hoofdelingen en andere Friezen boekjes over dit onderwerp circuleren. En de Oost-Friese 

predikant Bernard Elsenius schrijft in 1611 dat men hem bijna dagelijks vragen komt stellen 

over Friso, die een ooit groot en machtig Fries rijk zou hebben gesticht 
400

 - laten we het de 

dominee vragen. Veelzeggend zijn ook de opsommingen van herkomsttheorieën in zestiende-

eeuwse Friese kronieken. Zulke lijsten, slechts ten dele overlappend, zijn bijvoorbeeld te 

vinden in Eggerik Beninga’s Chronyck oft historie van Oost-Frieslant (na 1530, voor 1562) 

en in Suffridus Petrus’ De Frisiorum antiquitate et origine libri tres (Keulen 1590).
401

 

 

6.4.1. Sem 

 

De vermoedelijk oudste Friese oorsprongssage voerde de Friezen terug tot Noachs zoon Sem, 

die hun eerste koning zou zijn geweest. Al het Rudolfsboek, een dertiende-eeuws Fries 

rechtsboek, noemt Sem de stamvader van de Friezen, en Azië hun land van herkomst.
402

 In 

latere bronnen vinden we deze afstamming uitgewerkt tot een echte oorsprongsgeschiedenis. 

Op zekere dag hadden de Friezen hun oorspronkelijke woongebied in Azië verlaten. Als 

tekenen van hun aangeboren vrijheid hadden ze een kroon en een vaandel meegenomen. Op 

zeven schepen bereikten ze de monding van de Eems, waar ze zich verdeelden over zeven 

zeelanden.
403

 Na lange tijd van vredig leven kwamen ze in de macht van de Denen. De 

Deense koning eiste hun vrijheidstekenen op. De kroon moesten ze aan hem afstaan, maar het 

vaandel wisten ze te verstoppen. Onder deze noordelijke overheersing vervielen ze tot 

heidendom. Pas toen ze, dankzij Willibrord, God hervonden en zich aan de Denen wisten te 

                                                
    399 Breuker en Janse 1997, 33-34 e.v.; Janse 1997; Bremmer 2004, 121-123. Sommige auteurs denken dat deze 

mythe misschien al in de elfde eeuw ontstond, Bremmer meent echter hooguit aan het eind van de twaalfde 
eeuw. 

    400 Halbertsma 1962-1963, 236; Waterbolk 1968, 645; Noomen 1994, 166. Frederici (1498-1499):  Zuidema 

1888, 148. 

    401 Halbertsma 1962-1963, 236 en 240-241. De voornaamste theorieën komen hierna ter sprake. Zie over 

genoemde auteurs ook hierna. 

    402 Campbell 1952, 17, 25-28. Ook de Saksen, waarmee de Friezen of ‘Nedersassen’ werden geassocieerd, 

heetten uit Azië te komen. 

    403 De Zeven Friese Zeelanden is de traditionele benaming voor de gebieden die vanouds door de Friezen 

zouden zijn bewoond. 
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ontworstelen werd het vaandel teruggevonden - als nieuw.
404

  

 Weer blijkt de Friese vrijheid het belangrijkste thema: in de keuze voor stamvader 

Sem, vanouds geassocieerd met vrijheid,
405

 en in het motief van de verloren kroon en het 

hervonden vaandel. Daarnaast impliceert het verhaal dat de Friezen al vanaf het allereerste 

begin, nog onder het Oude Verbond, in God geloofden. Ook dat lijkt een antwoord op de 

Hollands-Utrechtse historiografie, waarin ze als goddeloze wilden werden afgeschilderd. 

 

6.4.2. Friso 

 

De voornaamste en langstlevende theorie over de herkomst van de Friezen was die over de 

hierboven al genoemde Friso en zijn broers Saxo en Bruno. De vroegst bekende lezingen van 

dit verhaal zijn te vinden in een aantal verwante, meest vijftiende-eeuwse kroniekjes in het 

Latijn, het Fries en het Nederlands, bekend als de Gesta-groep.
406

 Volgens de Historia 

Frisiae, vermoedelijk het dichtst bij de niet overgeleverde, oorspronkelijke tekst, waren de 

Friezen afkomstig uit een provincie Fresia of Frisia in India. Daar waren ze tot het 

christendom bekeerd door de apostel Thomas. Door overbevolking werden ze gedwongen hun 

land te verlaten. Onder leiding van de drie broers trokken ze over zee naar het Noorden. Ze 

vestigden zich daar in gebieden die de naam van deze drie aanvoerders gingen dragen: Saxo 

in Saksen, Bruno in Brunswijk en Westfalen, en Friso in Friesland, waar hij de zeven 

zeelanden onder zijn zeven zoons verdeelde. Daarna lezen we weer over onderwerping door 

de heidense Denen, hernieuwde kerstening door Willibrord en zijn opvolgers, en verlening 

van vrijheid door Karel de Grote.
407

  

Zoals elke Friezengeschiedenis vertelt ook deze kroniek dus over de Friese vrijheid, 

maar in het naamsverklarende verhaal over de oorsprong van het volk speelt dat motief, 

anders dan in de hiervoor behandelde sage, geen rol. De nadruk ligt hier alleen op zeer vroeg 

geloof, nu onder het Nieuwe Verbond, in Christus. Dat verklaart tevens waarom India het land 

van herkomst werd. Die keus werd bepaald door de keus voor de apostel Thomas - volgens de 

overlevering prediker in India
408

 - als bekeerder van de Friezen. De ‘ongelovige’ Thomas 

bood een betekenisvolle historische parallel, omdat het epitheton van deze geloofsheld, net als 

het heidense imago van de Friezen, in tweede instantie niet meer van toepassing was. 

Integendeel! 

Er is nog een belangrijk verschil met de hierboven besproken sage. In plaats van een 

directe band met de Joden, door Sem, is hier alleen sprake van parallellie met de Joodse 

                                                
    404 Campbell 1952; Halbertsma 1957, 24-32; Halbertsma 1962-1963, 254-259; Noomen 1994, 147-149, 155, 

165. De oudste bronnen voor dit verhaal zijn Thet Freske riim (NaSo NL0506) en de daarop of op dezelfde bron 

gebaseerde Middelnederlandse kroniek, bekend als het Tractatus Alvini (NaSo NL0507). Beide dateren in 

overgeleverde vorm uit het begin van de zestiende eeuw (wellicht uit het klooster Thabor bij Sneek), maar 

hebben wortels in de dertiende of zelfs twaalfde eeuw (Halbertsma 1962-1963, 259; vgl. Noomen 1994, 148 over 

mogelijk vijftiende-eeuwse elementen). 

    405 Campbell 1952, 17; vgl. over Sem ook hiervóór, IV.4.3.2.  

    406 Het gaat om het Aldfrysk kronykje (NaSo NL 0495), de Coronike van Frieslant (NL 0487), de Historia 

Frisiae (NL 0499), de Gesta Fresonum (NL 0497), de Gesta Frisiorum (NL 0498) en de Olde Freesche Cronike 

(NL 0496). Breuker en Janse gaan uit van het Aldfrysk kronykje als meest oorspronkelijke lezing, die dan 

vervolgens zou zijn uitgebreid met Joods-Friese parallellie in de Latijnse Historia Frisiae (Breuker en Janse 
1997, 23-24). Nieuwe argumenten voor de oudere opvatting dat juist deze Historia het dichtst bij de 

oorspronkelijke versie staat en de andere, kortere lezingen daarvan zijn afgeleid in Mol en Smithuis 2008, 175-

182; vgl. eerder Reimers 1939, 99-111; Bruch 1952, 14; Halbertsma 1957, 13-24; Halbertsma 1962-1963, 247-

249. Voor de Historia is, net als voor een deel van de andere teksten uit de Gesta-groep, een kloosterlijke 

herkomst verondersteld (zie de gegevens in NaSo). Meer over de oorspronkelijke tekst achter de Historia: 

Bremmer 2004, 123-126; Mol en Smithuis 2008, 185-198; de auteur ervan was een geleerde Friese geestelijke, 

die volgens Bremmer tussen ca. 1300 en 1340 werkte. 

    407 Reimers 1939, 114 e.v. 

    408 Timmers 1981, 818. 
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geschiedenis.
409

 Die parallellie wordt al in de opening van de kroniek benadrukt. In de tekst 

zelf wordt zij uitgewerkt door het naast elkaar zetten van figuren en gebeurtenissen uit de 

Joodse en de Friese historie. Zo wordt de reis uit India vergeleken met de uittocht van het 

volk van Israel uit Ur en, later, uit Egypte. De Deense koning, die de Friezen onderwierp en 

hen heidense goden liet aanbidden, is als de farao, die de Israëlieten in Egypte knechtte. En 

zoals God Mozes stuurde om hen uit die gevangenschap te bevrijden, zo stuurde hij 

Willibrord om de Friezen te verlossen. De Friese geschiedenis krijgt zo het karakter van een 

typologische reeks, een vervulling in Christus, waardoor de Friezen naar voren komen als een 

nieuw uitverkoren volk.
410

 De herleiding van hun oorsprong uit een al vroeg gekerstend land 

was een belangrijk onderdeel van deze constructie. 

 De aanleiding voor de creatie en het succes van de oorspronkelijke Historia Frisiae 

en de van haar afgeleide teksten lag waarschijnlijk in de toenemende Bourgondische expansie, 

die in het derde kwart van de vijftiende eeuw een steeds acuter bedreiging voor Friesland en 

voor de Friese vrijheid ging vormen. Het besef van eigen uitverkorenheid moest het 

zelfbewustzijn en de eendracht van de Friezen versterken. De kroniek had groot succes: uit de 

overgeleverde Gesta-teksten valt af te leiden dat er nog veel meer redacties en versies van 

hebben bestaan.
411

  

 

De Friso-sage werd zeer populair: tot ver na de zestiende eeuw werd het verhaal steeds 

opnieuw verteld, met of zonder typologische explicatie, en met allerlei verdere uitbreidingen 

en variaties. Een van de oudste en voornaamste varianten is van Worp van Thabor (Chronicon 

Frisiae, 1517-1538), die - op basis van de geschiedschrijving van de naburige Saksen, met 

wie de Friezen of ‘Nedersassen’ werden geassocieerd - de drie broers dacht te kunnen 

terugvoeren op het leger dat met Alexander de Grote naar het oosten was getrokken en dat 

ook India had onderworpen.
412

  

De Groningse bierbrouwer en patriciër Sicke Benninge legde het verband tussen de 

Friese traditie en de klassieke oudheid anders: bij hem zijn Friso, Saxo en Bruno opgenomen 

in een Friese Troje-sage. In de (tweede, definitieve) proloog van zijn Croniken der Vrescher 

landen ende Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen (1505-1528)
 413

 vertelt hij hoe de 

Trojanen na de val van hun stad moesten vluchten, zoals de kinderen van Israël uit Egypte. Ze 

gingen scheep en zeilden “waer sie Godt hen [heen] sende”. Een deel vestigde zich op de 

plaats waar nu Rome staat. Een ander deel veroverde het latere Engeland. Nog weer een deel 

trok daarna verder en bereikte de noordelijke Nederlanden, een woest en onbewoond gebied. 

Ze landden bij de zeven zeelanden, nu Friesland. Dat was hun land van belofte, hun land van 

melk en honing. 
 
Ende desse lande hebben desse Vreesen bediecket ende bedammet mijt schoeffelen en spaeden 

ende mijt groeten arbeijt in gewonnen, ende die landen betimmert ende bewoenet mit slichten 

[eenvoudige] holten hueseren, sunder jenighe steeden, sloeten offte borgen.414  
 

In het eerste boek van de kroniek wordt dit alles nog wat uitgebreider verteld, en is goed te 

zien hoe de auteur deze Troje-sage heeft geconstrueerd. Benninge neemt de vlucht uit Troje  

                                                
    409 Misschien heeft ongemak over een directe band met de Joden bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

alternatief, dat dezelfde doelen op een naar middeleeuwse opvatting acceptabeler wijze wist te bereiken. 

    410 Reimers 1939, 114 e.v.: Halbertsma 1962-1963, 247; Bremmer 2004, 124-125. Mol en Smithuis 2008.  

    411 Mol en Smithuis 2008, 175-178, 194-200. 

    412 NaSo NL0494; Worp van Thabor ed. 1847, 9 e.v. Vgl. voor de Saksische afstamming uit het leger van 

Alexander hiervóór, IV.4.4.2. 

    413 Benninge ed. 2012, 3,7; vgl. over de titel inl. LXXXIV.  

    414 Benninge ed. 2012, 4-5 (citaten: 4, 5) en vgl. 599 ev. voor eerste versie, zonder Troje. Zie over de auteur 

en zijn werk de inleiding bij deze editie. 
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De kroniek van Sicke Benninge, met de 

eerste Friese Troje-sage. Opening van het 

oudste overgeleverde handschrift (Den Haag 

KB ms. KA CXI), rond 1520-1528 ontstaan 

in de directe omgeving van de auteur. 

Uit: Benninge ed. 2012, CVI. 

 

naar Italië en naar de Meotische moerassen woordelijk over uit een oudere, Keulse kroniek. 

Maar waar deze bron zich op de afstamming van de Franken zegt te willen concentreren, zegt  

hij zich tot de oorsprong van de Friezen te zullen beperken.
415

 Onder de Trojanen die in  

Sicambria verblijven noemt hij dan de drie broers Friso, Saxo en Bruno, die in het Keulse 

voorbeeld ontbreken. Friso maakt deel uit van een groep die een ander land gaat zoeken. Het 

is onder zijn leiding dat deze Trojanen na de verovering van Brittannië verder trekken naar de 

noordelijke Nederlanden, en die onbewoonde woestenij omtoveren tot het allermooiste land 

ter wereld. Bij de verovering van Brittannië verwijst Benninge naar “die Croeniecken van 

Hollandt, Zeeland ende Utrecht ende der Vreescher landen”, vermoedelijk de 

Divisiekroniek.
416

 Daarin stond inderdaad ongeveer hetzelfde te lezen, met dit verschil dat het 

daar niet de Trojanen maar de door hen uit Brittannië verjaagde reuzen waren die het Kanaal 

overstaken en zich in Holland vestigden - Friesland werd al bewoond door de Nedersassen.
417

 

Ook bij Benninge waren de Friezen dus afkomstig uit Azië, maar hij heeft stamvader Friso tot 

Trojaan gemaakt, en hem geïmplanteerd in een uit Duitse en Hollandse bron overgenomen, 

gecombineerde en aangepaste lezing van de Frankische en Britse Troje-sagen.  

 Deze nieuwe geschiedenis wilde de natie verheffen, volgens het inmiddels 

gestandaardiseerde recept van de algemene Trojaanse mode. Die wens zal mede zijn 

                                                
    415 De passage is zo goed als woordelijk terug te vinden in Cronica van Coellen 1499, fol. 81 v. Vgl. Benninge 

ed. 2012, XXVII-XXVIII, XXXIV-V. 

    416 Benninge ed. 2012, 8. Deze identificatie al bij editeur Feith (Benninge ed. 1887, LI-LII.) en Rinzema 1990, 
229. De Divisiekroniek was in 1517 verschenen als Die cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant en werd 

in juni 1530 met dezelfde titel opnieuw op de markt gebracht. In zijn proloog verwees Benninge al naar deze 

zelfde bron, voor de Trojaanse herkomst van de Friezen (Benninge ed. 2012, 4). De proloog van de 

Divisiekroniek bood inderdaad aanleiding tot de schepping van een Friese Troje-sage: “[…] Ende van der 

destructyen van Troyen daer alle die landen ende steden in Europen meest uut gesproten begonnen ende 

gecomen sijn, onder die welcken Duytslant een of is van den meesten ende grootsten, daer dese onse landen van 

Hollant Zeelant ende Vrieslant inne ghelegen sijn […]” (Divisiekroniek 1517, aij v). De kroniek trok bovendien 

al de vergelijking tussen de vlucht uit Egypte en de vlucht uit Troje (id., fol. 7 r). 

    417 Divisiekroniek 1517, fol. 8 r-v, 17 r-v. 
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ingegeven door het vanouds slechte imago van de Friezen. De Friese vrijheid speelt in deze 

oorsprongssage nauwelijks een rol. Wel is uit de Keulse kroniek overgenomen dat de 

Sicambriërs tien jaar tribuutvrijheid van de keizer kregen, en dat de naam Franken daaraan 

zou kunnen zijn ontleend. Maar Benninge legt daarbij geen verband met de Friese vrijheid; hij 

verklaart die kort daarna als een latere gift van Karel de Grote.
418

 Het idee van 

uitverkorenheid is er nog wel: in de vergelijking van de vlucht uit Troje met de vlucht uit 

Egypte, en in de herhaalde verwijzing naar Gods hand die de Trojaanse schepen leidde. Maar 

de vergelijking met het beloofde land, het land van melk en honing is vooral een vleiende 

omschrijving voor Friesland. De religieuze lading is verdwenen: in deze oorsprongssage 

ontbreekt elke referentie aan vroeg geloof in God of vroege bekering tot het christendom - dat 

bereikt de Friezen pas met Willibrord. Deze sage is dan ook niet afkomstig uit geestelijke 

kring, zoals de eerdere Friese oorsprongsverhalen,
419

 maar werd geschreven door een 

stedeling, een Groningse burger. 

Hoewel Benninge in zijn kroniek steeds blijk geeft van grote betrokkenheid bij 

Groningen heeft hij geen gebruik gemaakt van de elders vaak en graag benutte mogelijkheid 

om de eigen stad in de geschiedenis op te nemen als een Trojaanse stichting. Hij vertelt dat de 

Trojanen bij hun aankomst in Friesland geen steden of kastelen bouwden, maar dijken en 

simpele houten huizen. Is dit misschien te verklaren door de invloed van de Divisiekroniek, 

die stelde dat er in deze streken geen steden bestonden vóór de komst van Caesar?
420

 Niet veel 

later beschrijft Benninge echter hoe Saxo en Bruno, die hij twintig regels eerder nog in 

Sicambria liet achterblijven, wél steden en kastelen bouwden.
421

 Haast of slordigheid zijn 

daarom misschien een aannemelijker verklaring voor deze gemiste kans. We zullen zien dat 

latere Groningse geschiedschrijvers wel verband legden tussen Troje en de eigen stad. Maar 

die baseerden zich op een andere bron. Benninges kroniek bleef lang onbekend, en had geen 

directe invloed op de Friese geschiedschrijving.
422

  

 

 

6.5. Beginnend humanisme: geleerden onder elkaar 
 

Aan het eind van de middeleeuwen was Groningen de enige Noord-Nederlandse stad van 

enige importantie. Het had zich in de loop van de vijftiende eeuw ontwikkeld tot regionale 

grootmacht, waar - eerder dan in andere Friese steden - verschillende academici werkzaam 

waren in bestuur en organisatie.
423

 In die kring werd al langer nagedacht over de herkomst 

van de Friezen. Een tijdgenoot van Benninge, Wilhelmus Frederici (ca. 1455 - 1525), schreef 

een verhandeling De Frisiorum situ, origine, moribus, rebus gestis et viris illustribus, 

waaraan hij in 1498 nog werkte maar die hij niet lijkt te hebben voltooid. Alleen de 

hoofdstukken over ligging en oorsprong zijn overgeleverd. Waarschijnlijk waren het 

gewichtige andere zaken die hem van het schrijven afhielden: Frederici geldt als de 

belangrijkste Groningse politicus van rond 1500. Als persona van de Sint Maartenskerk 

leidde hij de Groningse geestelijkheid. Bovendien was hij secretaris van zijn stad, en speelde 

hij in deze voor Groningen buitengewoon heftige periode een vooraanstaande rol in de 

stedelijke diplomatie.
424

  

                                                
    418 Benninge ed. 2012, 11 e.v. 

    419 Vgl. hiervoor, n. 404 en n. 406. 

    420 Divisiekroniek 1517, fol. 15 r - 17 r. Vgl. ook Cronica van Coellen 1499, fol. 31 r. 

    421 Benninge ed. 2012, 8. 

    422 Verspreiding: Benninge ed. 1887, IV, XXII-XXIII; Benninge ed. 2012, VIII-IX, XLVI e.v. 

    423 Zijlstra 1996, 285-286, 297. Formeel hoorde Groningen met Drenthe onder de bisschop van Utrecht, wiens 

arm echter allang niet meer zo ver reikte. De stad werd nu vaak tot Friesland gerekend, ook door Groningse 

auteurs: zie de hierna besproken teksten, en vgl. Waterbolk 1968, 647.  

    424 NaSo NL0377; Zuidema 1888; Rinzema 1990, 224-227; Zijlstra 1996, 109, 117, 292; Akkerman 1997, 
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De hierboven genoemde Sicke Benninge, ook een Groninger van aanzien, kende 

Frederici. Hij vervulde in dezelfde tijd bestuurlijke functies in de stad, en in zijn kroniek 

noemt hij Frederici regelmatig als onderhandelaar. Maar zijn historische werk kende hij niet. 

Rinzema concludeerde hieruit  
 

dat het rond 1500 in Groningen nog geen gewoonte was om historische bevindingen met elkaar 

uit te wisselen. Twee vooraanstaande stadsbewoners werkten vrijwel gelijktijdig aan de 

geschiedenis van Friesland en Groningen, maar wisten dat niet van elkaar: historiografie bleef 

een hobby van eenlingen, een solistische activiteit.425 

 

Juist het werk van Frederici laat echter zien dat geschiedschrijving in het Groningen van zijn 

tijd geen solistische activiteit hoefde te zijn, en dat er wel degelijk discussie over de Friese 

geschiedenis werd gevoerd.  

Frederici begint zijn betoog over de oorsprong van de Friezen met de behandeling van 

wat hij daarover bij de Keulse kartuizer en geschiedschrijver Werner Rolevinck had 

gevonden. Deze besprak twee theorieën die over dit onderwerp circuleerden. Volgens de ene 

begon de Friese geschiedenis met het vertrek van Friso en zijn broers uit India. Volgens de 

andere stamden de Friezen af van een groep Joden die de Romeinse verwoesting van 

Jeruzalem in 70 na Christus had overleefd. Ze waren gespaard door Titus, die hen had 

verbannen naar een onbewoonbaar deel van Almania, volgens sommigen in de overtuiging dat 

ze daar alsnog zouden omkomen. Een deel van de groep, nu Zwitsers geheten, bleef onderweg 

achter in de Alpen. De overige bannelingen, de latere Friezen, trokken door naar de uiterste 

Noordzeekust en wisten dat barre land door indijken en droogleggen te cultiveren. Rolevinck 

probeerde deze twee opvattingen te verenigen: beide gebeurtenissen moesten zich ongeveer in 

dezelfde tijd hebben afgespeeld - wellicht hadden de twee groepen zich vermengd? Frederici 

is het hier niet mee eens. Uit klassieke bronnen zoals Plinius en Tacitus bleek immers dat de 

Friezen al veel eerder in deze streken woonden. Wel ziet hij enkele aanwijzingen voor 

verwantschap tussen de Joodse en de Friese cultuur. Hij denkt aan een gezamenlijke 

afstamming uit de Assyriërs, waarvan de Friezen volgens Berosus, de recente ontdekking van 

Annius van Viterbo, waren afgestamd.
426

 

In het kader van de Friese historiografie is vooral de bron waar Frederici deze nieuwe, 

‘Joodse’ afstammingssage aan ontleende interessant.
427

 Het gaat om Rolevincks traktaat De 

origine et laude Frisonum.
428

 Alleen de titel van dit werk is bekend: het wordt genoemd in 

enkele vroege literatuuroverzichten, allereerst door Johannes Trithemius, die Rolevinck 

persoonlijk kende. Maar het is voor zover bekend niet overgeleverd.
429

 Een paar zestiende-

eeuwse Friese auteurs geven echter aanvullende informatie: behalve door Frederici wordt het 

traktaat ook, uitvoeriger, besproken en bekritiseerd door Worp van Thabor en Cornelius 

Kempius. De volledige titel luidde De origine, laude et illustribus viris gentis Frisonicae. 

                                                                                                                                                   
131-135. 

    425 Rinzema 1990, 227. 

    426 Zuidema 1888, 147 e.v.; Rinzema 1990, 225-227. Samenvatting van de Joodse afstammingssage mede naar 

de uitgebreidere weergave van Rolevincks traktaat bij Worp (Worp van Thabor ed. 1847, 11-14) en Kempius 

(Kempius 1588, 40-44), beiden met het (foutieve) jaartal 77. Vgl. voor Berosus hiervóór, IV.4.6.2. Frederici’s 

referentie is opmerkelijk vroeg.  
    427 Het verhaal zelf lijkt in dit kader van minder belang, omdat het vermoedelijk niet in Friesland is ontstaan, 

maar in Duitsland (als variant op de Sem-sage, waarin al een band tussen Friezen en Joden was gelegd?). De 

Friese bronnen die het uitvoeriger behandelen (Frederici, Worp, Kempius) citeren het steeds via de Duitse auteur 

Rolevinck. De sage bevat geen van de Friese preoccupaties (Friese vrijheid, vroomheid, eervolle afstamming), 

maar misschien wel een Duitse, in de gedeelde oorsprong van Zwitsers en Friezen. Vgl. over andere, misschien 

Habsburgse verbandlegging tussen de Friezen en de eveneens landheerloze Zwitsers sinds het eind van de 

vijftiende eeuw Breuker en Janse 1997, 34-35. 

    428 Ten onrechte noemt Rinzema Rolevincks Fasciculus Temporum als bron (Rinzema 1990, 225). 

    429 Wolffgram 1890-1892, 148, 151; Verfasserlexikon 8 (1992), 154-155. 



 

 477 

  

Frederici noemt als dedicaris Jacob Spyck, ‘protophysicus Groningensis’.
430

 Worp en 

Kempius geven dezelfde naam, en omschrijven hem als ‘de Colonia doctori in medicinis’. 

Volgens hen was het werk opgedragen aan twee Groningse doctores. De tweede (door beiden 

overigens als eerste genoemd) was Hermannus Eelderwolt, professor in de theologie en 

pastoor van de kerk van de heilige maagd Maria.
431

 

Zoeken we nadere gegevens over deze personen, dan vormt zich het beeld van een 

opmerkelijk homogeen gezelschap van Gronings-Keulse
432

 academici. Jacob Spyck was 

afkomstig uit Keulen, had zich in 1466 aan de Keulse universiteit ingeschreven als artes-

student en was daar van 1476 tot 1500 met onderbrekingen hoogleraar in de medicijnen. Hij 

had de priesterwijding ontvangen, en wordt ook vermeld als stadsarts in Groningen, waar hij 

in elk geval in 1485 en 1499 is geweest.
433

 Hermannus Eelderwolt was de oudere van de twee. 

Hij liet zich in 1453 aan de Keulse artes-faculteit inschrijven, en was daar tot 1492 werkzaam, 

de laatste drie jaar als rector van het huis van de faculteit. Daarnaast was hij sinds 1461 

pastoor van de Onze lieve vrouwe ter Aa-kerk in Groningen, en werd hij regelmatig betrokken 

bij Groningse diplomatieke missies. Zo onderhandelde hij in 1493 en 1494 samen met 

Frederici met een afgezant van de keizer over een conflict tussen Groningen en Friesland, een 

kwestie die hen zelfs aan het hof in Wenen bracht.
434

 Frederici zelf studeerde artes en 

medicijnen in Keulen en in Ferrara, waar hij ook promoveerde. Zijn belang voor het 

Groningse kerkelijke en politieke leven is hierboven al genoemd. Daarnaast lijkt hij zich ook 

nog met geneeskunde bezig te hebben gehouden: een collega heeft eens kritiek geuit op een 

recept dat Frederici had uitgeschreven.
435

 Drie geestelijken dus die allemaal hadden 

gestudeerd in Keulen, grotendeels aan dezelfde faculteiten. Allemaal hadden ze een hoge 

functie in de stad Groningen, en werkten daarin ook wel samen. Twee van hen waren 

bovendien werkzaam in Keulen en, naar we mogen aannemen, persoonlijk bekend met 

Rolevinck. Allemaal waren ze, mede door hun positie, geïnteresseerd in de Friese 

geschiedenis, en hadden daar onderling ook contact over: Frederici zegt dat hij zijn bezwaren 

tegen de opvattingen van Rolevinck via Spyck aan de auteur heeft doorgegeven.
436

  

De verklaring van Sicke Benninges onbekendheid met het werk van Frederici ligt dus 

niet in het vermeende solistische karakter van de Groningse geschiedschrijving in die tijd. Er 

kunnen teveel jaren tussen de historiografische activiteit van deze twee auteurs hebben 

gelegen. Maar wellicht hangt een en ander ook samen met het verschillende intellectuele 

milieu waarin ze zich bewogen.
437

 Frederici, Spyck en Eelderwolt waren universitair 

geschoold. Wat hen betreft was serieuze historiografie geschreven in het Latijn, en gebaseerd 

op klassieke bronnen. Benninge was weliswaar belezen en had een goede pen, maar hij was 

geen academicus. Hij schreef in de volkstaal, en ging uit van middeleeuwse kronieken in de 

                                                
    430 Zuidema 1888, 148; ‘protophysicus’: geleerde omschrijving voor stadsarts, wat Spyck inderdaad was - zie 

hierna. 

    431 Worp van Thabor ed. 1847, 11-13; Kempius 1588, 40-44. De volledige gegevens over Eelderwolt bij 

Kempius; bij Worp ontbreekt zijn achternaam en wordt hij (ten onrechte) pastoor van de Sint Maartenskerk 

genoemd. 

Ook Suffridus Petrus wilde deze tekst bespreken, maar hij kon hem niet meer vinden. Er was inmiddels ook 

enige verwarring ontstaan rond de auteur, volgens Petrus’ bronnen Worp en Kempius een Keulse Karthuizer 

genaamd ‘Regnerus’. Petrus heeft blijkbaar navraag gedaan in Keulen, waar de Karthuizers antwoordden dat er 
bij hen nooit een Regnerus was geweest, en dat het om Werner moest gaan (Petrus 1590, 138). 

    432 Groningse studenten bezochten bij voorkeur de universiteit van Keulen. Stad en Ommelanden waren sterk 

georiënteerd op Duitsland. Vgl. Zijlstra 1996, 286. 

    433 Zijlstra 1996, 251-252. 

    434 Vries 1986, 118, 127, 134, 212; Zijlstra 1996, 97, 101. 

    435 NaSo NL0377; Zijlstra 1996, 252; recept: Jansma 1986, 12. 

    436 “Hec cum apud dictum Wernerum hominem doctum legissem, objeci eidem medio spectabilis et egregij 

magistri Jacobi Spichij  […]: Non esse verisimile […]” (Zuidema 1888, 148). 

    437 Vgl. ook Rinzema 1990. 228, 232. 
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volkstaal. 

Dat wil echter niet zeggen dat een Trojaanse oorsprong zoals Benninge de Friezen 

toeschreef alleen nog te vinden was in traditioneel-middeleeuwse teksten, en niet in de meer 

humanistisch geïnspireerde historiografie van mensen zoals Frederici. Daarop wijst - onder 

meer - het werk van Reiner Bogerman van Dokkum. Deze geschiedschrijver paste wat betreft 

opleiding en loopbaan precies in die geleerde kring. Na de Groningse Sint Maartensschool 

begon Bogerman in 1477 als student medicijnen en rechten in Keulen. Hij promoveerde op 

beide gebieden. Daarna maakte hij vooral carrière als stadssecretaris: van Kampen 

(aanwijsbaar 1499-1514), Groningen (1527-1538) en opnieuw Kampen (1538-1553). Behalve 

als secretaris trad hij bij gelegenheid tevens op als pensionaris, notaris en medicus: hij was 

degene die kritiek had op een recept van Frederici. In de jaren tussen zijn eerste verblijf in 

Kampen en zijn aanstelling in Groningen was hij werkzaam in Den Haag, bij het Hof van 

Holland.
438

  

In 1541 voltooide Bogerman zijn De origine Phrysiorum, later uitgebreid en herzien 

tot De origine Frisonum (1551). Het is de eerste volledige studie over de Friezen naar 

humanistisch concept, een erudiet werk over hun oorsprong, zeden en gewoonten, met ruime 

aandacht voor de Friese taal. Bogerman wilde ermee laten zien dat de Friezen een ereplaats 

onder de Germanen innamen. Hij windt zich op over ‘spotters die brallen dat de Friezen 

afstammen van de uiterst verdorven Joden, van wie er tijdens de verwoesting van de stad 

Jeruzalem dertig werden gekocht voor één geldstuk’. Naar zijn mening waren de Friezen 

voortgekomen uit de edelste Trojaanse, Griekse en Romeinse geslachten.
439

 De Trojaanse 

Romeinen immers hadden heel Europa onderworpen. En de stamvader van de Friezen was 

volgens Bogerman niet Friso maar Phrixo, de Griekse koningszoon die van de dood werd 

gered door de ram met het Gulden Vlies, dat nog steeds in ere werd gehouden door Karel V. 

Al in zijn inleiding had Bogerman benadrukt dat de Friezen in hun eigen belang aan deze 

oppermachtige vorst moesten gehoorzamen: de vroegere anarchie had hen alleen maar ellende 

gebracht. De herleiding van de Friezen uit Phrixo, ingegeven door de naamsovereenkomst en 

de band met het Gulden Vlies, ademde dezelfde boodschap. Enige invloed heeft Bogerman er 

niet mee gehad. Hij was aanvankelijk wel van plan zijn verhandeling te laten drukken, maar 

dat is er nooit van gekomen.
440

  

 

 

6.6. Een Habsburgse lijn van Troje naar Friesland en Groningen 

 

6.6.1. Bron: Johannes Trithemius’ Compendia van de Frankische geschiedenis 

 

Invloedrijker was de Friese oorsprongsgeschiedenis van de Duitse geleerde Johannes 

Trithemius, die de Noordelijke Nederlanden een belangrijke plaats in de vroegste historie van 

de Trojaanse Franken gaf. In 1514 voltooide Trithemius twee werken over deze materie: De 

                                                
    438 Loopbaanoverzicht: Jansma 1986, 5-27; vgl. ook Zijlstra 1996, 71, 117, 200-201, 242-243. 

    439 “[…] quod Frisones non sunt orti, ut quidam lallant, ex illis perditissimis Judeis, quorum triginta in 

destructione Hierosolimitane urbis emebantur uno nummismate. Sed ex gentilibus, nobilissimis Troianis, Grecis 
et Romanis stemmatibus” (eerste versie; de tweede versie heeft “ut irrisores [spotters] lallant”) (Jansma 1986, 27, 

29). Jansma vertaalt lallant als zingen, en denkt dat Bogerman hier refereert aan “een populair lied of verhaal” 

over de Joden (Jansma 1986, 28). Vgl. voor mijn vertaling brallen (als denigrerende onomatopee om de 

beweerde afstamming in diskrediet te brengen) het Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi, L 24. 

    440 Over Bogerman allereerst Jansma 1986, en verder Möhlmann 1863, 89-90; Bogerman ed. 1900; Oppewal 

e.a. 2006, 32. Alleen de rijmspreuken uit het derde deel van zijn verhandeling zijn geëditeerd (Bogerman ed. 

1900), het overige is niet uitgegeven maar wordt wel uitvoerig besproken door Jansma (28-44). Om praktische 

redenen heb ik afgezien van autopsie van de handschriften van dit werk, dat geen deel uitmaakt van de 

Middelnederlandse literatuur en daar ook geen invloed op heeft gehad. 
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Origine Gentis Francorum Compendium en het uitvoeriger Compendium sive Breviarium 

Primi Voluminis Chronicarum sive Annalium de origine regum et gentis Francorum. De 

eerste kroniek, De origine […], moet hebben gecirculeerd aan het hof van Maximiliaan van 

Oostenrijk ( †1519), met wie Trithemius als historiograaf in nauw contact stond. Het werk 

werd pas in 1574 gedrukt. De tweede kroniek, het Compendium sive Breviarium, droeg hij op 

aan een raadsheer van Maximiliaan, Lorenz von Bibra, hertog van Frankenland en bisschop 

van Würzburg, de stad waar Trithemius in die jaren abt van het St. Jacobsklooster was. Het 

werk werd in 1515 uitgegeven door Johannes Schöffer in Mainz, en verscheen in 1522 in 

Duitse vertaling. Trithemius presenteert beide teksten als compendium (korte samenvatting) 

van de Frankische geschiedenis. Ze zouden gebaseerd zijn op de geschriften van Wastald en 

Hunibald, twee van de vele geschiedschrijvers die de rijke cultuur van de oude Franken zou 

hebben voortgebracht. Op basis van die door hem ontdekte (lees: verzonnen) bronnen zou hij 

ook een uitgebreide kroniek over de Frankische geschiedenis hebben geschreven, in drie 

delen.
441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johannes Trithemius’ Compendium sive Breviarium […], 

Mainz, Peter Schöffer, 1515. In deze tekst werd Grunus, de 

Trojaanse stichter van Groningen, geïntroduceerd. De 

titelpagina, met grote rijksadelaar en de wapens van onder 

meer Maximiliaan van Oostenrijk en zijn raadsheer Lorenz 

von Bibra, typeert de context van het verhaal. 

 

 

Ondanks deze beweerde gemeenschappelijke grondslag zijn er opmerkelijke 

inhoudelijke verschillen tussen de twee teksten. Deze varianten bieden ons een boeiende blik 

op het geschiedkundige geknutsel en de vermoedelijke intenties van Trithemius. In mijn 

bespreking beperk ik mij tot datgene wat van belang is voor begrip van Trithemius’ beeld van 

de vroegste Nederlandse en speciaal Friese geschiedenis. De lezing van het Compendium sive 

Breviarium, nog gedrukt tijdens het leven van de auteur, zal daarbij de waarschijnlijk latere, 

                                                
    441 Editie (met Engelse vertaling) van De origine […]: Trithemius ed. 1987. Compendium sive Breviarium: 

Trithemius 1515. Zie voor een volledig overzicht van drukken en herdrukken Geschichtsquellen 2006-…., 

www.repfont.badw.de/T.pdf, 46, en verder Arnold 1971, speciaal 161 e.v.; Keesman 1994, 162-167. Over Bibra: 

Wendehorst 1987. Zie voor de presentatie als verkorting ook de opening van beide kronieken. Duitse vertaling 

van het Compendium sive Breviarium, door Jakob Schenk: Speyer 1922, herdrukken Frankfurt 1563 en Frankfurt 

1605. Ten onrechte wordt deze tekst in Geschichtsquellen 2006-…. opgenomen als vertaling van De Origine [...] 

(ik zag de druk van 1563: http://daten.digitale-sammlungen.de/0003/bsb00038228). 
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want verbeterde en geactualiseerde versie blijken. 

 

6.6.2. Inhoud 

 

De hoofdlijn van de Frankische historie is in beide teksten gelijk. De kronieken beginnen in 

de vijfde eeuw voor Christus, bij de monding van de Donau, waar de Trojanen honderden 

jaren eerder, na de val van hun stad, waren gaan wonen. Zij hadden er inmiddels veel te lijden 

onder de agressie van de Goten, die ver in de meerderheid waren. Daarom besloten ze om 

nogmaals een nieuw vaderland te zoeken. Hun koning Marcomiris stuurde boden naar de 

Saksen, die ook uit Troje stamden en graag gehoor gaven aan zijn verzoek om deze broeders 

in nood aan de rand van hun rijk te laten wonen. En zo vestigden de Trojanen zich in 433 voor 

Christus in Germania, tussen het gebied van de Saksen en de Rijn. We volgen de geschiedenis 

van hun inburgering en geleidelijke machtsuitbreiding onder een lange reeks van vorsten, 

voorgesteld als de rechtstreekse voorvaderen van Maximiliaan. Naar één van deze vorsten, 

Francus, werden ze voortaan ‘Franken’ genoemd. De twee compendia eindigen bij de 

Karolingers. Het Compendium sive Breviarium wijst daarbij vooruit naar een volgend deel, 

waarin zou worden aangetoond dat ook zij uit de oude lijn van de Frankische koningen 

stamden. 

De uitwerking van dit verhaal verschilt in de twee kronieken. In de opening van De 

origine […] heten de latere Franken nog ‘Sicambriërs’, conform de traditie, al is er van een 

naamgevende stad Sicambria geen sprake. Het deel van Germania waar ze zich in eerste 

instantie vestigden wordt gepreciseerd als ‘het huidige Gelre, Westfalen, Münster en Kleef’. 

Vandaar uit staken ze de Rijn over en veroverden de landen van Tongeren en Luik, 

Maastricht, Holland ‘en de rest’.
442

 Friesland krijgt daarbij speciale aandacht. Het was een van 

hun allereerste veroveringen, in detail beschreven. Onder Marcomiris’ zoon Antenor leden de 

Sicambriërs aan ruimtegebrek, met name voor hun vee. Midden in de winter, toen alle rivieren 

bevroren waren, liet hij de stam overvallen die tussen de Sicambriërs en de Noordzee woonde. 

Hij beval alle mannen en jongens te doden en alleen de vrouwen te sparen, en verdeelde het 

weiderijke land onder zijn volk. Dit land werd later Frisia genoemd, naar Phrisus, een jongere 

zoon van de Frankische koning Clogio die als dux over dit gebied was aangesteld. Wat later 

vertelt de kroniek hoe deze Phrisus vervolgens tot koning van Frisia werd verheven, met 

toestemming van Clogio en alle Frankische edelen, op voorwaarde van een jaarlijkse belasting 

van vee, boter en kaas.
443

 

In de opening van het Compendium sive Breviarium is de traditionele Sicambria-

etymologie verlaten. De latere Franken heten er ‘Scythen’, naar hun tweede vaderland Scythia 

bij de Donaumonding. De naam ‘Sicambriërs’ duikt pas later op, en zal op een andere manier 

worden verklaard.
444

 

Nieuw is ook een uitvoerige passage, waarin koning Marcomiris zijn priesters de 

goden laat raadplegen: is het verstandig om nogmaals een nieuw land te zoeken? Jupiter 

antwoordt dat ze naar het westen moeten trekken, naar de Rijndelta, naar het gebied tussen de 

Britten en de Saksen, twee volkeren die broeders en vrienden zijn. Met hulp van Alruna of 

Aliruna, een zieneres, krijgt Marcomiris diezelfde nacht nog een bevestigend en aanvullend 

visioen. Er verschijnt hem een wezen met drie koppen: van een pad, een leeuw en een adelaar. 

                                                
    442 Trithemius ed. 1987, 36: “Certum est, quod primas Sicambri receperunt sedes, ubi nunc sunt Geldreses, 

Westphali, Monasterienses, Clivenses. Deinde Rheno transmisso subiugarunt sibi terram Tungrorum, Leodium, 

Traiectum, Hollandiam, & reliquas”. Trithemius ed. 1987, 37 vertaalt ‘Traiectum’ als Maastricht; ook Utrecht 

kan zijn bedoeld. 

    443 Trithemius ed. 1987, kap. 8 ‘Sicambri Phrisiam sibi subiugarunt’ (38-39) en 9 ‘Regnum Frisiae fit Francis 

tributarium’ (84-85); de kapittelnummers zijn toegevoegd door de editeur, de op- of bijschriften zijn ouder, 

misschien van Trithemius zelf (vgl. 23). 

    444 Trithemius 1515, A1v. 
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Ze voorspellen hem de toekomst. Hij zal gastvrijheid vinden bij de leeuw, daarna de pad 

bestrijden en doden, en tenslotte over de leeuw heersen en de adelaar onder zich brengen. Dan 

neemt het driekoppige wezen plotseling de vorm aan van een koning met gouden kroon, een 

scepter in de linker- en een zwaard in de rechterhand, die voorzegt dat de goden aan 

Marcomiris’ volk een rijk zullen geven. De betekenis van de verschijning wordt uitgelegd 

door Alruna, en door glossen bij de tekst. De leeuw staat voor Germania, voor de Saksen, die 

eveneens uit Troje stammen en bij de Rijn wonen. Aan de andere kant van die rivier is het 

land van de pad: Gallië. De adelaar staat voor de hoogmoedige Romeinen, die de hele wereld 

proberen te onderwerpen. Marcomiris moet zijn volk leiden naar het meest westelijke deel 

van het land van de leeuw en gaan wonen tussen de Saksen en de Galliërs, tussen de Rijn en 

de zee. Na veel strijd zullen ze Gallië, Germanië en het rijk van de adelaar overheersen, en al 

deze landen zullen worden verenigd onder één vorst uit zijn geslacht. Gesterkt door deze 

voorspelling stuurt Marcomiris boden naar de Saksen, die hen graag aan de rand van hun rijk 

laten wonen - een mooie buffer tussen henzelf en de Galliërs!
445

 

Ze trekken dus naar Germania, en vestigen zich in het gebied ‘waar nu de bewoners 

Westfriezen, Geldersen en Hollanders heten, en waar de Rijn met drie mondingen in zee 

stroomt’. Marcomiris wordt na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Antenor. Deze trouwt met 

een Engelse koningsdochter, Cambria, een wijze vrouw die de in Scythia verruwde Trojanen 

opnieuw beschaving bijbrengt. Ze geeft wetten en spreekt recht, leert de adel om steden en 

kastelen te bouwen, en de vrouwen om vlas te verbouwen en kleding te maken. Naar deze 

belangrijke koningin heet het volk voortaan Sicambriërs.
 446

 

De pasverworven kennis wordt meteen toegepast. Priamus, de broer van koning 

Antenor, beheerde namens deze een gebied in de kuststreek ‘die nu Friesland wordt 

genoemd’. Zijn zoon Grunus stichtte daar in het jaar 377 voor Christus een nieuwe stad die tot 

op de huidige dag naar hem Gruningen (Groningen) wordt genoemd. Ook de bewoners, 

hoewel van origine Frankisch, heetten een tijd lang Grunes.
447

 Van verovering van Friesland 

is in het Compendium sive Breviarium geen sprake. Wel wordt ook hier verteld hoe het land 

later, ten tijde van de geboorte van Christus, ‘Frisia’ werd genoemd en tot koninkrijk werd 

verheven. De naam wordt ook hier ontleend aan Phrisus, tweede zoon van koning Clogio, die 

er de eerste vorst werd. Expliciet toegevoegd is de voorwaarde dat het altijd onder de 

Frankische koningen zou staan, aan wie het belasting en militaire steun verschuldigd bleef.
448

  

Enkele jaren na de bouw van Groningen stichtten de Sicambriërs bij de mondingen 

van de Rijn nog twee steden, ter herinnering aan hun aankomst in het nieuwe vaderland: 

Neopagus (‘nieuw land’) en Neomagus (‘nieuwe familie’), die residentie werden. 

Langzamerhand vergaten ze hun eigen taal, en namen het Saksisch over. De aandacht - van de 

Sicambriërs en van Trithemius - verschuift nu naar het oosten, naar het latere Duitsland, waar 

zij hun macht langzaam uitbreiden.
449

 Zo ontrolt zich de toekomst die aan Marcomiris was 

voorspeld, en die ook in het Compendium sive Breviarium na verloop van tijd samenvalt met 

de al bekende Frankengeschiedenis. 

 

                                                
    445 Trithemius 1515, A2r-A3r. Ook De origine bevat een visionaire voorspelling van de macht van de Franken, 

maar pas veel later en minder zwaar aangezet en uitgewerkt (Trithemius ed. 1987, 102-105). 
    446 Trithemius 1515, A3r-A4r. Citaat: “[…] in qua hodie commorantes nominantur Frisii occidentales, 

Gelrenses quoque et Hollandii, circa eam videlicet plagam, ubi tribus ostiis Rhenus influit mare […]” (A3v). Ik 

interpreteer Frisii occidentales als ‘de bewoners van Friesland ten westen van de Dollard’: in contrast met de 

Oostfriezen. 

    447 Trithemius 1515, A4r-A4v. 

    448 Trithemius 1515, C2v. 

    449 Trithemius 1515, A4v-A5r (en verder). Met Neomagus zal Nijmegen bedoeld zijn. Of de auteur ook een 

identificatie voor Neopagus voor ogen had is onduidelijk. In de verdere tekst zijn de stichtingen en etymologieën 

vrijwel allemaal Duits, met speciale aandacht voor Würzburg. 
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6.6.3. Interpretatie 

 

In een eerder hoofdstuk van deze studie werd Trithemius’ Frankensage al genoemd, als 

‘Trojaanse’ invulling van het Duitse humanistische ideaal: een Rijk dat zich in alle opzichten 

met het Romeinse kon meten, met een eigen, hoogstaande antieke cultuur, geboekstaafd door 

authentieke bronnen, als antwoord op de Italiaanse en Franse verering van Romeinen en 

Galliërs.
450

 De hier besproken opening van zijn kroniek laat deze gerichtheid op het Rijk goed 

zien. De Trojaanse Sicambriërs (de latere Franken) blijken zich al in de vijfde eeuw voor 

Christus, ver vóór de komst van de Romeinen, in Germania te hebben gevestigd, en hun 

cultuur was rijker en omvattender dan ooit was vermoed. Veelzeggend is de passage rond 

Jupiters voorspelling aan Marcomiris, vol beladen verwijzingen. Alruna, de wijze zieneres, is 

een eigen versie van de sibille van Cumae, die Aeneas begeleidde naar de onderwereld waar 

hem de toekomst van Rome werd voorspeld. Zij is ontleend aan Tacitus’ Germania, waar 

verteld wordt over het geloof van de Germanen in de profetische gaven van bepaalde 

vrouwen: “zij aarzelen dus niet om hun advies te vragen, en leggen hun antwoord niet snel 

naast zich neer.” Als voorbeeld uit het verleden noemt Tacitus onder meer ‘Albruna’ - de 

spelling in de handschriften varieert. Het visioen van het driekoppige monster is een variant 

op de Bijbelse droom van Nebukadnezar, door Daniël uitgelegd als goddelijke voorspelling 

van toekomstige, opeenvolgende wereldrijken.
451

 Met deze typologische parallellen werd 

duidelijk gemaakt dat het door de Trojanen gevestigde Frankische rijk door de hemel was 

voorbeschikt, net als het Romeinse. Eenheid en gehalte van dat Rijk werden daarbij nog 

verhoogd door het eveneens Trojaanse bloed van de Saksen,
452

 en door hernieuwde 

beschaving vanuit Trojaans Brittannia. 

 Die hernieuwde beschaving was nodig door de introductie van de Scythen, in het 

Compendium sive Breviarium. Om een waarlijk antiek Rijk te creëren had Trithemius de 

komst van de Franken naar Europa met negenhonderd jaar vervroegd. Daardoor had hij zijn 

basis in de klassieke bronnen ernstig verzwakt. Want de Sicambriërs, die traditioneel met de 

Franken werden geïdentificeerd, waren daar zo vroeg nog niet aan te wijzen.
453

 Daarom 

bedacht Trithemius nóg een ‘voorstadium’ voor de Franken, door ze eerst nog te 

vereenzelvigen met de Scythen. Een mooie vondst. Niet alleen gingen de Scythen in Griekse 

en Romeinse bronnen vele eeuwen verder terug dan de Sicambriërs, zij bewoonden bovendien 

het gebied van de Meotische moerassen, vanouds bekend als tussenstop in de Trojaans-

Frankische migratie naar Europa, en ze waren nooit door de Romeinen onderworpen. Maar er 

kleefde één nadeel aan de Scythen: hun reputatie was niet onverdeeld positief. Er waren 

bronnen waarin ze werden afgeschilderd als nobele wilden, maar er waren ook auteurs die een 

veel negatiever portret gaven.
454

 Trithemius’ antwoord was het verhaal van de hernieuwde 

beschaving door koningin Cambria: hij erkende het probleem, maar loste het tegelijk op, en 

gaf daarbij meteen een verklaring voor de nieuwe naam ‘Sicambriërs’ die de Trojaanse 

Scythen in de loop van hun geschiedenis moesten hebben gekregen. Met dank aan Wastald en 

Hunibald, zelf misschien wel de beste voorbeelden van de rijke bloei die de Oudfrankische 

                                                
    450 Zie hiervóór, IV.4.6.3. 

    451 Sibille van Cumae: zie hiervóór, IV.2. Tacitus, Germania 8: “Inesse quin etiam sanctum aliquid et 
providum putant, nec aut consilia earum aspernantur aut responsa neglegunt. Vidimus sub divo Vespasiano 

Veledam diu apud plerosque numinis loco habitam; sed et olim Albrunam et compluris alias venerati sunt, non 

adulatione nec tamquam facerent deas.” Albruna: Neue Pauly 1, 442. Monster: vgl. Daniel 2 en hiervóór, III.2.1. 

    452 Vgl. voor eerdere Saksische banden met Troje hoofdstuk IV.4.4. 

    453 Sicambri: zie hiervóór, IV.4.1.; genoemd in bronnen vanaf circa 50 voor Chr. als Germaanse bewoners van 

de rechter Rijnoever. 

    454 Scythen van oudheid tot renaissance: Boas 1978, 129-137; Meserve 2003, 22-24. Vgl. voor eerdere 

referentie aan de Scythen in het kader van Trojaanse afstamming (Jordanes) hiervóór, IV.3. Vgl. ook IV. 4.3.2. 

en IV.6.6. voor contrasterende opvattingen. 
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cultuur sinds koningin Cambria had doorgemaakt. 

Trithemius’ focus lag niet alleen bij het Rijk, maar ook bij de dynastieke belangen van 

Maximiliaan van Oostenrijk. In de vertelde en voorspelde geschiedenis van rijk en 

vorstenhuis zijn diens voornaamste dromen verwerkt en verwerkelijkt: het hartstochtelijk 

begeerde Trojaans-Frankische bloed, oude en onaanvechtbare rechten op de gebieden die hem 

in 1477 door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië waren toegevallen, heerschappij over 

het hele Duitse rijk, definitieve overwinning op Fransen en Italianen, en vereniging onder een 

keizer uit het superieure Habsburgse huis. 

Al wat Trithemius vertelt over de geschiedenis van de Nederlanden past in dit Duits-

Habsburgse kader. Dit deel van Germania is door de goden (God) zelf aangewezen als de 

plaats waar de voorvaderen van Maximiliaan zich, honderden jaren voor Christus, moesten 

vestigen. In De origine heten die Trojaanse voorvaderen nog, traditioneel, Sicambriërs. Zij 

vestigen zich daarom aanvankelijk in het gebied dat de klassieke bronnen als het woongebied 

van de Sicambriërs aanwezen: het latere Gelre, Westfalen, Münster en Kleef. Daarmee waren 

meteen de Habsburgse rechten op het Gelderse vastgelegd.
455

 In het Compendium sive 

Breviarium zijn de voorouders veranderd in Scythen. Trithemius kon de door de antieke 

bronnen opgelegde situering daardoor loslaten. Hij verruimde hun oudste vestigingsgebied in 

Germania - en daarmee de geïmpliceerde machtsclaim - tot de hele Noordelijke Nederlanden: 

Friesland, Gelre en Holland. Met de toevoeging “ubi tribus ostiis Rhenus influit mare” (waar 

de Rijn met drie mondingen in zee stroomt) refereerde Trithemius aan de klassieke 

localisering van de Bataven, een volk dat net als de Sicambriërs pas door Caesar als bewoners 

van de Nederlanden werd genoemd. Noord-Nederlandse humanisten hadden deze Bataven 

recentelijk herontdekt als antieke voorvaderen.
456

 Maar Trithemius overtroefde hen: heel de 

Noordelijke Nederlanden waren, lang vóór de Bataven, het bezit geweest van Maximiliaans 

voorvaderen. Wie kon de legitimiteit van zijn macht over deze landen dan nog aanvechten? 

Friesland hoort in beide teksten tot de vroegste Trojaanse bezittingen in Germania. In 

De origine verkrijgen ze het kort na aankomst door gewelddadige verovering. In het 

Compendium sive Breviarium behoort het - beter! - tot het oorspronkelijke, voorzegde 

vestigingsgebied. Het bezit van Friesland krijgt in deze tweede tekst concrete vorm door de 

stichting van Groningen. Deze voornaamste stad in het gebied was dus evenzeer met de 

Habsburgse voorvaderen verbonden, als hun allereerste stichting in het nieuwe vaderland. In 

beide kronieken wordt Friesland na verloop van tijd een koninkrijk, zoals de legende het 

wilde - maar dan wel een koninkrijk ónder de Frankische kroon, zoals Maximiliaan het wilde. 

“Voor altijd”, voegt het Compendium sive breviarium toe. 

Maximiliaan kon onderbouwing van zijn positie in de Nederlanden goed gebruiken. 

Sinds de dood van Maria van Bourgondië had hij er heftige tegenstand ondervonden, zowel 

tijdens zijn eerste regentschap, voor zijn zoon Filips (1482-1494), als tijdens zijn tweede 

regentschap, voor zijn kleinzoon Karel (1506-1515). In 1514, toen Trithemius de twee 

Frankische kronieken voltooide, was het stof er nog steeds niet gedaald. De historiografen 

rond Maximiliaans hof waren al langer bezig om te zoeken naar geschiedkundige gegevens 

die zijn gezag over de Bourgondische gebieden konden legitimeren. Het doel was om een 

historische verbinding tussen de Habsburgers en deze nieuwe bezittingen te leggen. Zo kon 

Maximiliaans heerschappij, gevoeld als vreemde overheersing, worden voorgesteld als een 

                                                
    455 Vgl. hiervóór, 466 voor dezelfde methode bij Jean Lemaire de Belges, die eveneens ten tijde van de 

Gelderse Oorlogen voor het Habsburgse hof schreef. 

    456 Tilmans 1988, 121 e.v.; Bejczy 1996, 467-478. Zie voor comtemporaine bespreking van de klassieke 

localiseringen in de Rijndelta Geldenhouwers Lucubratiuncula de Batavorum insula, gedrukt in 1520, maar 

mogelijk al in of kort voor 1515 circulerend in handschrift (Bejczy 1996, 474): Geldenhouwer ed. 1998, 34-48. 

Het geschrift was aanleiding tot heftige discussie over de precieze uitleg van de localisering in de bronnen: 

mochten alleen de Hollanders zich met de Bataven identificeren, of was hun gebied ruimer geweest? Trithemius 

lijkt de bronnen ruim te interpreteren.  
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terugkeer naar voorvaderlijk erfgoed. Trithemius’ constructie past in dat kader.
457

 

Het verzet tegen de Bourgondisch-Habsburgse macht woedde in deze tijd vooral nog 

in het noordoosten.
458

 Met succes. In Gelre had Karel van Egmond zich in 1513, na jarenlange 

strijd en met hulp van de Franse koning, opnieuw van de hertogstitel meester weten te maken. 

Wat Friesland betreft: Maximiliaan had net als zijn Bourgondische voorgangers de wens 

gehad om het te veroveren. Maar het was zijn neef 
459

 en legerleider Albrecht van Saksen, 

stadhouder van Holland, die er als gevolg van de steeds fellere Friese partijstrijd aan de macht 

wist te komen. Maximiliaan legde zich erbij neer, om politieke en financiële redenen. In 1498 

werd Albrecht aangesteld als erfelijk gubernator en potestaat van Friesland namens het Rijk. 

Alleen Groningen, het voornaamste machtscentrum in de Friese landen, wilde zich niet 

onderwerpen - noch aan Albrecht, noch aan zijn zoon en opvolger George. Dan erkende het 

nog liever de Oostfriese graaf Edzard Cirksena als heer. In 1514 (!) werd Groningen opnieuw 

door George belegerd. Nu zocht de stad redding door de Gelderse hertog Karel van Egmond 

als landsheer te erkennen. Die werd daarmee een nóg groter en gevaarlijker tegenstander dan 

hij al was. In het daaropvolgende jaar zou hij heel Groningen en Friesland veroveren. George 

van Saksen stond zijn rechten af aan Maximiliaans kleinzoon Karel V. Maar pas in 1524 

slaagde die erin om Friesland werkelijk onder Habsburg te brengen. Groningen en de 

Ommelanden kwamen zelfs pas in 1536 onder zijn gezag.
460

 

De opening van de twee Frankische kronieken van Trithemius vormt een commentaar 

op deze brandende actualiteit. Juist het in die tijd heftig omstreden gebied krijgt er speciale 

aandacht. Doel van zijn relaas is om de oeroude Habsburgse rechten op Friesland en - nieuw 

in het Compendium sive Breviarium, want vooraan in het nieuws - Groningen aan te tonen.
461

 

Zijn portret van de oude Saksen als Trojaanse broeders die uiteindelijk ónder de Franken 

stonden mag daarbij vermoedelijk worden opgevat als een toespeling op de macht van de aan 

Maximiliaan verwante Friese gubernator, George van Saksen, die zich als heerser namens de 

keizer diende te beschouwen. 

 

6.6.4. Verspreiding 

 

Trithemius’ Friese pseudo-historie raakte ook in Friesland zelf bekend.
462

 Erg snel lijkt dat 

niet te zijn gebeurd. De eerste verwijzingen stammen uit de jaren dertig van de zestiende 

eeuw, uit Groningen, en hebben betrekking op Grunus, de stichter van de stad. De Habsburgse 

context is daarbij - niet verwonderlijk - helemaal verdwenen. 

                                                
    457 Vgl. Keesman 1994, 165 e.v. met eerdere en latere voorbeelden van deze aanpak, en hiervóór, V.4.5.1. en 

V.4.5.2. 

    458 In Holland was het gewapende verzet na de Jonker Fransenoorlog beëindigd, maar de Brederodes bleven in 

potentie een bedreiging. Vgl. VI.4.3. 

    459 Albrechts moeder Margaretha van Oostenrijk (1416-1486) was een jongere zuster van Maximiliaans vader 

Frederik III. Albrecht was zestien jaar ouder dan Maximiliaan.  

    460 Jansen 1974 A, 161-163, 235-237; Jansen 1974 B, 70-71; Vries 1986, 188; Baks 1999. 

    461 Karel van Egmond beriep zich in 1514 zelf ook op zijn afstamming (van de Friese koningen) om zijn claim 

op Friesland te onderbouwen. Vgl. hiervóór, 464. 

    462 Zo te zien werd Trithemius, en dan met name de Grunus-stof, in Friesland vooral bekend via navolgers. De 
tweede versie van zijn Frankengeschiedenis, het Compendium sive Breviarium (waarin Grunus debuteerde), was 

aanvankelijk als enige uitgegeven. In 1574 verscheen ook de eerste versie (nog zonder Grunus) in druk. Friese 

auteurs die naar Trithemius verwijzen lijken zich, áls ze al direct ontleenden, op een lezing zónder Grunus (de 

druk uit 1574?) te baseren. Eggeric Beninga (na 1530, voor 1562) verwijst voor Trithemius’ Troje-sage (zonder 

Grunus) naar Sebastiaan Francks Chronica (1531) (vgl. n. 472). Cornelius Kempius noemt Trithemius’ naam bij 

de vermelding van de Frankische koningszoon Phrisus, maar verwijst voor Grunus naar ‘annales Frisia’ en 

‘quidam’ (Kempius 1588, [†6r], C1r, I4r). Ook Suffridus Petrus verwijst naar Trithemius voor de Frankische 

Phrisus, maar noemt Hubertus Thomas Leodius’ De Tungris et Eburonibus, aliisque Inferioris Germaniae 

populis (1541) als bron voor Grunus (Petrus 1590, 139, 140). 
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Vroegst bekende vermelding van Grunus’ stichting van Groningen in het Nederlands: 

een anoniem Gronings kroniekje uit 1534 of 1535 (Groningen UB hs. PB 2412). 

 

De oudst bekende bron is een anoniem, patriottisch-Gronings kroniekje uit 1534 of 

1535. Het begin ervan - misschien over de afkomst van de Friezen - ontbreekt, de tekst opent  

met bekende Friese heldendaden en privileges en spitst zich dan toe op de Groningse 

geschiedenis.
463

 Een afzonderlijk kapitteltje is gewijd aan de stichting van de stad door  

Grunus, hier een broer van de Frankische koning Antenor. Na een ruzie trekt hij weg en 

vestigt zich in Friesland. Het bevalt hem er goed - geen wonder, want de drie broers hadden er 

het beste land ter wereld van gemaakt - en hij sticht er een stad Gruningen, later Groningen 

genoemd. Die stichting wordt gedateerd op 377 voor Christus, met beroep op “die oldeste 

mesters ende doctoeren die hystorien beschreven hebben by namen Hunibaldus, Marlianus 

ende Tacitus voernoemde doctoren van olde hystorien ende oerspronck van steden ende 

landen”.
464

 Heel de verdere geschiedenis van Trithemius is verdwenen, alleen dit ene element 

is eruit gelicht en in de traditionele Friese historie geplaatst: de stichting en naamgeving van 

de stad door een vorstelijke (Trojaanse)
465

 stichter, een door klassieke en geleerde bronnen 

bevestigde zeer hoge ouderdom. 

Al snel hierna kreeg het verhaal in Groningen ruimere bekendheid via de drukpers, in 

de Corte Cronike van de Groningse auteur Sybe Jarichs. Dit compilatiewerkje over de 

geschiedenis van de Friezen werd in 1536 in Kampen gedrukt door Jan Evertssoon voor de 

Groningse boekverkoper Teilman, en beleefde een aantal herdrukken.
466

 De kroniek begint  

                                                
    463 Handschrift: Groningen UB hs. PB 2412. Over dit kroniekje Zuidema 1889 (editie, echter met weglating 

van de eerste bladzijden omdat die helemaal aan Benninge-Lemego zouden zijn ontleend - wat voor het 
Grunusverhaal niet geldt) en Rinzema 1990, 234-235. 

    464 Groningen UB hs. PB 2412, 12-13 (citaat: 13). Vgl. voor Trithemius’ uitvinding Hunibald hiervóór, 479. 

Tacitus noemt in zijn Historiae (boek V, 20-21) een plaats Grinnes (varianten: Grimes, Grunes) waarop Julius 

Civilis tijdens de Bataafse opstand een aanval deed. De ligging is onzeker. De geleerde Marlianus (Raimondo de 

Marliano, † 1475) schreef een zeer bekende studie over Gallische en Germaanse toponiemen, op basis van de 

geschriften van Caesar en Tacitus (Walsh 1976, 162-167). 

    465 Hier impliciet door vermelding van zijn broer, de Frankische koning Antenor; bij latere auteurs expliciet. 

    466 Jarichs 1536 (herdrukken: vóór 1600 vijf of zes maal in Kampen; daarna nog Amsterdam 1609 en z.p. 

1725). Vgl. Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 214; Rinzema 1990, 234-235; herdrukken: NCC, STCN.  
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Grunus op de lokale drukpers: de Corte Cronike van 

Sybe Jarichs (Kampen, Jan Evertsz voor Teilman in 

Groningen, 1536). 

Ex. Den Haag KB 227 E 46. 

 

traditioneel, met de vlucht van Friso, Bruno en Saxo uit India, de onderwerping door de 

Noormannen en de vrijheidsverlening door Karel de Grote. Wat verder volgt eenzelfde  

hoofdstukje over de stichting van Groningen door Grunus als in het voorafgaande anonieme 

kroniekje, met verwijzing naar ‘Himibaldus’ en Tacitus.
467

 Weer gaat het uitsluitend om  

datgene wat de klanten van de Groningse boekverkoper Teilman ongetwijfeld bijzonder zou 

interesseren: de geboekstaafde chique oorsprong, hoge ouderdom en dus hoge status van hun 

stad. 

Over zo’n prestigieus verleden las men waarschijnlijk graag in de stad die haar 

hoogtijdagen inmiddels achter zich had. Aan het eind van de vijftiende eeuw was Groningen 

op het toppunt van haar macht geweest: een trotse stadsstaat in wording, met heerschappij 

over de Ommelanden en Friesland. Maar met de komst van Albrecht van Saksen was alles 

razendsnel en definitief veranderd. Oorlog en belegeringen hadden de stad verzwakt, de 

Groningers moesten zich onder de bescherming van naburige heren stellen, en kwamen 

uiteindelijk toch in handen van de Habsburgers.
468

 Juist in die jaren was extra glorie meer dan 

welkom.  

Veel later werd Grunus nog steeds gebruikt om de hoge ouderdom en status van 

Groningen te benadrukken. In de inleiding van zijn De origine, situ, qualitate et quantitate 

Frisiae [...] (Keulen 1588) zegt Cornelius Kempius 
469

 deze verhandeling te hebben 

geschreven omdat de oude schrijvers nauwelijks aandacht aan de Friese landen besteedden, en 

er daardoor grote behoefte aan een overzicht van de Friese geschiedenis bestaat. Hij draagt 

zijn boek op aan het stadsbestuur van zijn woonplaats Groningen, eerst en vooral omdat dat 

de oudste en meest luisterrijke stad van Friesland is. Om die stelling te onderbouwen zet hij 

gegevens uit klassieke en lokale bronnen naast elkaar. Volgens Tacitus woonde er in de eerste 

eeuw na Christus een volk met de naam ‘Gruines’ in Germania Inferior. En Friese kronieken 

stellen dat Groningen lang daarvóór al bestond, want in 377 had de Trojaan Gruno, broer van  

                                                
    467 Jarichs 1536, [A2]r e.v. (Friso), B2r (Grunus). Volgens Rinzema is Jarichs’ lezing verwant aan de 

Anonymus, maar zijn ze onafhankelijk van elkaar (Rinzema 1990, 234).  

    468 Rinzema 1990, 224, 227-8, naar aanleiding van het pessimisme bij Sicke Benninge. 

    469 Kempius: Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 267; Van den Broek 2007, 46. 
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Plattegrond van de stad Groningen, met vermelding van de stichting door Grunnus, broer van de 

Frankische koning Antenor, in 377 voor Christus, in een internationaal zeer succesvolle stedenatlas: 

Braun en Hogenberg, Civitates orbis terrarum II (Keulen, 1575). 

 

koning Antenor, er een versterking gebouwd die hij naar zichzelf ‘Gronenburch’ noemde. Die 

bewering lijkt aannemelijk, vindt Kempius, omdat er ter plaatse antieke resten te vinden zijn.  

Misschien is er ook verband met de plaats Phileum die Ptolemaeus aan de noordoostkust van 

Germania noemt? Er bestaat nog een andere naamsverklaring voor Groningen: uit groen en 

gha (‘groene plaats’). Maar hoe dit ook zij, besluit hij: alle geleerden zijn het erover eens dat  

Groningen ouder en beter is dan alle andere Friese steden. In het boek zelf is een hoofdstuk 

gewijd aan Groningen. Daarin wordt dit hele betoog over de oorsprong van de stad nog eens 

herhaald, met opnieuw torenhoge lof voor deze “Metropool van heel Friesland en Drente”.
470

 

Trithemius’ herleiding van de Friezen uit de Frankische koningszoon Phrisus noemt hij kort, 

in een overzicht van de vele theorieën die er ten aanzien van de herkomst van de Friezen 

bestaan. Maar nu is hij kritisch, omdat de Friese en Saksische bronnen elkaar op zoveel 

punten tegenspreken.
471

 In zijn aanpak van de twee verhalen lijkt het Groningse hemd hem 

dus nader dan de Friese rok. 

 

Elders in Friesland vinden we eveneens referenties aan Trithemius’ Trojesage, met een 

opvallend andere houding ten opzichte van Groningen. De Oostfriese geschiedschrijver 

Eggerik Beninga († 1562) was zijn leven lang verbonden aan het grafelijke hof van de 

Cirksena’s, in verschillende belangrijke politieke functies. Zijn historiografische werk 

ontstond tegen die achtergrond. Hij schreef, naast een levensbeschrijving van Edzard I, een 

                                                
    470 Kempius 1588, Epistola dedicatoria en boek II, caput IX. “totius Frisiae et Drentiae Metropolis”: I5r. 

Tacitus-verwijzing: Kempius noemt het jaar 77 na Chr., en verwijst naar Annales boek 21; van de Annales zijn 

maar zestien boeken (tot in 66 na Chr.) bekend. Vgl. echter hiervóór, n. 464 over Tacitus’ Grunes. Ptolemaeus: 

Cosmographia boek 2, vierde kaart van Europa.  

    471 Kempius 1588, 33-34.  
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nationalistisch getinte Chronyck oft historie van Oost-Frieslant (drie versies, ontstaan na 1530 

en pas lang na zijn dood uitgegeven). Daarin paste natuurlijk ook een overzicht van theorieën 

over de oorsprong van de Friezen. Als mogelijke herkomst geeft hij onder meer een korte, 

commentaarloze samenvatting van Trithemius’ verhaal over de Trojaans-Scythische migratie 

naar de Nederlanden, dat hij overigens zegt te ontlenen aan Sebastiaan Franck.
472

 In een later, 

apart hoofdstukje over de stichting van Groningen lezen we over Grunus. Hij heet hier Grano, 

want hij wordt geïdentificeerd met de Granus die samen met Antonius, de stichter van 

Utrecht, om de gruweldaden van Nero uit Rome was gevlucht. Beninga lijkt de identificatie 

met deze aan de Utrechtse traditie ontleende figuur niet zelf te hebben bedacht.
473

 Hij noemt 

als zijn bron de “Groninger Cronica” en is bovendien kritisch. Volgens hem dateert 

Groningen niet uit de tijd van (vijfde) keizer Nero, maar uit die van de eenendertigste keizer 

Valentinianus. Hij denkt dus eerder dat het een van Grano’s nakomelingen was die de stad 

stichtte.
474

 Daarmee was Groningen ineens vele honderden jaren jonger dan in de 

oorspronkelijke Grunus-sage en in de geschiedschrijving uit de stad zelf.  

Veel meer invloed dan Beninga had de Chronike ende warachtige beschrijvinghe van 

Vrieslant van een zekere Andreas Cornelius. De oudste handschriften van dit fantastische 

geschrift dateren uit 1578. De eerste druk verscheen in 1597 bij Jacob Jansen, boekverkoper 

aan de Vismarkt in Leeuwarden. Verschillende herdrukken zouden volgen. Over de auteur is 

weinig bekend. Hij zou afkomstig zijn uit Stavoren, en organist zijn geweest in Harlingen, 

waar hij in 1589 was overleden.
475

 Cornelius behandelde de Friese geschiedenis tot 1565, naar 

eigen zeggen op basis van zéér oude bronnen. Volgens het voorwerk was de oudste kern van 

de kroniek een geschiedenis van de Friese koningen uit de tijd van Radboud. Radboud was er 

zelf zo kritisch in behandeld dat hij de auteur, Solcko Forteman, gevangen had gezet. Kort na 

zijn bevrijding door Karel de Grote was Forteman gestorven, maar zijn kroniek werd bewaard 

en voortgezet door Ocko Scharlensis (tiende eeuw). Daarna raakte het werk in vergetelheid, 

totdat het een paar honderd jaar later werd teruggevonden door Johannes Vlitarp, die het - 

voor zover de slechte overlevering het toeliet - uit het Latijn vertaalde en op zijn beurt 

aanvulde. En nu had Andreas Cornelius dat samenstel dus gevonden en ook weer voortgezet. 

En dat allemaal “tot nut, voordeel ende welbehaghen van de naecomelinghen ende liefde 

haers beminden vaders lant”.
476

 

De kroniek volgt een lange rij van Friese vorsten, deels ontleend aan de traditie, deels 

aan dezelfde rijke fantasie als de bronnen waarin ze zouden zijn gevonden. Hun geschiedenis 

wordt gecombineerd met historische verzinsels uit de verdere Nederlanden.
477

 De reeks  

begint met Friso, hier expliciet de oudste van de drie broers die India wegens overbevolking 

                                                
    472 Over Beninga: Delbanco 1975; Delbanco 1993. Datering van de kroniek daar: eerste versie tot 1514, 

begonnen na 1530 en daarna steeds uitgebreid en aangevuld: tweede versie tot 1554, derde versie tot 1561. Ik 

zag de eerste editie (Beninga ed. 1706), gebaseerd op de derde versie. Daarin over afstammingen: 7 e.v.; 

Trojaans-Scythische migratie: 9-12. Referentie aan “Sebastianus Franck in syner Chroniken und 

Geschichtboeck”: 9. Vgl. Sebastiaan Francks Cronica (1531), door mij gezien in de druk van 1551 (Franck 

1551, fol. CCIX e.v.). 

    473 Hier verschil ik van mening met Delbanco 1975, 59-60, 80. Zie voor  Antonius en Granus (oorspronkelijk 

gezien als de stichter van Aken) hierna, VI.7.2. 

    474 Beninga ed. 1706, 32 
    475 Cornelius: Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 119; Noomen 1994, 149 e.v. Noomen vermoedt half dat 

Cornelius een creatie van Suffridus Petrus is (156, n.103), een gang van zaken die bij mythische 

geschiedschrijving inderdaad vaker voorkomt. Bergsma heeft soortgelijke verdenkingen t.a.v. Petrus (Bergsma 

1994, 94). Ook is gedacht aan de Staverse geleerde Joachim Hopperus (Jensma 2007, 141). De editio princeps 

werd gedrukt door Nicolaes Biestkens in Amsterdam, en was daar ook te koop, bij Cornelis Claesz  (Cornelius 

1597: titelp., colofon). Herdrukken: Leeuwarden 1742, Workum 1753.  

    476 Cornelius 1597, titelpagina (citaat), A2r-v. 

    477 Zo trekken de Friezen op tegen de Hollandse Bataven, en zijn er goede relaties met de hertogen van 

Brabant en Tongeren die we kennen uit de Brabo-sage (Cornelius 1597, A3v, A4r). 
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hadden verlaten. Ze vestigden zich aan de onbewoonde Noordzeekust, bij het Vlie, waar ze 

veel grote huizen en een prachtige tempel voor hun belangrijkste afgod Stavo bouwden. 

Grunus was een achterkleinzoon van Friso. Honderdvijftig jaar voor Christus bouwde hij een 

kasteel, dat hij Grunenburch noemde. Later ontstond er een dorp bij, Gruninge. 
 

In dese beschryvinghe van Gruninga, dat nu Gruningen hiet, hebben veel uutheemsche 

schryvers ofte deur onwetenheyt ofte deur quade overschryvinghe zeer ghedwaelt die de stadt 

ouder als Frieslandt bewoont is gheweest maecken. Ofte die bouwinghe moeste voor de comste 

van Friso al weder uutgheroyt wesen, ende nu by dese tijdt andermael hermaeckt zijn, ‘twelck 

men nochtans niet ghelooven can, vermits hy in zijn comste het landt woest ende onbewoont 

ghevonden heeft, daer men wel uut mercken can, dat se naemaels eerst moet ghebout wesen. 

 

De eerste en oudste stad in Friesland zelf was Stavoren, in het eerste jaar na Christus’ 

geboorte ontstaan door omwalling van de toegenomen bebouwing rond de Stavo-tempel.
478

 

Kortom: de geschiedenis van Groningen ging minder ver terug dan de geschiedenis van 

Friesland, en de stad was eigenlijk ook jonger dan de eerste echt Friese stad, Stavoren.
479

 

Frieslân boppe! 

 De ontdekking van zulke belangrijke, oude en autochtone geschiedbronnen ging 

natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Geruime tijd vóórdat Cornelius’ Chronike werd gedrukt 

waren de nieuwe inzichten uit het werk al besproken en via de drukpers verspreid door een 

andere, geleerde Friese geschiedschrijver, Suffridus Petrus.
480

 In 1590 publiceerde deze in 

Keulen De Frisiorum antiquitate et origine libri tres, het eerste deel van een nog te voltooien 

grootse geschiedenis, die hij opdroeg aan de Staten van Friesland. In het voorwerk noemt hij 

Solcko Forteman, Ocko Scharlensis, Johannes Vlitarp en Andreas Cornelius nadrukkelijk 

onder zijn bronnen. En in zijn bespreking van de verschillende herkomsttheorieën over de 

Friezen vormt de Friese geschiedenis volgens deze oude inheemse teksten de historische 

waarheid waartegen andere overleveringen het na enig wikken en wegen moeten afleggen. 

Petrus beperkt zich daarbij tot hypotheses die hij vond in Latijnse geschriften, en het zijn niet 

de geringste namen die sneuvelen. De antieke Hyperborei van Joachim Hopper, de Joodse 

afstamming van Werner Rolevinck, de Frankische koningszoon van Trithemius, de Trojaanse 

Grunus bij Leodius:
 481

 allemaal onzin. De Friezen stamden van Friso, die met zijn broers 

Saxo en Bruno uit India kwam.
482

 

Uit Petrus’ kritische behandeling van de Grunus-sage blijkt, tussen de regels, 

Groningse trots en Friese wedijver. Volgens Petrus waren er veel Groningers die geloofden 

dat hun stad Trojaans was, ouder zelfs dan Stavoren, en ooit Metropool van heel Friesland - 

het twee jaar eerder verschenen werk van Cornelius Kempius lijkt er enthousiast te zijn 

ontvangen! Petrus noemt, naast schriftelijke bronnen voor deze Trojaanse stichting, ook 

etymologische verbanden die men ter ondersteuning aanvoerde: de plaatsnaam ‘IJlst’ zou zijn 

afgeleid van Iliacum (‘Trojaans’), en ‘Aschondorp’ (Aschendorf, bij Bourtange) zou 

herinneren aan Ascanius.
483

 Petrus neemt het stichtingsverhaal nog eens kritisch onder de 

                                                
    478 Cornelius 1597, A3r-v (citaat: A3v). 

    479 Andere voorbeelden van Cornelius’ tendentieuze geschiedschrijving over bepaalde contemporaine families, 

steden, dorpen e.d. Noomen 1994, 149-152. 

    480 Petrus: Haitsma Mulier en Van der Lem 1990, 383; Noomen 1994; Bergsma 1994. Vgl. over Petrus en 
Cornelius ook hiervóór, n. 475. 

    481 Petrus ontleende Grunus niet aan Trithemius, maar aan de Luikse humanist Hubertus Thomas Leodius 

(Thomas 1541, 88-89). Dat is op het eerste gezicht vreemd, omdat hij eerder voor Phrisus wel naar het 

‘Compendium over de Frankische koningen’ van Trithemius verwijst (Petrus 1590, 139). De verklaring hiervoor 

is vermoedelijk, dat hij Trithemius’ De Origine Gentis Francorum Compendium (met Phrisus, maar nog zonder 

Grunus) heeft gezien. Deze tekst was in 1574 gedrukt, en dus recenter dan het Compendium sive Breviarium 

[…].Vgl. hierboven. 

    482 Petrus 1590, epistola dedicatoria, catalogus authorum (auteurs), 137-148 (theorieën). 

    483 Bij Leodius zelf was (onder meer) de naamsverklaring van Frisia uit Frygia te vinden, die misschien het 
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loep, en kan er geen chocola van maken, ook al niet omdat zijn bron, Leodius, geen uitleg of 

datering aan het optreden van Grunus gaf. Hij houdt zich dus, ook hier, aan de visie die hij 

vond bij Andreas Cornelius: Groningen was honderdvijftig jaar voor Christus gesticht, niet 

door een Trojaan maar door een achterkleinzoon van Friso, die Grunus heette. 

 
Dus als de Groningers hun Groningen ouder dan Stavoren maken, en beweren dat het de 

Metropool van heel Frisia is geweest, dan mogen we aannemen dat ze dit doen om iets 

loffelijks over hun vaderland te schrijven, maar daarmee wijken ze af van de waarheid. Want 
Stavoren was de Metropool van heel Frisia, al die honderdvijftig jaar, [en] voordat de eerste 

fundamenten van de stad Groningen werden gelegd.484 

 

Ook de Fries-Groningse rivaliteit werd, kortom, uitgevochten via het legendarische verleden. 

De Trojaanse context van de oorspronkelijke Grunus-sage raakte daarbij meer en meer uit 

zicht, het verhaal werd onschadelijk gemaakt door het te incorporeren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fries-Groningse rivaliteit: sinds Andreas Cornelius en Suffridus Petrus (beiden eind zestiende eeuw) 

gold niet Grunus maar Friso als de eerste stedenstichter in de Friese landen, en niet Groningen maar 

Stavoren als de oudste stad. Afbeelding in Hamconius’ Frisia, Franeker 1620. Uit: Noomen 1994, 154. 

                                                                                                                                                   
voorbeeld voor verdere lokale herleidingen is geweest (Thomas 1541, 88). 

    484 Petrus 1590, 140-147. Citaat: “Itaque si Gruningani Gruningam suam Stavria antiquiorem faciunt, & 

Frisiae totius Metropolim fuisse dicunt, credendi sunt id commendandae suae patriae gratia facere, interim tamen 

a veritate aberrare: Stavria enim Frisiae totius Metropolis fuit totis centum & quinquaginta annis, antequam 

prima civitatis Gruninganae fundamenta iacerentur […]” (o.c. 142; vert. WK). Bij Petrus wordt Stavoren direct 

bij aankomst door Friso en zijn broers gesticht (Petrus 1590, 333). Petrus verwijst eerder wel naar Kempius (o.c. 

138), maar hier niet. 
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Petrus’ werk werd zeer gewaardeerd, in bepaalde kringen. De Friese Staten waren er zo mee 

ingenomen, dat ze hem tot historieschrijver van Friesland benoemden. Bovendien gaven ze 

hem een jaarlijkse toelage om hem te helpen zijn schitterende werk te voltooien en het in 

Franeker te laten drukken, ter ere van de daar pas opgerichte universiteit.
485

 Er waren ook 

andere geluiden. Bekend is de kritiek van de Friese classicus en historicus Ubbo Emmius 

(Rerum Frisicarum historiae libri 60, Leiden 1596-1616), die niet kon begrijpen dat een 

geleerd en zorgvuldig man als Suffridus Petrus dergelijke flauwekul verspreidde. Een 

pennestrijd volgde, maar de fantastische verhalen van Cornelius en Petrus hadden nog lang 

invloed.
486

 

Friso en Grunus bleven bekend. Niet alleen geschiedschrijvers, ook dichters hielden de 

herinnering in stand. Vondel refereerde aan de stichting door Grunus in een lofdicht op 

Groningen uit 1672. Willem van Haren, geïnspireerd door Andreas Cornelius én door  

Vergilius en diens navolgers, publiceerde in 1741 een heldendicht De Gevallen van Friso dat 

verschillende keren is herdrukt, en ook in het Frans werd vertaald. Achttiende- en 

negentiende-eeuwse poëten bezongen stad en land met klinkende alliteraties als “Gruno’s 

grijze wallen” en “Gruno’s graan en Vrieslands vette weiden”.
487

 En nog steeds worden de 

namen van de twee legendarische vaderen graag en vaak gebruikt in het Friese en Groningse 

bedrijfs- en verenigingsleven. Maar het geloof in hun historiciteit is sinds lang verdwenen. 

 

 

 

                                                
    485 Bergsma 1994, 106-107. 

    486 Emmius ed. 1981, m.n. boek III, 45 e.v. (Ocko Scharlensis), 48 (Petrus). Pennestrijd en vervolg: Noomen 

1994, 172-173; Bergsma 1994, 97-98; Jensma 2007. 

    487 Voorbeelden van Nachleben Friso en Grunus (Gruno, Grunius, Grunnus): Van den Bergh 1836, 38-39, 40-

41, 107, 129. Hier blijkt ook hoe de verschillende overleveringen een eigen leven gaan leiden, en niet meer als 

een en dezelfde traditie worden herkend. Vondel, Werken X (1937), 646. Van Haren: Smit 1975-1983, 349-392. 

Veel dichterlijke toespelingen zijn te vinden via de dbnl; de geciteerde voorbeelden komen uit Vaderlandsche 

Letteroefeningen 1817, 212 en 1823, 646. Vgl. in het algemeen Van de Waal 1952, 42. 



 

 492 

  

7. Bisdommen 
488

 

 

 

7.1. Inleiding  

 

Een deel van de Nederlanden werd geregeerd door bisschoppen. In sommige gebieden - 

Utrecht, Kamerijk, Luik - droegen zij niet alleen het kerkelijk gezag, maar ook de wereldlijke 

macht. In bisdommen hechtte men eveneens groot belang aan een prestigieus verleden. 

Aartsbisschop Hincmar van Reims († 882) schreef al dat bisschoppen omwille van de 

episcopale waardigheid niet in kastelen of onaanzienlijke plaatsjes moesten zetelen, maar hun 

naam aan een ‘eervolle stad’ moesten ontlenen. Ten aanzien van steden bestond een 

duidelijke besef van rangorde, voor bisschopssteden zowel gebaseerd op religieuze en 

kerkhistorische factoren als op seculiere geschiedenis. Het ging daarbij niet alleen om verschil 

in prestige, maar vaak ook om zeer concrete machtsverhoudingen en aanspraken.
489

  

Een bisschopsstad kon status ontlenen aan de oorsprong van de zetel die er was 

gevestigd, en aan de eerste bekleders ervan. En dus tierden de legenden hierover welig. 

Geschiedschrijvers deden hun uiterste best om een belangrijke heilige of martelaar, liever nog 

een apostel of Christus zelf met het ontstaan van het bisdom in verband te brengen.
490

 Zo zou 

de apostel Petrus zelf een van zijn volgelingen, sint Sixtus, als eerste aartsbisschop van Reims 

hebben aangesteld en de stad daarmee het primaat over heel Gallië hebben gegeven. In Trier 

beriep men zich op de heilige Eucherius, Valerius en Maternus, die door dezelfde Petrus 

vanuit Rome naar Germania waren gestuurd om het Christendom te verbreiden, en er de kerk 

van Trier hadden gesticht. Aan die eerste en oudste zetel kwam dus de suprematie in 

Germania toe.
491

  

Zeer belangrijk voor de rangorde was ook de wereldlijke positie die een stad in het 

antieke verleden had ingenomen. De bestuurlijke indeling van het late Romeinse Rijk was 

zonder veel aanpassing overgenomen als bisschoppelijke indeling voor de Nederlanden. De 

Romeinen hadden het gebied onderverdeeld in civitates, min of meer samenvallend met het 

woongebied van de aanwezige volksstammen, met de belangrijkste nederzetting als 

hoofdplaats. Deze civitates waren zetel van de eerste Nederlandse bisdommen geworden. 

Tongeren bijvoorbeeld was het centrum van de civitas Tungrorum, en ook Kamerijk (en 

Atrecht en Bavay),
492

 Doornik
493

 en Terwaan
494

 waren hoofdsteden van Romeinse civitates. 

Alleen het bisdom Utrecht ontstond anders en later, als missiepost voor de bekering van de 

Friezen. Maar al was Utrecht nooit een civitas geweest, het werd wel - en met recht - als een 

van oorsprong Romeinse stad beschouwd.
495

 De derde-eeuwse Romeinse indeling in dioceses 

en provinciae werd bepalend voor de verhouding tussen de zetels. Zo viel de civitas 

Tungrorum onder de provincie Germania Secunda, met als hoofdstad Keulen, en dus viel het 

bisdom Tongeren onder het aartsbisdom Keulen. De andere Nederlandse bisdommen 

                                                
    488 Dit hoofdstuk handelt over de legendarische geschiedschrijving rond bisschopssteden in de Nederlanden. 

Een deel van dit gebied viel echter onder bisdommen waarvan de zetel daarbuiten lag, zoals Keulen of Trier (vgl. 

het overzicht in AGN 4, 392). Sagen rond die niet-Nederlandse steden worden, voor zover bestaand en van 

belang, in principe elders in dit boek behandeld.   

    489 Fichtenau 1993, 8-10. 
    490 Sot 1981, 16-17, 44. 

    491 Paquay 1914, 244-245; Fichtenau 1993, 12-15. 

    492 Al vóór Atrecht werd samengevoegd met Kamerijk zetelden er bisschoppen in deze vroegere hoofdstad van 

de civitas Atrebatum; eind elfde eeuw werden de twee weer gesplitst. Ook Bavay (hoofdstad van de civitas 

Nerviorum) wordt wel genoemd als mogelijke eerdere zetel van het bisdom Kamerijk (AGN 1, 266-269). 

    493 Tot 1187 Vlaams, daarna tot 1521 Frans en daarom besproken in het hoofdstuk over Frankrijk (IV.4.5.3.). 

    494 Uit Terwaan is geen bisschoppelijke historiografie overgeleverd (Mériaux 2000, 377, 385 n. 26). De stad 

speelt alleen een rol in de legendarische geschiedschrijving van Henegouwen. Zie daar. 

    495 Broer en De Bruijn 1997, 100-101; zie ook hierna. 
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behoorden tot de provincie Belgica Secunda, en stonden daarmee onder het aartsbisdom 

Reims. Reims was - niet tot eigen genoegen - ondergeschikt aan Trier, hoofdplaats van 

Belgica Prima en het overkoepelende Romeinse Diocesis Galliarum.
496

  

Het wereldlijke antieke verleden werd, net als het religieuze, verfraaid met mythes om 

de eigen positie te onderbouwen of te verbeteren: hoge ouderdom, een illustere stichter, grote 

omvang, rijkdom en macht deden het aanzien van de stad toenemen. De vaak aanwezige 

resten van Romeins verleden stimuleerden de vorming van dit soort verhalen. Troje kon 

daarin een rol spelen, maar in dit geval had het niet de voorkeur. 

 

 

7.2. Richtpunt: Rome 

 

In sagen rond bisschopssteden was Rome, het centrum van de universele wereldlijke én 

geestelijke macht, het voornaamste model en het directe richtpunt. In voorgaande 

hoofdstukken zijn al verschillende van dergelijke verhalen genoemd. Het vermoedelijk oudste 

voorbeeld was Reims, dat zou zijn gesticht door Romulus’ tweelingbroer Remus. Reims werd 

zo voorgesteld als de tweelingstad van Rome. Het verhaal ontstond waarschijnlijk in de 

negende eeuw, naar aanleiding van de tweede keizerskroning van Lodewijk de Vrome, om de 

keuze voor Reims als kroningsstad te rechtvaardigen. Naast deze dynastieke functie diende de 

stichtingsmythe episcopale belangen, doordat zij Reims ook in klerikaal opzicht tot gelijke 

van Rome verklaarde. Trier claimde een hogere ouderdom dan Rome (en dus Reims) door 

haar oorsprong terug te voeren op Trebetas, zoon van de Assyrische koning Ninus en 

tijdgenoot van Abraham. Maar ook deze stad afficheerde zich - in geschiedschrijving, op 

munten - als ‘tweede Rome’. Hetzelfde gold voor Doornik, dat zich in de twaalfde-eeuwse 

strijd om een (nieuwe) eigen bisschopszetel een Romeinse stichting als Altera Roma of Minor 

Roma toe liet schrijven.
497

 

De stichtingssage van het Nederlandse bisdom Utrecht zocht eveneens aansluiting bij 

Rome. Deze sage is in volledige vorm voor het eerst te vinden in Johannes de Bekes 

Chronographia (kort na 1346), een kroniek van Utrecht en Holland, opgedragen aan de 

bisschop van Utrecht en, in tweede plaats, de graaf van Holland. Het werk werd aan het eind 

van de veertiende eeuw in het Nederlands vertaald en had veel invloed. Volgens Beke was 

Utrecht gesticht in het jaar 65, tijdens de regering van Nero. Deze keizer beging vele 

wandaden, waaronder de eerste christenvervolging. Wie hem daarom bekritiseerde werd 

gedood of verbannen. Onder de bannelingen waren de edele senator Granus en de 

achtenswaardige tribuun Antonius. Zij trokken naar het noorden. Granus kwam in de 

Ardennen bij zwavelige bronnen en stichtte daar een kasteel dat hij naar zichzelf ‘Aquis 

Grani’ noemde: het latere Aken (Lat. Aquisgranum). Antonius kwam in Holland, bij de Rijn, 

en bouwde daar een burcht die naar hem ‘Antonina’ ging heten, en waaruit later Utrecht 

ontstond.
498

 De naam Antonina kan zijn ingegeven door een lokale vondst: een of meer 

munten uit de tijd van de Antonijnse keizers bijvoorbeeld, of een inscriptie.
499

 De oudste 

                                                
    496 Fichtenau 1993, 8-10; Romeinse organisatie: AGN I, 39-40, 85-86; vroegste kerkelijke indeling: idem, 266 

e.v., en vgl. AGN 4, 392-395. 
    497 Keesman 1991, 263-264, 266-267; Fichtenau 1993, 8-10; vgl. hiervóór IV.4.5.3. (Reims, Doornik), 

IV.4.4.4. en IV.6.5. (Trier).  

    498 Vgl. ook hiervóór, 442. Beke: NaSo J189; Beke ed. 1973, 5 (Middelnederlandse vertaling: NaSo NL0551; 

Beke ed. 1982, 4-5). De gedachte aan een Romeins Antonina als begin van Utrecht is ouder. In de Overoude 

Tafelen - vermoedelijk uit de dertiende eeuw daterende, verloren gegane tekstborden in de Utrechtse Dom 

waarvan de tekst in laatmiddeleeuwse handschriften is overgeleverd - stond al dat ‘de Antonijnse stad’ (Utrecht) 

in de tijd van Nero was gebouwd. Vgl. Broer en De Bruijn 1997, 104-105; De Groot en Van Vliet 2004, met 

editie.   

    499 Munten: vgl. Van Lennep 1839, 182; inscriptie: Hrabová 2004, 53. 



 

 494 

  

bisschopsstad in de noordelijke Nederlanden kreeg daarmee een antieke oorsprong, een band 

met de vroegste verdedigers van het christendom, en een centrale plaats in de geschiedenis 

van dit gebied. In de koppeling van de twee stedenstichters lijkt parallellie met Romulus en 

Remus te zijn gezocht.
500

 

Dat blijkt ook in de keus voor Aken als partnerstad. Aken was niet alleen aantrekkelijk 

voor zo’n jumelage omdat zij een relatief noordelijke stad met Romeins verleden was, en een 

naam had waarop kon worden aangeknoopt. Zij gold, net als Rome, als caput regni, als 

centrum van de wereldlijke macht in het Rijk. Karel de Grote had er een tweede Rome van 

gemaakt door er de keizerlijke troon te vestigen. De Rooms-koningen werden er gekroond.
501

 

Door de gelijktijdige stichting werd, impliciet, het belang van Utrecht als kerkelijk centrum 

naast dit wereldlijke onderstreept. 

De auteur van de Gesta episcoporum Cameracensium, in 1024-1025 geschreven voor 

bisschop Gerardus I van Kamerijk en Atrecht, deed het anders – maar toch ook weer niet echt. 

Hij zegt dat het geen wonder is dat hij over de stichting van deze twee steden niets zinnigs 

weet te zeggen. Immers: zelfs over het ontstaan van Rome bestaat al zoveel verschil van 

mening! Wel, stelt hij, kan men uit het werk van Caesar begrijpen dat Atrebatas (Atrecht) toen 

al een zeer oude en beroemde stad was. Ook de naam van Kamerijk werd door auteurs uit die 

tijd al met ontzag genoemd. En hij geeft een uitvoerig (fictief) verhaal over de dappere strijd 

van Atrebatas tegen Caesar, onder leiding van Comius. Caesar won, maar hij was zo onder de 

indruk van de vaderlandsliefde en dapperheid van zijn tegenstander dat hij hem opnam onder 

zijn aanvoerders en raadslieden. Comius betoonde zich vervolgens even onverschrokken als 

wijs, en hielp Caesar aan talrijke eclatante overwinningen. Zelfs in de expliciet erkende 

duisternis van het verleden zocht deze auteur, kortom, parallellie en gelijkwaardigheid met 

Rome.
502

 

 

 

7.3. Troje, Tongeren, Maastricht en Luik 

 

Troje was minder in trek in bisschoppelijke oorsprongsmythes. Identificatie met Rome zelf 

had, om het centrale belang van deze stad als hoofdstad van het christendom, de voorkeur 

boven parallellie en gelijkwaardigheid door terugvoering op Romes moederstad Troje. 

Bovendien was een Trojaanse afkomst voor kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders van 

minder belang dan voor vorstelijke en adellijke dynastieën. Dat verschil zat niet in het feit dat 

kerkelijke ambten niet erfelijk waren, maar in de opvatting dat Trojaans bloed was 

uitverkoren tot het dragen van wereldlijke macht. Het was dus in wezen irrelevant voor 

kerkvorsten, die vaak wel met seculiere macht waren bekleed maar primair een kerkelijke, 

spirituele taak te vervullen hadden, en daar hun positie aan ontleenden. Veelzeggend is de 

afstamming die voor de ‘eerste bisschop van Nederland’, de heilige Servatius werd bedacht. 

Hij zou nauwe familiebanden met Christus hebben.
503

 Eenzelfde afstandelijkheid ten aanzien 

van Trojaans bloed zagen we eerder in de voorgeschiedenis in het Hollandse Gouds 

Kroniekje, vermoedelijk ontstaan in het bisdom Utrecht. Dat verhaal is opgebouwd vanuit 

hetzelfde wereldbeeld dat in de Troje-sagen tot uitdrukking komt, maar de Trojaanse (én de  

                                                
    500 Tilmans 1989, 74. Tilmans’ idee dat door de beschreven drie verwoestingen van Utrecht een parallel met 

Troje werd gelegd deel ik niet. In Bekes tijd gold dat Troje twee keer was verwoest: de eerste keer door Jason en 

Hercules, de tweede keer door de Grieken. De opvatting dat Troje drie keer was verwoest werd pas in de tweede 

helft van de vijftiende eeuw verspreid, door het werk van Raoul Lefèvre; zie daarover hiervóór, II.4.2. De drie 

verwoestingen van Utrecht bij Beke zijn te begrijpen als verklaring voor de verschillende namen die de stad in 

de loop van de tijd had gedragen. Zie daarover Broer en De Bruijn 1997. 

    501 Vgl. voor de status van Aken Avonds 1989, 38; zie ook hiervóór, IV.6.5. 

    502 NaSo G059; besproken passage: MGH SS 7, 402-403. Vgl. ook Manitius 1911-1931, 339-340. 

    503 Koldeweij 1985, 26 e.v.; Jongen 1994, 290. 
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De stamboom van de heilige Servatius, nauw verwant 

aan Christus: zo’n afstamming paste een kerkvorst. Uit 

een Berlijns handschrift (Jongen 1994). 

 

juist niet-Trojaanse) banden zijn alleen relevant voor het heidense en ongewijde deel van de 

mensheid. Hoe hoog deze mensen ook op de seculiere ladder stijgen, uiteindelijk hebben zij 

slechts een helpende en beschermende taak naast en onder de ware, kerkelijke machthebbers,  

in dit geval de paus en de eerste Utrechtse bisschop Willibrord.
504

 

 

Toch is er ook in de mythische geschiedschrijving rond bisschoppelijke hoven wel 

gerefereerd aan Troje, omwille van status en positie. De belangrijkste ‘Trojaanse’ 

bisschopsstad in de Nederlanden was Tongeren, het Romeinse Atuatuca Tungrorum. Deze 

hoofdplaats van de civitas Tungrorum was een aanzienlijke stad geweest. Romeinse resten, 

onder meer van twee ommuringen, vormden voor latere generaties het zichtbare bewijs voor 

de antieke oudheid en betekenis van de stad. Geletterden wisten bovendien dat de Romeinse 

auteur Plinius al had geschreven over een geneeskrachtige bron die zich bij Tongeren bevond. 

In deze stad had de bovengenoemde Servatius (vermeld rond 350) aanvankelijk zijn zetel. Na 

enige tijd verliet hij Tongeren en vestigde hij zich in Maastricht, waar hij aan het eind van de 

vierde eeuw stierf en werd begraven. In de Karolingische tijd werd de zetel naar Luik 

verplaatst. Later kreeg de bisschop ook wereldlijk gezag, en de stad Luik groeide uit tot het 

machtige centrum van een min of meer zelfstandig vorstendom.
505

 Maar Tongeren zou altijd 

bekend blijven als de oorspronkelijke basis van dit prinsbisdom. 

 Luik was grotendeels Franstalig, en de Luikse historiografie die over de Trojaanse 

oorsprong van Tongeren verhaalt is dan ook voornamelijk geschreven in het Latijn en het 

Frans. Toch heeft deze mythische geschiedschrijving zijn uitwerking gehad op de - in omvang 

bescheiden - Nederlandstalige cultuur in het gebied.
506

 

Ook Tongeren werd in eerste instantie verbonden met Rome. De stad zou ooit 

‘Octavia’ hebben geheten. Heriger van Lobbes vertelt in de Gesta episcoporum Tungrensium, 

                                                
    504 Vgl. Keesman 2007 en hiervóór, VI.4.5. 

    505 Jansen 1974 A, 168-169; Baillien 1979; AGN I, 40, 62, 92; II, 266, 271; Tyssens 1985, 177-179; De la 

Haye 2009. Bron: Plinius, Naturalis Historia 31.12. 

    506 Aan het eind van de middeleeuwen was slechts 10 procent van het prinsbisdom Nederlandstalig 

(Blockmans 2010, 16). 
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Traiectensium et Leodiensium, eind tiende eeuw op advies van de Luikse bisschop Notger 

geschreven, dat de stad was genoemd naar keizer Octavianus of diens moeder Octavia, de 

zuster van Julius Caesar. In een eveneens met Luik te verbinden omwerking en voortzetting 

van Herigers kroniek door Gilles d’Orval (ca. 1250) werd toegevoegd dat er in Tongeren ooit 

ook een paleis ter ere van Octavianus was gebouwd.
507

 

De lijn van Tongeren naar Troje werd voor het eerst gelegd in Maastricht. Daar 

bevond zich het graf van Servatius, dat in de loop van de tijd was uitgegroeid tot 

bedevaartsoord. In de elfde eeuw verrees er een nieuwe, grotere Servaas-kerk. In diezelfde 

tijd probeerde het kapittel van Sint-Servaas om de roem van de heilige en zijn heiligdom ook 

op andere wijze te vergroten. Een hagiograaf, Jocundus, werd aangetrokken om een nieuwe, 

literair hoogstaande biografie over Servatius te schrijven. Hij voltooide in 1088 een tweedelig 

werk over diens leven en wonderen, de Vita sancti Servatii Tungrensis episcopi et miracula. 

Rond 1130 maakte een zekere Stephanus, kanunnik en schoolmeester van de Sint-Servaas, 

hier een bewerking van: de Gesta sancti Servatii episcopi Tungrensis et confessoris.
508

 Het 

werk opent met een beschrijving van de vroegere grootsheid van Tongeren, de stad waar de 

held van het verhaal in eerste instantie zetelde. Op diverse wijze wordt parallellie met Rome 

gelegd, ook door middel van Trojaanse wortels:  
 

Tongeren, stad van de uit Troje geboren Franken, was ooit zeer aanzienlijk en beroemd [...] 
zij werd bewoond door een voortreffelijk volk, afgestamd van de Gallische Arvernen, dat zich 

erop beroemde te zijn voortgekomen uit Trojaans bloed dat beslist niet minder was dan dat van 

Aeneas.509 

 

Stephanus voegde in zijn bewerking allerlei geleerde extra’s toe. Deze aanvulling paste in die 

algemene aanpak, en hielp bovendien om het aanzien van Servatius’ zetel - en dus dat van het 

Maastrichtse Servaas-kapittel - nog meer te verhogen. Maar dat was niet alles. Zoals Servatius 

had voorspeld werd Tongeren verwoest door de Hunnen, volgens de wil van God.
510

 Daarop 

was de zetel verplaatst naar Maastricht. De herinnering aan Troje was daarmee dubbelzinnig, 

zij onderstreepte naast de voormalige luister van Tongeren ook de ijdelheid van het aardse, en 

de rechtmatigheid van de translatio naar Maastricht. 

Stephanus’ werk kreeg een grotere verspreiding dan de oorspronkelijke tekst van 

Jocundus. Naar het voorbeeld van de Gesta werden de Trojaanse wortels van Tongeren 

voortaan regelmatig vermeld in de historiografie van het bisdom Luik, ook in combinatie met 

de Octavia-traditie.
511

  

Bij Jean d’Outremeuse (1338-1400) vinden we een nieuwe, veel uitgebreidere 

invulling van de Tongerse Troje-sage. Deze griffier van het Luikse gerechtshof schreef in de 

tweede helft van de veertiende eeuw een lange rijmkroniek over de geschiedenis van het 

prinsbisdom, de Geste de Liège. Die geschiedenis begon met de bouw van Tongeren door de 

Trojaan Tongris, tweede zoon en - na de kinderloze dood van zijn tweelingbroer - opvolger 

                                                
    507 Octavia-traditie: Blöte 1904, 107-108; de voor zover bekend oudste vermelding van deze naam is te vinden 

in een (achtste- of negende-eeuws?) leven van de heilige Lupus van Troyes; de vermelding is hier terloops en 

zonder verdere uitleg: “urbem Octaviam, quae Tungris vocata est” (Acta sanctorum juli VII, 77). Heriger: NaSo 

H025, MGH SS VII, 168. Paleis Octavianus bij Gilles d’Orval: NaSo A028; MGH SS XXV, 17, 28.  

    508 Jocundus: NaSo J177; De la Haye 1998. Gesta: NaSo S035; Boeren 1972, 116-119. Vgl. ook Balau 1903, 
312-320; Koldeweij 1985, 23 e.v.; Jongen 1994, 291-292. 

    509 “Troiugenarum metropolis Francorum Tungris […] florentissima olim famosissimaque fuit […] 

Francigenis ab Arvernis incolebatur, eximio populo, qui sanguine Iliaco haud minus quam Eneadas exortum se 

gloriatur” (Wilhelm 1910, 5, 7; vert. WK). De gedachte dat de Gallische Arvernen uit Troje stamden was al oud: 

vgl. hiervóór, IV.3. 

    510 “[…] Tungris, que iuxta beati presagium Servatii coram Hunis iussu dei corruit” (Wilhelm 1910, 5). 

    511 Voorbeelden uit dertiende- en veertiende-eeuwse Latijnse historiografie: Balau 1903, 453 (Gilles d’Orval), 

362 (Gesta Abbreviata), 517 (Jean de Warnant). Zie voor de door Balau (449-450) met gerechtvaardigde twijfel 

genoemde Lucius van Tongeren hiervóór, VI.3.3.3. 
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van de koning van Reims, uit het geslacht van Remus en Aeneas. Tongris streed dapper tegen 

de Romeinen, maar doordat zijn paard tijdens een veldslag op de vlucht sloeg werd hij door 

zijn bondgenoten aangezien voor een verrader. Hij zag zich gedwongen te vertrekken - later 

volgde natuurlijk eerherstel – en ging naar Germania. Daar stichtte hij anno mundi 5123 
512

 de 

stad Tongeren,  
 

[…] la citeit foraine, 

Qui serat de Germaine la plus maistre conventaine [uit Latijn conventus: hoofdstad], 
Tout la principals et la plus capitaine. 

 

Het werd een van de schitterendste steden ooit, mooier nog dan Rome. 

Tongris was de eerste van dertien koningen van Tongeren.
513

 Deze vorsten breidden 

hun macht ver uit en legden de basis voor veel nieuwe steden, waaronder Utrecht, Keulen en 

Maastricht. Op hen volgden dertig bisschoppen van Tongeren. De eerste was Sint Maternus, 

de bisschop van Trier en Keulen en de stichter van dit nieuwe bisdom, aan wie de laatste 

Tongerse koning, na een pijnlijke kennismaking met de kracht van Maternus’ God, zijn macht 

en zijn schatten overdroeg. De geschiedenis van deze bisschoppen, vaak van nobele afkomst, 

is vol van bekeringen, martelaarschap, wonderen, verschijningen en andere hemeltekenen die 

hun kracht en uitverkorenheid onderstrepen. Belangrijke bisschoppelijke visioenen betroffen 

de stichting van Luik. Een brandend kruis en een hemelse stem wezen aan Sint Monulphus, de 

eenentwintigste in de reeks, waar deze edelste stad ter wereld zou verrijzen. En Christus zelf 

verscheen aan Sint Hubertus, de laatste van de Tongerse bisschoppen, om hem te vertellen dat 

hij de zetel naar Luik moest verplaatsen. Met die translatie, aan het begin van de achtste eeuw, 

ging de hoofdrol van Tongeren naar Luik.
514

 

 D’Outremeuse schreef in de volkstaal, in verzen, voor een publiek dat hij voortdurend 

direct aanspreekt met ‘seigneurs’ of ‘barons’, en dat we allereerst in de hogere Luikse kringen 

moeten zoeken. Niet alleen door die vorm, ook in de verdere aanpak en aankleding lijkt zijn 

geschiedverhaal sterk op een ridderroman.
 
Zo neemt de beschrijving van veldslagen veel 

plaats in.
515

 De opname van de Trojaanse Tongris en zijn koninklijke opvolgers past in die 

benadering. Zij geeft aan de geschiedenis van het prinsbisdom een wereldlijke opening naar 

de smaak van dat niet-klerikale, voorname publiek. En niet alleen dat. Hoewel de laatste 

koning zijn titel en macht opgaf betekende dat toch niet helemaal het einde van de Trojaanse 

dynastie. De bisschop kreeg weliswaar de stad Tongeren en de spirituele macht over de rest 

van het land. Maar de wereldlijke macht over dat verdere land – de hertogdommen Ardenne 

en Lotringe, het graafschap Osterne (Looz) en het land van Condroz - verdeelde hij onder zijn 

vier kinderen. Enige continuïteit bleef dus behouden, zij het buiten het (aanvankelijke) 

centrum. Daardoor konden eervolle lijnen naar latere Luikse families worden gelegd.
516

 Ook 

                                                
    512 Dat wil zeggen: 76 v.Chr., want hij stelt de geboorte van Christus op 5199 a.m. (d’Outremeuse ed. 1864-

1880 I, 512: “Vm IIc I moins”). 

    513 De reeks Tongerse koningen bij Jean d’Outremeuse: Tongris I, Humbris, Tongris II, Sedros (tijdgenoot van 

Caesar en Octavianus), Lotringe I, Lotringe II, Jupilla, Trectelus, Colungus, Tremus, Cornulo, Tongris III, 

Trecanus. Heeft d’Outremeuse deze koningen van Tongeren zelf bedacht of ontleende hij ze aan een eerdere 

bron? Balau dacht als bron aan de kroniek van Jean de Warnant, uit het midden van de veertiende eeuw. Deze is 

echter slechts in enkele fragmenten overgeleverd; de bewijsvoering is daardoor lastig (Balau 1903, 517; 
vermoedelijk naar dat voorbeeld ook Tyssens 1985, 185, zonder toelichting).  

    514 Geste: NaSo J082; later nam d’Outremeuse de stof ook op in een universele kroniek in proza, de Myreur 

des histors (NaSo J083); geen van beide uitvoerige werken is volledig overgeleverd. Editie: d’Outremeuse ed. 

1864-1880, een editie van de Myreur waarin de Geste als appendix is opgenomen. Zie daarin voor Tongris en 

zijn stichting van Tongeren: I, 591-599 (citaat: v. 744-746); Sint Maternus en Tongeren: I, 629-630; visioenen en 

translatie: II, 580-581, 638, 640-641. Over auteur en werk ook Balau 1903, 559-576 (bespreking van - ook hier 

weer - dubieuze bronnen: 571 e.v.); Tyssens 1985; Gier 1988. 

    515 Over dit chanson de geste-karakter van de tekst vooral Gier 1988. 

    516 Voorbeeld: d’Outremeuse ed. 1864-1880 II, 650-651 (vgl. Tyssens 1985, 193 over de parallelpassage in de 



 

 498 

  

dat zal het publiek van de Geste de Liège hebben gewaardeerd. 

 Het doel van deze ‘ridderlijke’ kroniek van het bisdom is de verheerlijking van eigen 

stad en land. Dat blijkt ook in het beschreven antieke verleden. De parallellen met Rome zijn 

weer talrijk, evenals de bewijzen van goddelijke uitverkiezing. En de positie van de Tongers-

Luikse zetel ten opzichte van andere bisdommen wordt opgehoogd door de in het verhaal 

geïmpliceerde gelijkwaardigheid aan Reims en superioriteit aan Utrecht, Keulen en 

Maastricht. Binnen het bisdom staat de stad Luik centraal. De geschiedenis van Tongeren is 

daarvoor slechts de prestigieuze opmaat, het verblijf van de bisschoppen in Maastricht maar 

een kortstondige zijstap.
517

 

 Het werk van d’Outremeuse kreeg ruime bekendheid en navolging. Zijn reeks van 

Trojaans-Tongerse koningen is terug te vinden in veel Franstalige kronieken over het 

prinsbisdom.
518

 Maar daarnaast circuleerden er andere Trojaanse stichtingsverhalen over 

Tongeren, en een andere stamboom. Eerder zagen we dat geschiedschrijvers in de nabije 

omgeving van Luik ook graag gebruik maakten van de oudheid van Tongeren / ‘Octavia’, om 

een eigen wensverleden te creëren. In de Brabantse Brabosage speelde Tongeren 

waarschijnlijk al vroeg een rol, als territorium van de Trojaans-Brabantse stamvader Karel 

van Nijmegen. In de vijftiende eeuw werd dit verhaalelement sterk uitgebreid: Tongeren werd 

startpunt en centrum van een groots Tongers-Brabants rijk, met een opeenvolging van enkele 

tientallen vorsten, vanaf de Trojaanse stichter Torgotus tot Karloman. Deze reeks werd 

bekend via Jean Lemaires succesvolle Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-

1513).
519

 In Luik vinden we deze genealogie terug in Jean de Brusthems Latijnse kroniek over 

de bisschoppen (1545), niet toevallig opgedragen aan een prinsbisschop uit het Oostenrijkse 

huis waarvoor Lemaire had geschreven. Veel Franstalige Luikse kronieken hebben haar 

eveneens, enigszins geharmoniseerd met de (kortere) reeks van d’Outremeuse.
520

 In 

Henegouwen creëerde de invloedrijke geschiedschrijver Jacques de Guise († 1399) een ander 

verhaal over Tongeren: hij liet de stad stichten vanuit het Trojaanse Belgis, de kiem van zijn 

eigen graafschap, door een hertog Turgontus.
 
 Daarvoor beriep hij zich onder meer op Lucius 

van Tongeren, een vermoedelijk verzonnen bron.
521

 De Brabantse en Henegouwse 

overleveringen werden vervolgens ook wel naast elkaar gezet, bijvoorbeeld in 

populariserende uitgaven als Van Julius Caesar ende den Romeyne (Antwerpen, Simon Cock, 

1545) en Marcus van Vaernewijcks Spieghel der Nederlandscher Audtheyt (Gent, Gerard van 

Salenson, 1568).
522

 De gewaardeerde humanistische geschiedschrijver Hubertus Thomas 

‘Leodius’ (‘van Luik’!) besteedde eveneens serieuze aandacht aan de Tongerse Trojesage, 

door te wijzen op het etymologische verband tussen het ‘Forêt d’Ardennes’ en de Trojaanse 

stamvader Dardanus, en tussen Dinant en een Diona-tempel die daar zou zijn gebouwd.
523

 

Tongeren was dus wijd en zijd en in allerlei vorm befaamd om haar Trojaanse verleden. 

                                                                                                                                                   
Myreur). 

    517 Maastricht, een van de vele stichtingen vanuit Tongeren, is hier expliciet geen zetel maar slechts een 

tijdelijke verblijfplaats voor de bisschop (d’Outremeuse ed. 1864-1880, II, 557). 

    518 Balau 1913-1931, II 139-140; Tyssens 1985, 173-174. 

    519 Vgl. voor Tongeren in de Brabo-sage hiervóór, V.4.3., V.4.4., V.4.5.2. 

    520 Balau 1913-1931, II, 1-3; 139-141. Brusthems reeks heeft enkele vorsten behouden die Lemaire wegliet; 

hij had dus een andere bron, dichter bij het origineel: vgl. Mouskes ed. 1836-1838 I, 562 e.v. (editie van een 
résumée) en Doutrepont 1939. 

    521 Zie VI.3.3. Tongeren werd bij De Guise tegelijk gesticht met de andere latere bisschopssteden Terwaan en 

Metz, en met ‘Clarinea’.  

    522 Voorbeelden combinatie: Van Julius Caesar [1545], X1; Vaernewijck 1568, 29r-v. Vergelijking en 

samenvoeging lag voor de hand door de gedeeltelijke overlapping van de verschillende tradities: de Tongers-

Brabantse vorstenreeks is deels ontleend aan de Trojaans-Belgische stamreeks van De Guise, en werd bij 

overname in Luik enigszins aangepast aan de reeks van Jean d’Outremeuse (vgl. de opsomming in Balau 1913-

1931, II, 140-141). 

    523 Thomas 1541, G4r-v; over de auteur: NBW 10, 629-630. 
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In Tongeren zelf was van vroegere grootsheid weinig meer over, behalve de genoemde 

Romeinse resten. Het stadje had na de oudheid veel van haar macht, rijkdom en bevolking 

verloren en was nu een bescheiden regionaal handelscentrum onder het gezag van de Luikse 

prinsbisschop. Des te meer reden dus om de vroegere glorie van de eigen stad te benadrukken. 

Feestelijke en officiële gelegenheden werden er, zoals in veel steden en dorpen in de 

Nederlanden, opgeluisterd door zwaarddansers. Tongeren had sinds de vijftiende eeuw twee 

zwaarddansersgilden, de Michielen en de Gulpen. Ze waren gelieerd aan de schuttersgilden, 

mogelijk als jongerenafdeling. De zwaarddansers traden op bij de inkomst van prinsbisschop 

Cornelis van Bergen in 1538 en van Gerard van Groesbeek in 1565, maar ook bij  

schuttersfeesten, kermissen en dergelijke. Aan het eind van de zestiende eeuw ontstond er 

ruzie tussen de twee gildes. Het stadsbestuur besloot daarom in 1581 om ze samen te voegen 

tot één nieuw gezelschap, met een nieuwe naam: 
 

Dan, soe die stadt van outs oft oorspronckelyck gefundeert is van den Troyanen, sal men 

dieselve heyten Gesellekens van Troyen oft Troyanen […] ende sullen den Sweertdans voeren 

nae den alden hercomen.524 

 

Hoewel de raad twee jaar later besloot om de zwaarddansers toch maar weer ‘Michielen’ te 

noemen, vinden we ze ook later nog regelmatig vermeld als ‘Torgoti’ of ‘Compagnie van de 

Troijanen’. Nog ver in de achttiende eeuw wordt melding gemaakt van de merkwaardige 

Trojaanse dans die zij, in toepasselijke antieke kledij, wisten uit te voeren. Ze bleven actief tot 

de Franse Revolutie, toen ze hun zwaarden moesten inleveren. Zeven zwaarden zijn echter 

bewaard en worden tentoongesteld in het Tongerse Moerenpoortmuseum, samen met enkele  
 

 

De Sint-Joriskermis, met in het midden een groep zwaarddansers. 

Uitgave van Hieronymus Cock, 1557-1561, naar ontwerp van Pieter Brueghel. 

Amsterdam, Rijksmuseum RP-P-OB-7368. 

                                                
    524 Kopie uit 1596 van het raadsbesluit van 1581, geciteerd naar Paquay 1908, 170. 
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documenten over het gilde.
525

 

 De Tongerse rederijkerskamer De Witte Lelie (officieel actief vanaf 1531?) heeft zich 

eveneens met het Trojaanse verleden beziggehouden. Uit 1682 dateerde een historiespel De 

Groote koning Tongrus, opgedragen aan de proost van het kapittel van de stad, waaraan men 

in 1731 bij de presentatie van een ander stuk herinnerde. Eerdere aandacht voor het thema is 

niet aanwijsbaar: door een brand in 1677 is er veel onduidelijkheid over geschiedenis en 

activiteiten van de kamer.
526

 

 Het Trojaanse verleden is dus gehuldigd in alle steden die zich als erfgenaam van 

Servatius beschouwden: in Maastricht, in Luik, en tenslotte ook in Tongeren zelf. Het droeg 

bij aan het aanzien van stad en zetel. Maar voor de bisschoppen zelf golden, als gezegd, 

andere waarden. 

                                                
    525 Over de Gesellekens van Troyen vooral Paquay 1908; zie ook Paquay 1905-1906, 116, 168; Jamar 1956. 

Behalve de daar genoemde documenten zag ik in het Moerenpoortmuseum (bezoek 1996) nog een brief uit 1783 

gericht aan de burgemeester met verzoek om geld, en een poging tot heroprichting uit 1822. Ook recent is er een 

herleving geweest: http://users.telenet.be/zwaarddans/index.html. 

    526 Over De Witte Lelie: Pacquay 1905-1906 (Tongrus-spel: 113); Van Bruaene 2004. 


