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VII. Conclusie 
 

 

Voor middeleeuws West-Europa was Troje van groot belang, als essentieel deel van 

wereldbeeld en zelfbeeld. In de late middeleeuwen was het dat nog steeds, ook in de 

Nederlanden. Nog altijd was de stof geliefd bij de allerhoogsten: de Bourgondische hertog 

Filips de Goede († 1467) vulde er zijn rijke bibliotheek mee, de Franse koning Lodewijk XII 

(† 1515) ontleende er zijn wapenspreuk aan, en in het Duitse Rijk liet keizer Maximiliaan I († 

1519) zich nog op zijn sterfbed over zijn Trojaanse afstamming voorlezen.
1
 De belangstelling 

voor Troje had zich inmiddels verbreid over steeds bredere lagen van de bevolking. Dat 

nieuwe, veelal stedelijke publiek gaf soms een andere, eigen invulling en lading aan het 

verhaal. De stof liet zich opnieuw aanpassen aan de behoeften van de tijd en van de 

beschouwer, maar de betekenis bleef in wezen dezelfde.  

De val van Troje - mooiste, grootste, sterkste stad aller tijden - werd nog veel gebruikt 

als sprekend voorbeeld van de werking van Fortuna, en als vanitas-symbool. In 

laatmiddeleeuwse Nederlandse literatuur werd het gebeuren bovendien ingezet in de discussie 

en nieuwe mentaliteitsvorming rond liefde, huwelijk en gezin, als exempel voor de gevaren 

van redeloze verliefdheid en onkuisheid. Die zo verwoestend gebleken onkuisheid maakte 

overigens, onder woorden en in beeld gebracht, stiekem wel deel uit van de attractie van de 

stof. 

 De voornaamste betekenis van Troje lag echter, net als in voorgaande eeuwen, in haar 

unieke plaats op het raakvlak van heilsgeschiedenis en wereldlijke geschiedenis: als 

moederstad van Rome en het Romeinse Rijk - en vervolgens van iedereen die bij dat 

voorbeeld wilde aansluiten om eigen status en aanspraken te onderbouwen - en als bakermat 

van beschaving. Om het grote gewicht van juist deze functie heeft het onderzoek zich hierop 

geconcentreerd.
2
 

 

Ook in de Nederlanden werden, in én buiten de grote culturele centra, allerlei banden met 

Troje gesmeed - vaak verschillende na of naast elkaar in één gewest. Deze verbindingen zijn 

vaak niet als zodanig herkend. Hun belang is ook niet altijd gezien. De regelmatig gevonden 

opmerkingen over Troje als maar ‘een’ invulling van het verleden, en dan een ‘weinig 

originele keuze’, of de veronderstelling dat het eigenlijk niet om een Trojaanse, maar om een 

Karolingische herkomst zou gaan komen voort uit gebrek aan begrip voor het systeem achter 

de Troje-sagen. Het gaat steeds om dezelfde, door het christelijke wereldbeeld en de literaire 

en historiografische traditie bepaalde, universele constructie van het verleden, waarop langs 

bestaande of nieuwe wegen werd aangesloten.  

 Naar ontwikkeling, vorm, inhoud, betekenis en gebruik van deze verhalen is er sterke 

samenhang en overeenkomst met de andere, grote Europese Troje-sagen. De Nederlandse 

situatie verschilde daarvan echter in een belangrijk opzicht. Het Duitse Rijk, Frankrijk en 

Engeland waren grote en langdurig bestendige mogendheden, met relatief stabiele histo-

riografische tradities rond de eigen vroegste geschiedenis.
3
 Maar de Nederlanden waren 

politiek versnipperd, wat wildgroei van legendarische geschiedschrijving stimuleerde. Hier 

waren verschillende, in naam afhankelijke maar in feite zelfstandige vorstendommen, dan 

weer verbonden, dan weer concurrerend, met elkaar maar ook met naburige machten. Al die 

hoven, dynastiek en cultureel gelieerd, streden hun strijd om macht en prestige met dezelfde 

                                                
   1 Filips: vgl. hiervóór, II.4.2. (n.a.v. Raoul Lefèvre); V.3.3.1. (De Dynter); V.4.3. (Van Edingen); VI.2.4.; 

VI.3.3.4. (Wauquelin). Lodewijk XII (‘Ultus avos Troiae’): Lemaire ed. 1882-1891, IV, xlvi. Maximiliaan I: 

Mertens 1988, 127-128; Keesman 1994, 162-165. 

   2 Zie voor gekozen beperkingen en resterende desiderata I en IV.1. 

   3 In Duitsland heerste op dit punt alleen onrust in de dynastieke geschiedschrijving, niet in de ‘nationale’. 
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wapens, in dezelfde arena. Ook historiografie werd ingezet. Er ontstond een veelheid van 

sagen en versies van sagen, voortdurend met elkaar rivaliserend en op elkaar reagerend. Die 

interactie kon heel subtiel en impliciet zijn, omdat het achterliggende wereldbeeld en de grote 

lijnen van de materie algemeen bekend waren binnen het strijdperk, en niet telkens 

geëxpliciteerd hoefden te worden. Het was een spel voor ingewijden.  

 Van alle Nederlandse vorstendommen had Brabant verreweg de rijkste Troje-traditie. 

Ontwarring van de complexe overlevering liet zien dat er vanaf ca. 1270 (wellicht eerder) tot 

het begin van de zestiende eeuw ten minste vijf verschillende herleidingen van het Brabantse 

bloed uit Troje ontstonden. Stellen we de grenzen voor het spreken over een nieuwe versie 

niet te strikt, dan worden het er meer: met de Antwerpse lezing erbij zijn het er zes, met 

Lemaires bewerking erbij zeven... Al deze versies en varianten bleken in de vijftiende en 

zestiende eeuw nog steeds, in ruime of minder ruime mate, te circuleren. Zoals elders in de 

Nederlanden heeft het oudste (bewaarde) Brabantse beroep op Trojaanse afstamming de vorm 

van een genealogie. Daarna ontstonden uitgebreider verhalen. De overlevering werd 

vervolgens nog verder gecompliceerd doordat van die uitgebreide verhalen weer verschillende 

inkortingen - soms tot weinig meer dan een genealogie - werden gemaakt. 

 De verhalen rond ‘zwaanridder’ Brabo maakten deel uit van dit Brabantse Troje-

complex: hun ontstaan wordt hier verklaard als aanvulling op de oudste Brabantse Troje-sage, 

een aanvulling waaruit zich vervolgens nieuwe Brabantse Troje-mythen ontwikkelden, met 

een steeds fraaiere bloedlijn, een steeds vroegere vestiging, en een steeds overtuigender antiek 

kader. De oudste Brabantse Troje-sage is wel aangeduid als de ‘officiële herkomst’ van de 

hertogen, in tegenstelling tot de afstamming van de sprookjesachtige zwaanridder Elias. Ten 

onrechte is dat negatieve contrast vervolgens ook betrokken op Brabo, de verbeterde want 

gerationaliseerde zwaanridder. Brabo was echter ook ‘officiële herkomst’, bleek uit de 

veertiende-, vijftiende- en zestiende-eeuwse omarming door en voor het hof.
4
 Kritiek was er 

wel, doordat de normen voor omgang met de klassieke oudheid veranderden, maar die kritiek 

leidde steeds tot nieuwe, beter antiquiserende omwerking.  

 De blinde vlek voor Brabo is mede veroorzaakt doordat twee belangrijke Brabantse 

kronieken, Boendales Brabantsche Yeesten en De Dynters Chronica, de nieuwe zwaanridder 

niet noemen. Voor opname in het eerste deel van de Yeesten (ca. 1316) kwam Brabo net te 

laat. Voor zijn ontbreken bij De Dynter (ca. 1445-1446) zijn verschillende verklaringen 

mogelijk. Het kan een bewuste, kritische afwijzing zijn geweest (maar nogmaals: dergelijke 

kritiek uitte zich meestal in verbeterende bewerking). Het is echter ook mogelijk dat de 

Brabo-sage in vergetelheid was geraakt. Sinds 1355 was er aan het hof geen belangstelling 

meer voor wereldlijke literatuur in de volkstaal, sinds 1406 heerste er een nieuwe, allereerst 

Franstalige dynastie.
5
 Of Hennen van Merchtenen (1415) die vergetelheid met zijn uiterst 

warrige lezing van de sage heeft doorbroken is de vraag. Brabo is aan het hof pas aanwijsbaar 

herontdekt en gewaardeerd dankzij Jan van Edingens Livre des cronicques de Brabant (na 

1467), en werd vervolgens snel weer ingezet voor het hofbelang, in een vierde, humanistische 

omwerking. De oudere versies van de Brabo-sage vullen dus een deel van de lange stilte die 

in de Brabantse historiografie is aangewezen, tussen de Brabantsche Yeesten en Hennen van 

Merchtenen.
6
 

 

Inhoudelijk sluiten de Nederlandse Troje-sagen meestal aan bij de Frankische sage: ze passen 

                                                
   4 De derde Brabo-sage was te verbinden met Jan III, Jan van Edingen schreef voor een enthousiaste Filips de 

Goede, de vierde Brabo-sage lijkt bedacht voor Karel de Stoute, Jean Lemaire en Jakob Mennel werkten voor het 

Habsburgse huis. 

   5 Sleiderink 2003, 123 (Wenceslas), 137-138 (Johanna). Antoon kende wel Nederlands, maar aanwijzingen 

voor Nederlandstalige literatuur aan zijn hof zijn er nauwelijks - behalve Hennen, die echter op eigen initiatief 

schreef (idem, 141 e.v.). Vgl. verder over Hennen: hiervóór, V.4.2.1. 

  6 Stilte: Stein 1994, 10; Stein 2003, 169. 
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zich daarin in, of staan daar in directe verhouding of concurrentie mee. Tevens werd er 

gebruik gemaakt van elementen uit de Britse sage, vooral waar deze betrekking had op het 

continent, en van ander legendarisch materiaal uit de Nederlanden en hun directe omgeving. 

De nieuwgevormde pseudo-geschiedenis benutte én vulde de gaten in de bestaande kennis, in 

de periode vóór de machtsovername door de Karolingers. 

 De wijze waarop men de eigen stamboom met Troje verbond toont een ontwikkeling 

in twee of meer opeenvolgende stadia. In eerste instantie liep de herleiding uit Troje via de 

Karolingers, hét genealogische richtpunt in voormalig Frankisch gebied. Juist in de 

versnipperde Nederlanden werden dat echter al snel problematische voorouders, door 

enerzijds te algemene en anderzijds te exclusieve claim op Karolingisch bloed - dat laatste 

vanuit Brabant, waar men zich met de Karolingers identificeerde. Bovendien waren er 

vraagtekens te plaatsen bij de Karolingische onttroning van de volbloed Trojaanse, legitiem 

heersende Merovingers. Daarom volgde in tweede instantie de toevoeging van eigen, 

gelijkwaardige of chiquere banden met Troje door een extra, eigen aanknoping bij de 

Merovingers. Vaak koos men voor een concurrerende variant op Blithildis, de Karolingische 

link naar deze voorgangers. De Vlaamse lijn naar Troje liep via Ydona, óók een dochter van 

Lotharius. Die van het Henegouwse huis liep via een oudere broer van Blithildis’ echtgenoot 

Ansbert, gehuwd met Rothildis, dochter van een zuster van Lotharius. De Hollandse graven 

werden, zonder Karolingische omweg, rechtstreeks langs mannelijke lijn uit de Merovingers 

herleid. Ook in Brabant zelf verbeterde men de eigen geslachtslijst door de genealogische 

band met de Merovingers op verschillende manieren te versterken, tot de hertogen 

onweerlegbaar het beste Trojaanse bloed ter wereld hadden. Jean Lemaire, die op dit schema 

voortbouwde, liet de Habsburgers afstammen van de grote broer van Blithildis. 

 Veel Troje-sagen bevatten ook nog een verklaring waarom de eigen stamvader 

ondanks de beschreven, evident superieure afstamming toch niet op de troon was beland 

waarop hij eigenlijk hoorde te zitten. Dat was dan het gevolg van laaghartige usurpatie, 

onbewuste misdaad, onterechte beschuldiging of verdenking, of vrijwillig en edelmoedig 

afstaan van macht om verdere ellende te voorkomen.  

 Soms lag de aandacht bij het bloed en bleef het bij een al dan niet aangeklede genealo-

gie, maar in andere gevallen ontstond een uitgebreide oorsprongssage waarin ook de vestiging 

van cultuur en, daarmee, de wording van het territorium werd uitgelegd. Niet zelden blijkt het 

eigen land het voormalige centrum van een groot en groots rijk: Agrippina, Tongeren, Belgis - 

de wedijver betreft hier niet meer de Karolingers, maar Rome. Deze verhalen zijn allemaal 

verschillend, maar volgen toch een traditioneel patroon, dat teruggaat op Vergilius en zijn 

belangrijkste middeleeuwse navolgers, met name Geoffrey van Monmouth. Ook het 

Bijbelboek Genesis was van invloed: verschillende sagen hebben trekken van een eigen, 

typologische parallel met de geschiedenis van de Joden, het voormalige uitverkoren volk. 

In de meer uitgebreide verhalen zijn een aantal constanten en regelmatig terugkerende 

onderdelen. De band met Troje moet worden vastgesteld, en er moet worden uitgelegd 

wanneer en hoe de Trojaanse voorvaderen de oude stad hebben verlaten en in het nieuwe land 

zijn gekomen. Hun reis wordt voorafgegaan en begeleid door voorspellingen, hemeltekenen, 

dromen en visioenen die hen geleiden en tonen dat er een hoger plan achter de gebeurtenissen 

zit. Ook wind en zeestroming zijn werktuigen van de goddelijke voorzienigheid. Een 

voorzegde gids, veelal in de vorm van een wild maar wit dier, wijst tenslotte de 

eindbestemming aan: het nieuwe gebied, de nieuw te stichten stad. Dit symboliseert tegelijk 

de op handen zijnde ommekeer van ‘woest en ledig’ naar gestructureerde maatschappij. 

Want deze Troje-sagen beschrijven ook de schepping na de Schepping, de verdere 

wording van de wereld, volgens het dualisme dat de hele middeleeuwse denkwereld beheerst. 

Aan de ene kant de duivelse chaos en wildernis van de ongeordende natuur, beschreven 

volgens de principes van de omgekeerde wereld: dit is het domein van de slechte stammoeder 
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Albiona, van de reus Anti-gonos, van ‘onvroede’ wildemensen,
7
 geregeerd door vorsten met 

namen als Valk en Ezeloor: ziende blind en horende doof. Daartegenover de godgewilde orde 

en beschaving, gebracht en geleid door mannen van het uitverkoren Trojaanse bloed, die het 

land bebouwen, benoemen en beheren, en later voorgaan in bekeren. 

 Hun nieuw gevestigde heerschappij wordt gelegitimeerd door de hogere of universele 

macht op dat moment: door Trier (vertegenwoordiger van het eerste, Babylonische 

wereldrijk), door de Romeinse of later Byzantijnse keizer, door het Frankische oppergezag. 

De Henegouwse Bavo verklaart zich echter soeverein, conform de toekomstige status van de  

Trojanen als opvolgers in het Rijk. De verdere consolidatie van de macht begint met het 

verwerven van een vrouw van hoge afkomst, en de stichting van een dynastie. De naamgeving 

van de vorstelijke opvolgers is belangrijk, om de geïmpliceerde typering van hun herkomst en 

aard en om de verbinding van heden en verleden die ermee wordt gelegd. Onder hun bewind 

kan het land uitgroeien tot een groot rijk, zoals Rome. In dat geval is er, als noodzakelijk 

vervolg in de relatief kleine Nederlandse vorstendommen, ook een verklaring voor latere 

krimp en verval opgenomen. Status kon ook dan nog worden ontleend aan vroege en 

prestigieuze bekering, en aan opname van heiligen en helden in de vorstelijke genealogie.  

 Het geheel wordt zorgvuldig onderbouwd. De verhalen zijn verweven met bestaande 

historiografische overlevering, zo nodig aangevuld met verzonnen bronnen - juist die laatste 

markeren voorname aandachtspunten en bijdragen van de auteur. Daarnaast is er een grote rol 

voor materiële resten uit het verleden, die tegelijk worden verklaard en gebruikt als bewijs. 

Troje-sagen zijn een vroege vorm van archeologie. Ze ‘hechtten’ zich vooral aan plaatsen 

waar antieke of antiek gedachte overblijfselen te vinden waren, zoals de Romeinse resten bij 

Tongeren, het Henegouwse Bavay, het Vlaamse Velzeke, de Hollandse plaatsen Voorburg, 

Valkenburg en Leiden, of de tumuli bij Leuven. Ook inscripties en muntvondsten hebben 

vermoedelijk hun sporen in de sagen nagelaten.
8
 De belangstelling voor antiquaria is door het 

humanisme verhevigd, maar was dus al aanwezig in deze middeleeuwse verhalen.  

 Troje-sagen zijn geleerde constructies, producten van een historische 

totaalwetenschap. Afwijkingen van het algemene patroon bleken eveneens doordacht en 

zinvol. Een treffend voorbeeld is de Trojaanse anti-sage in het vijftiende-eeuwse Gouds 

Kroniekje, die de ‘wetten van het genre’ op verrassende wijze omkeert, en ze daarmee tegelijk 

bevestigt. 

 

Net als elders in Europa bleken de Nederlandse sagen vaak vermomde manifesten. Niet ieder 

beroep op Trojaans bloed had een directe aanleiding in de situatie van het moment: wanneer 

een verhaal eenmaal was gecreëerd werd het vaak onderdeel van de algemene en telkens 

herhaalde overlevering rond Troje. Maar voor de vorming van nieuwe verhalen of elementen 

konden meestal wel prikkels in de actualiteit worden aangewezen, die mogelijk aanleiding tot 

de creatie ervan hebben gevormd en de invulling ervan hebben helpen bepalen - zo lijkt de 

derde Brabo-sage soms een politieke sleutelroman. In de kern waren de intenties achter deze 

verhalen echter steeds weer dezelfde: zelfverklaring en zelfverheerlijking, legitimering en 

verbetering van positie, voor wisselende entiteiten. 

 Voor het Brabantse hof ging het om onderbouwing van hun macht in het hertogdom 

Brabant en het markgraafschap Antwerpen, en om verbetering van hun positie in het Rijk: 

versterking van hun gezag als hertog van Neder-Lotharingen, verheffing tot keurvorst of zelfs 

- als belangrijkste erfgenamen van de Karolingers - tot keizer. De in elke Troje-sage sluime-

rende, maar vooral in het Rijk en in Frankrijk belangrijke aanspraak op het keizerschap 

speelde ook hier, soms actueel en reëel, soms als verplichtende herinnering en belofte voor de 

                                                
   7 Vgl. voor die term, contrasterend met de stedelijke ‘vroetscap’, het Gouds kroniekje (VI.4.5.) en De zeven 

poorten van Brugghe (VI.2.5.1.). 

   8 Vgl. VI.4.5. (Aurindulius) en VI.7.2. (Antonina).  
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toekomst. Deze verschillende intenties bleken steeds opnieuw actueel, zowel voor de der-

tiende-eeuwse Jan I als voor zijn latere Bourgondische en Habsburgse opvolgers.  

 De Brabantse claim op oppergezag en allerhoogste macht leidde tot weerstand en 

rivaliteit bij andere machthebbers. De uitnodiging aan de Hollandse graaf voor een ‘Feest van 

koning Priamus’, in 1347, laat zien dat het Brabantse hof de directe buren graag met de neus 

op de beweerde feiten drukte. En we mogen aannemen dat die buren ook tot het beoogde en 

werkelijke publiek van de Brabantse geschiedschrijving behoorden. In verschillende vorsten-

dommen werd erop geantwoord met eigen historische constructies, die vervolgens weer 

nieuwe reacties konden uitlokken. 

 Holland was van aanvang aan een belangrijke tegenstander. Men was er bijzonder 

trots op de eigen bijna-keizer, Roomskoning Willem II. De aanspraken, vervat in de 

Brabantse genealogieën van rond 1270, zullen er daarom met tegenzin zijn bekeken. Maer-

lants kritische houding tegenover de Brabantse afstammingssagen en de hier veronderstelde 

vroege Hollandse claim op een eigen Merovingische afstamming passen tegen die achter-

grond. Maerlants afkeuring vormde de aanleiding tot de creatie van de eerste Brabo-sage. In 

latere versies van dat verhaal werden de ver-reikende claims van de hertogen uitgewerkt. Ze 

vertellen hoe de macht van de voorvaderlijke heersers over het land tussen Schelde en Rijn 

zich, met instemming van de Romeinse keizer, steeds verder uitbreidde over de omringende 

gebieden. En met graagte vermelden ze hoe de Brabantse Karolingers naburige landen over-

wonnen, bekeerden, en lieten beheren door zetbazen zoals de Hollandse Dirk I. De 

uitgewerkte, vijftiende-eeuwse Hollandse Troje-sage gaf weerwoord, soms in directe, 

concurrerende navolging van de Brabo-sage. Karel de Kale mocht de eerste Hollandse graaf 

hebben aangesteld, maar deze Dirk was als laatste uit het Merovingische huis de eigenlijke 

rechthebber op Karels troon. Niet de Brabantse hertog maar Dirk was drager van het oude 

Trojaanse leeuwenwapen. En Dirks voorgeslacht werd eveneens opgesierd door legendarische 

helden en heiligen. Dat alles zette de verhouding tussen hun vijftiende-eeuwse opvolgers, 

Bourgondië en Brederode, in een heel nieuw licht. 

 Ook andere Nederlandse gewesten onttrokken zich in hun geschiedschrijving aan het 

idee van Brabants-Lotharingse suprematie, en benadrukten in plaats daarvan hun autonomie 

of eigen oppermacht. In de uitgebreide Vlaamse woudmeesterslegende lezen we hoe Brabant, 

ruim een eeuw vóór Karel de Grote, vanuit het eveneens Trojaans-bloedige Vlaanderen werd 

geciviliseerd en beheerst.  Jacques de Guise vertelt hoe niet Brabant, maar Henegouwen (Bel-

gis) in de oudheid het centrum van Noord-Westeuropa vormde en over zijn buurlanden 

heerste. Het eerste bezit van de Arkels, en dus van Gelre, zou hen ver vóór de Karolingers zijn 

verleend door de oudste Frankische vorst Priamus, niet lang na hun gezamenlijke vertrek uit 

Sicambria. En de Friezen werden niet moe te herhalen dat Karel de Grote hun juist voor altijd 

de vrijheid had geschonken. Diezelfde aanspraak op onafhankelijkheid of superioriteit ten 

opzichte van de Karolingers en hun nageslacht kwam, zagen we, tot uitdrukking in de 

legendarische stambomen van de verschillende Nederlandse vorstenhuizen. Het was een 

genealogische bewapeningswedloop, waarin de zwakke plekken van het Karolingische verle-

den werden blootgelegd en benut.   

 Zulke rivaliserende verhalen kregen een antwoord in de vierde Brabo-sage. Het voor-

Romeinse, oppermachtige rijk Belgis kreeg er een Brabants equivalent in Tongeren, met zorg-

vuldig verzwijgen van het Henegouwse voorbeeld. En het Merovingische bloed waarop men 

elders zo trots was bleek er afkomstig van een usurpator, en inferieur aan dat van de Tongerse 

lijn waaruit Karloman was voortgekomen. 

 De Trojaanse sagen moeten dus in elkaars licht worden beschouwd, door hun gemeen-

schappelijke aansluiting bij de Europese traditie én door het spel van actie en reactie. Eerder 

zagen we dat spel tussen de omringende grootmachten. Het werd ook gespeeld in de Neder-

landen. Brabant was daarin belangrijk om haar centrale en vooraanstaande positie, maar 
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buiten Brabant om werd de strijd om status, macht en vrijheid eveneens via dit verleden 

uitgevochten: door Vlaanderen tegenover Frankrijk, door Henegouwen, Utrecht en Arkel 

tegenover Holland, door de Friezen tegenover Holland en Groningen, door bisdommen 

onderling…  

 

De oudste en voornaamste centra voor het ontstaan van Trojaanse afstammingssagen waren 

de territoriale en belangrijkste adellijke hoven. Vaak werden ze gecreëerd in huiskloosters die 

de memoria rond het huis ook op andere wijze in stand hielden, bijvoorbeeld doordat leden 

van de dynastie er begraven waren. Ook werden oorsprongssagen bedacht, vertaald en 

herhaald op initiatief van auteurs van buiten het hof, om vorst of heer te winnen voor eigen 

doelstellingen. Een baantje bijvoorbeeld, zoals Hennen van Merchtenen. Of van 

fundamenteler belang: tegengaan van positieverlies van het eigen gewest bij opname in een 

groter politiek geheel, zoals Jacques de Guise of de auteur van de vierde Brabo-sage.  

 Later hebben ook steden een rol gespeeld in de ontwikkeling van deze verhalen. De 

vermelding van stedenstichting is op zich geen blijk van stedelijke herkomst of invloed: het is 

een traditioneel onderdeel van de meer uitgebreide, op het territorium gerichte Troje-sagen, 

als essentieel deel van het vorstelijke beschavingswerk. Bovendien konden er vorstelijke 

politieke doelen mee worden gediend. Het stichtingsverhaal van Antwerpen bijvoorbeeld 

diende in eerste instantie ter legitimering van de rechten op het markgraafschap. Eigen 

stedelijk beroep op een Trojaanse stichting is er pas in tweede instantie, wanneer de bestaande 

verhalen door de betreffende steden worden overgenomen en uitgedragen, in historiografie en 

literatuur, in openbare vertoningen, of in de aankleding van de stad. Het waren vooral de grote 

steden in de Zuidelijke Nederlanden die zich, vanaf de veertiende eeuw, op Troje 

terugvoerden.  

 Brabant, het meest ‘Trojaanse’ gewest van de Nederlanden, was tevens het gewest met 

het vroegste en sterkste stedelijke aandeel in de stof, met name vanuit de belangrijkste steden 

Leuven, Brussel en Antwerpen. Dat hangt samen met de verstedelijking en de positie van de 

steden in het hertogdom, maar was tevens afhankelijk van het bestaan van een sterke hoftra-

ditie rond Troje,
9
 en werd gestimuleerd door de ruime plaats van steden in de Brabo-sage. 

Vooral opmerkelijk is de voor Leuven gemaakte tweede versie van die sage. Het is zeer 

vroege stadsliteratuur, uit een stad waarvan uit deze periode nauwelijks literaire activiteit 

bekend was. Oudere voorbeelden van stedelijke oorsprongsmythen zijn, voor zover bekend, 

slechts in Italië aan te wijzen. Vanaf de vijftiende eeuw is er veel meer stedelijk beroep op 

Troje, allereerst in Brussel. In de tweede helft van de eeuw komt Antwerpen met een eigen 

invulling van de derde Brabo-sage, die lang populair bleef. Zo sterk als Antwerpen lijkt geen 

enkele andere Brabantse stad Troje te hebben omarmd. Ook in vergelijking met de verdere 

Nederlanden en wellicht - maar dat behoeft meer onderzoek - met Noordwest-Europa is het 

Antwerpse enthousiasme voor de eigen Trojaanse wortels uitzonderlijk. 

 Aanvankelijk was men voor dit soort kennis afhankelijk van hof en geleerde kring. 

Maar laatmiddeleeuwse steden groeiden ook op intellectueel gebied. Het verschil tussen de 

nog onhandige antiquisering in de tweede, Leuvense Brabo-sage en het zeer geschoolde 

verhaal in de vermoedelijk Brusselse, vierde versie lijkt die ontwikkeling te demonstreren. 

 De aanspraak van deze steden op een Trojaanse oorsprong had dezelfde functies als 

elke andere Troje-sage. Ze pasten zich in het bestaande wereldbeeld en het geboekstaafde 

verleden in, en zochten de glans die speciaal deze antieke en imperiaal geladen oorsprong 

verleende. Ook zij probeerden daarmee hun positie te onderbouwen en te verbeteren. Leuven 

en Brussel betwistten elkaar de status van hof- en hoofdstad. Leuven lijkt zich daarbij ook met 

                                                
     

9 Dit laatste lijkt een voornaam verschil met het eveneens sterk verstedelijkte Vlaanderen. 
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de Vlaamse hoofdstad Gent te hebben willen meten. Antwerpen wilde vooral haar economi-

sche belang verklaren en verzekeren. Daarnaast hadden de steden een gemeenschappelijk, 

‘nationaal’ belang, dat kon conflicteren met de dynastieke politiek van het hof. Zo probeerde 

de vierde, vermoedelijk Brusselse Brabo-sage een antwoord te geven op het Brabantse 

gewichtsverlies door de steeds verdere machtsuitbreiding van de Bourgondiërs. Maar 

opvallend is toch vooral de sterke aansluiting bij het hof. De oudste Brabantse Troje-sage bij-

voorbeeld was nog voornamelijk genealogisch en dynastiek van aard. Toch werd ze gebruikt 

door de steden, vooral door Brussel, dat zich graag als het hertogelijke Troje presenteerde. De 

Leuvense Brabo-sage deed iets dergelijks, door de eigen ambities te verbinden met het streven 

van het hof naar een hoge rang in het Rijk.  
 

Verschillende Nederlandse Troje-sagen verschenen al snel in druk, in de eerste kronieken die 

vanaf 1478 werden uitgegeven. Belangrijk was de Alderexcellenste Cronyke van Brabant, uit 

1498. Deze productie opende met de Brabo-sage, en dus met ruime aandacht voor het Tro-

jaanse verleden van vorst en land, inclusief steden. De (Antwerpse) drukker Van den Dorpe 

gaf de sage uit volgens Antwerpse lezing, en legde in zijn illustratiepolitiek nadruk op het 

stichtingsverhaal van deze stad. Drukkers waagden zich voorlopig liever niet aan lokale 

geschiedschrijving, om het beperkte bereik ervan. Maar in het geval van Antwerpen ging het 

om een groot bevolkingscentrum, waar de Brabo-sage op dat moment sterk in de 

belangstelling stond - dat beloofde wat. Dat de uitgave inderdaad succesvol was blijkt uit her-

drukken en navolgingen, speciaal ook op het punt van de antieke opening. 

 Korte tijd later gaf Van den Dorpe de Destrucyen van Troyen uit, waarmee hij van 

diezelfde, door hem dus nog verder gestimuleerde belangstelling voor het eigen verleden 

wilde profiteren. Bij de twee eerdere uitgevers van teksten over de Trojaanse Oorlog - 

zakelijk gelieerd - is diezelfde politiek te zien. Leeu bracht in 1478 eerst het Gouds Kroniekje 

uit, dat opende met de Hollandse banden met Troje. Het jaar daarop kwam hij na met de 

Historien van Troyen. Bellaert sloot met zijn Vergaderinge aan bij Haarlemse activiteiten 

rond de Trojaanse afkomst van de graven en de Brederodes, rond 1485. Voor de herdrukken 

van de Destrucyen - onder meer bij Vorsterman, die in 1531 de zeer Trojaanse Excellente 

Cronike van Vlaenderen uitgaf - is dit verband ook te leggen. Dat die oorlogsteksten niet aan 

de afstammingssagen refereren kan verklaard worden uit commerciële overwegingen: omdat 

er in de Nederlanden zoveel conflicterende sagen waren zou dat de verkoop buiten de toch al 

beperkte markt van het eigen gewest belemmeren.
10

 

 Wel probeerden de drukkers van die drie Troje-geschiedenissen op andere manier het 

belang van de stof nog te benadrukken. Leeu onderstreepte het verband tussen Troje en het 

Rijk. Bellaert presenteerde het verhaal, verpakt met Bourgondische chic, als riddercultuur bij 

uitstek. En Van den Dorpe gaf het uit als waarschuwend exempel inzake de liefde, in nieuwe 

literaire vorm. De productie van Van den Dorpe had als enige van de drie aantoonbaar succes. 

Dat lag niet alleen aan zijn aanpak, het lag ook aan Antwerpen. De drie drukkers probeerden 

allemaal om aan te sluiten bij smaak en belangstelling van het publiek in hun omgeving, óók 

bij belangstelling voor de eigen Trojaanse wortels. Maar het grote Antwerpen bood meer kans 

op een commercieel succes dan kleine Noordelijke steden als Gouda en Haarlem, waar Leeu 

en Bellaert werkten. Bovendien was er nergens zo’n rage rond het eigen Trojaanse verleden 

                                                
   10 Het vermengen van Troje-geschiedenis en Troje-sagen was op zich geen probleem: je ziet het bijvoorbeeld 

in Jean Lemaires Illustrations (de combinatie was bij uitstek geschikt voor een vorstenspiegel), en in 

wereldkronieken. Vgl. ook Guenée 1980, 203-207 over gemakkelijke vermenging van historie en kroniek. 

Typerend voor de problematiek in de Nederlanden lijkt de aanpak van Veldener, die allemaal afzonderlijke 

kroniekjes aan Rolevincks wereldgeschiedenis toevoegt (Fasciculus Temporum 1480 (n.s. 1481)). Om al die 

verschillende tradities tot een zinvol en consistent geheel te combineren was een lastige klus, die pas later werd 

aangepakt, door Cock en Vaernewijck (Van Julius Caesar 1545, Vaernewijck 1568).  
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als in zestiende-eeuws Antwerpen. Het succes van de Destrucyen én van de Alderexcellenste 

Cronyke viel daar mee samen, en droeg eraan bij.  

 

De komst van het humanisme had hetzelfde effect als elders in Europa: ook hier waren de 

gevolgen voor de Troje-sagen in het begin nog beperkt. Aan de status van de antieke 

ooggetuigen Dares en Dictys veranderde voorlopig niets, de opvatting van de Trojaanse 

Oorlog als historisch feit bleef dus ongewijzigd. Wel van invloed was de herontdekking van 

nieuwe klassieke of klassiek gedachte bronnen voor het eigen verleden, met name Tacitus, 

Berosus en Hunibald. De Belgae, Batavi en Sicambri werden van belang als eigen tak van de 

Germanen. En ook hier vonden daarmee nieuwe ideeën en idealen over beschaving ingang. 

 De zestiende-eeuwse Antwerpse discussie over de Brabo-sage illustreert de 

tegenstrijdigheden in de houding van humanisten. Er was kritiek, zelfs minachting en ridi-

culisering. Er werden alternatieven bedacht, met navolging van humanistische modes als 

oeverloos etymologiseren en oertaalrage, minstens even mythisch als de herleiding uit Troje. 

Er waren echter ook humanisten die de Troje-sage verdedigden. Hun standpunt lijkt veelal te 

zijn beïnvloed door opdrachtgevers: het hof, het stadsbestuur, of een drukker - wanneer die 

ontbraken of wegvielen waren ze strenger. Maar daarnaast schenen sommige sagen ook echt 

geloofwaardiger dan andere, omdat ze veel ouder of beter onderbouwd waren. Een treffend 

voorbeeld van gemengde gevoelens biedt Jean Lemaire ‘de Belges’ (!): hij schreef voor het 

hof een uitvoerig en ambitieus boek over de gezamenlijke, tot kruistochtijver verplichtende 

Trojaanse afstamming van Fransen en Duitsers, prees daarin De Guises Troje-sage over zijn 

eigen Henegouwen en Belgis, maar maakte tegelijk bedekt scabreuze grappen over de 

Antwerpse Troje-sage.  

Het nieuwe klassieke verleden kon zonder probleem gecombineerd worden met de 

voor velen nog steeds belangrijke en geliefde Trojaanse oorsprong, en die oplossing werd 

vaak gekozen. Jacques De Guise had dat al gedaan voor Henegouwen, met Troje in de 

hoofdrol, en de vierde Brabo-sage en Jean Lemaire volgden hem na. Voorbeelden in de 

Noordelijke Nederlanden zijn Aurelius’ Divisiekroniek (1517) en - maar zonder Troje te 

noemen - Geldenhouwers Historia Batavica (1530). Ook de latere, populair-humanistische 

producties van Cock (1545) en Vaernewijck (1568) gaven een mengsel van oude, Trojaanse 

en nieuwe, humanistische sagen. Troje was nog niet direct verworpen. 

 

De grote belangstelling voor de stof in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden is 

dus op dezelfde manier te verklaren als de grote belangstelling voor Troje in de periode 

daarvóór. Nog steeds gold de geschiedenis van de stad als een belangrijke wereldgebeurtenis, 

waaraan lessen vielen te ontlenen, maar die door de eigen Trojaanse oorsprong bovenal 

betekenis had voor zelfverklaring en zelfpromotie - voor hof en adel, maar nu ook voor een 

nieuw, stedelijk publiek. De drukpers sloot hier graag bij aan en hielp de sagen verder te 

verspreiden. En het humanisme was weliswaar kritisch, maar ten dele ook behoudend. 

En toch. Ondanks schijnbare continuïteit en onverminderd grote populariteit brachten 

de vijftiende en zestiende eeuw een ommekeer in de omgang met het verhaal, en uiteindelijk 

het eind van de eeuwenlange Troje-rage - een eind dat in de Nederlanden, met name in het 

Noorden, sneller kwam dan in de omringende landen. 

Daar was allereerst het hof. Onder de Bourgondische hertogen leek er nog niet zoveel 

te veranderen. De nieuwe dynastie werd ingepast in bestaande historiografische tradities, de 

legitimering van hun vaak nog omstreden positie werd gezocht in het benadrukken van 

continuïteit. Zij heersten zo over een reeks in plaats van een geheel van vorstendommen, de 

pogingen tot centralisering bleven aanvankelijk nog beperkt, overal leek de oude eenheid van 

de verschillende territoria met hun dynastie - waarin dan nu door familieomstandigheden een 

Bourgondiër was opgevolgd - nog intact. 
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Maar onder de Habsburgers werd het anders. Door de enorme groei van hun rijk werd 

het relatieve belang van de Nederlanden, afzonderlijk en als geheel, sterk verminderd. De 

oorspronkelijke band met de eigen vorst verdween, het inmiddels veel sterkere centrale gezag 

wekte verzet. Dat is ook te zien in de legendarische geschiedschrijving. Maximiliaan zocht ter 

legitimering van zijn macht over de Nederlanden wortels in het ‘overkoepelende’ Bourgondië, 

niet meer in de afzonderlijke gewesten. En in de Jeeste van Julius Caesar (1483-1486) staat 

hij voor de almachtige keizer van het Rijk, die het hoogmoedige Belgis - lees: de verzamelde 

Nederlanden - verpulvert.  

Met Brabant had het nog wat kunnen worden, want de Brabantse Troje-sage werd wel 

uitgekozen om op voort te bouwen. De centrale positie van het hertogdom als drager van de 

Karolingische en de Lotharingse traditie maakte het, méér dan de andere Nederlanden, van 

belang als springplank voor hoge ambities. Dat potentieel kreeg vorm in de vierde Brabo-

sage, vermoedelijk voor Bourgondië, en werd vervolgens door Lemaire gebruikt om het impe-

rium van de Habsburgers te schragen. In die vorm, als Trojaans-Karolingische kern van de 

Habsburgse genealogie, had de Brabantse sage misschien nog lang kunnen bloeien. Maar door 

omstandigheden liep het anders: Lemaires werk raakte bekend in verminkte vorm. Niet veel 

later verliet Karel V de Nederlanden, en de Habsburgse historiografie deed dat eveneens.  

Troje had vooral belang voor machtscentra, met name voor hof en stad. Dat waren dan 

ook de centra waar de afstammings- en stichtingssagen elders in Europa het langst bleken 

voort te leven. In de Nederlanden viel het hof op den duur weg, als haard en brandpunt van 

legendarische geschiedschrijving, waardoor het relatieve belang van de steden in het behoud 

van de Troje-traditie nog groter werd. Stadsbewoners waren echter vooral geïnteresseerd in 

het eigen, lokale deel van het legendarische verleden van hun land. De Antwerpenaren 

bijvoorbeeld hielden de herinnering aan de overwinning op de handwerpende reus in ere, de 

rest van de Brabo-sage deed er voor hen minder toe. De oorspronkelijke Trojaanse context 

kon zo langzaam uit zicht raken.  

 Ook de komst van de drukpers had niet alleen positieve gevolgen voor het voortleven 

van de Troje-sagen. Bij drukkers ging het niet meer zozeer om zelfbeeld, wereldbeeld, 

politiek belang of waarheidsvinding. Het ging in de eerste plaats om verkoopbaarheid: een 

nieuwe motivatie, in wezen onverschillig tegenover de inhoud van de verhalen - of beter: de 

inhoudelijke interesse werd op een andere manier bepaald en verdeeld. Voor de sage over een 

commercieel interessante markt zoals Antwerpen werkte de drukpers behoudend en 

stimulerend, voor Gent zelfs vormend en concurrerend: deze verhalen werden nu ruimer en 

breder verspreid dan ooit, tegen kritische geluiden in. Behalve selectief was het nieuwe 

medium ook ontkrachtend. De veelheid aan Nederlandse sagen vormde een zakelijk pro-

bleem. Daarom presenteerde men dit soort verhalen graag in zo ruim mogelijk verband: ook 

drukkers verenigden de Nederlanden, naast en onafhankelijk van de politiek. Het resultaat 

was vaak verwarrend en ondergravend - het onvermijdelijke gevolg van de vereniging van al 

die verschillende en vaak tegenstrijdige overleveringen. Het maakte de sagen nog vatbaarder 

voor de toch al aanzwellende kritiek. 

 

In de Zuidelijke Nederlanden bestond een sterke Troje-traditie, vooral ook in de grote steden. 

Troje leefde hier nog lang voort, aanvankelijk ook in hoger milieu. Zowel in Antwerpen als in 

Gent vonden de stichtingssagen tot ver in de zestiende eeuw weerklank bij de sociale 

bovenlaag en bij vroegrenaissancistische kunstenaars, getuige bijvoorbeeld de decoratie van 

het nieuwe Antwerpse stadhuis, of de historische en antiquarische belangstelling in de kring 

rond Marcus van Vaernewijck en Lucas d’Heere. Deze wereld was echter wel gevoelig voor 

de groeiende kritiek van het humanisme - vergelijk de ontvangst en verdediging van Ronsards 
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Franciade.
11

 Bovendien verloor Troje er haar oude politieke waarde, door het herstel van het 

Spaanse gezag in de jaren tachtig: de vroegere symbolen van stedelijke trots, zoals de Brabo 

op het Antwerpse stadhuis, waren niet meer bruikbaar. Na de zestiende eeuw bleven de sagen 

voortleven in populaire werken over de regionale of de verzamelde geschiedenis van de 

antieke Nederlanden, of in volksverhalen over lokaal verleden, losgeraakt van Troje en het 

oude wereldbeeld. Maar de elitecultuur had er afstand van genomen. 

 Ook in de Noordelijke Nederlanden zijn allerlei banden naar Troje bedacht, maar toch 

heeft zich hier nooit een sterke, gemeenschappelijke Troje-traditie gevestigd. In Holland 

kregen aanvankelijk alleen de graven en enkele hoge edelen een Trojaanse afkomst 

toegeschreven. De eerste collectieve band met Troje, in het Gouds kroniekje, was indirect en 

weinig vleiend. Er waren wel pogingen tot ombuiging van dit verhaal in de gebruikelijke, 

positieve richting, maar deze leidden toch niet tot behoud: de Trojanen werden uit het 

Hollandse geheugen verdreven door de Bataven. Gelre richtte zich nu eveneens op het eigen 

Germaanse verleden: op de Bataven en de Sicambriërs. Troje was er slechts van belang voor 

de graven uit het Egmondse huis, en verdween met hen, in 1543. In de Friese landen kreeg 

alleen de Trojaanse stichting van Groningen enige bekendheid. De Troje-sagen verdwenen in 

het Noorden dus sneller dan in het Zuiden, zowel in de betere als in de bredere kringen. Ook 

de drukpers was er hier daarom niet meer in geïnteresseerd. 

 Wel bleven er, in Noord en Zuid, nog herdrukken verschijnen van de Hystorye van der 

destrucyen van Troyen - voor het grote publiek, want de elite was andere bronnen en vormen 

voor dit verhaal gaan verkiezen. In het Zuiden verschenen daarnaast ook nog lang herdrukken 

van traditionele kronieken als De Historie van Belgis, die de relatie van Troje met het oude 

wereldbeeld en de eigen oorsprong in herinnering hielden. In het Noorden is dat aspect van de 

Troje-stof uit beeld geraakt. Die vergetelheid werd versterkt doordat het culturele en politieke 

zwaartepunt in de Nederlanden door de Opstand in het Noorden kwamen te liggen, terwijl het 

ooit overheersende Vlaamstalige Zuiden meer en meer in de verdrukking kwam. En zo 

verdween in het noordelijke Nederland het zicht op het grote belang van de Troje-sagen voor 

vroegere eeuwen. Zonder dat kader was de Destrucyen niet meer dan een van de vele 

populaire boekjes over exemplarische liefde en verwoestende fortuin, met een inmiddels als 

achterlijk beschouwde behandeling van de klassieke oudheid. Pulp. Tenslotte kwam dit 

onderzoek voort uit een project rond lang genegeerde ‘volks- en triviaalliteratuur’.  

 

                                                
   11 Vgl. IV.4.6.3. 


