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Gest Hystoriale 

Een aanhef 

Maistur in Magesté, inspireer ons om dit werk te voltooien! 

Nobele avonturen uit het verleden, mannen gerenommeerd om hun moed en 

wijsheid mogen niet vergeten worden. Moderne vertelsels zijn lichtere kost; 

sommige zijn waar, andere niet. Iedereen schrijft maar wat, iedereen kiest er maar 

wat uit. Het oude relaas van grootse daden is iets anders: dat kan jongere generaties 

nog bekoren. Het is hier te boek gesteld door mensen die het kunnen weten, 

ooggetuigen. Laat wie na hen komt, het onthouden! 

Wijsheid, iets leren van de oudere garde: het is een thema zo oud als de Griekse literatuur. 

Denk maar aan het prototype van de wijze man, Nestor, die twee generaties ouder was 

dan zijn strijdgenoten, maar niettemin een belangrijke rol speelde in de Trojaanse oorlog. 

Onder ‘een Nestor’ verstaan we vandaag nog steeds – volgens de dikke Van Dale – “de 

oudste van een categorie of groep van personen”, of nog “een schrandere, eerbied-

waardige grijsaard”; kortom: iemand die jongelui inspireert, begeleidt, adviseert. Over 

zulke waardevolle figuren gaat het hier.  

Ook de auteur van mijn tekstfragment (bovenaan ingekort geparafraseerd, straks in de 

originele taal geciteerd) staat met beide voeten in de sporen – en ook enigszins in de 

schaduw – van nobele grijsaards die hem vooraf gingen. In hun sporen, omdat hij hun 

werk voortzet; in hun schaduw, omdat hij zelf minder bekend is. Hij schrijft een 

heldenverhaal, overgenomen uit oudere talen, en wil dat doorgeven aan het nageslacht. 

Voor hij echter van wal steekt, vertelt hij in een uitgebreid voorwoord wat hij gaat doen. 

Die proloog, waaruit ik straks de eerste 26 regels citeer, telt er in totaal 98. Wat houdt 

onze nobele proloogschrijver nu bezig? Om te beginnen is hij op zoek naar inspiratie. De 

pen kan niet schrijven zonder dat een goddelijke kracht die helpt vasthouden (in het 

citaat onderaan: regels 1-4). Bovendien is de beoogde verhaalstof oud, maar nobel: er 

komen avonturen in voor, van mannen gerenommeerd om hun dapperheid en wijsheid. 

Over hun namen blijft hij nog in het vage (r. 5-12). Dan volgt het topos van de ‘wijsheid 

uit het verleden’: het idee dat oude verhalen hun plaats in ons collectieve geheugen al 

hebben verworven en dat wat vandaag wordt geschreven zichzelf nog moet bewijzen, 

maar er in het slechtste geval niet aan kan tippen (r. 13-20). Ten slotte – en niet 
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onbelangrijk – wordt het vraagstuk van ‘autoriteit’ aangesneden (r. 21-26). Onze 

proloogschrijver heeft een duidelijke visie: waarheidsgetrouwe verhalen krijg je van 

ooggetuigen. Op basis van die premisse kiest hij zijn bronnen (vanaf regel 27). Hij zal hun 

verhaal doorgeven, tot meerdere eer en glorie van het verleden en ter instructie van het 

nageslacht, dat deze herinneringen moet koesteren. 

Het zou zonder problemen een voorwoord kunnen zijn op dit huldeboek en een 

hommage aan de man die we erin eren – de aanroeping “Maistur in Magesté” (“Meester 

in [letterlijke] Majesteit”, dus “professor in Groot-heid”?) doet zelfs zoveel vermoeden! 

Toch werken deze woorden ook prima in hun oorspronkelijke context: die van een 

veertiende-eeuwse tekst uit Noord-Engeland, bestaande uit 14.044 regels en ons slechts 

in één manuscript overgeleverd. Het werk is een vertaling uit het Latijn naar het 

Middelengels en krijgt in de doeltaal de titel ‘Gest Hystoriale’ of the Destruction of Troy. Geen 

wonder dat een goddelijke aanroeping op zijn plaats is – zij het dan tot de Christelijke 

schepper, eerder dan tot de Muzen! Toch gaat onze vertaler niet helemaal terug tot 

Homerus – of niet rechtstreeks. De lange traditie waarin zijn werk zich bevindt, heeft 

sindsdien een heleboel tussenstops genomen. In omgekeerd chronologische richting 

kunnen we die tot op zekere hoogte reconstrueren, mede dankzij de proloog zelf – voor 

zover we die vertrouwen! De Gest Hystoriale is een vertaling van de Historia Destructionis 

Troiae, een werk van Guido delle Colonne uit de late dertiende eeuw (bij ‘vertaling’ moeten 

we ons in die periode vaak een ‘lossere’ aanpak voorstellen dan we tegenwoordig gewoon 

zijn). Op zijn beurt is Guido’s tekst een Latijnse prozaparafrase (annex -vertaling) van de 

Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure (twaalfde eeuw). Die Franse romance van meer 

dan 30.000 verzen heeft een grote invloed gehad op de receptie van het Trojeverhaal in 

de westerse middeleeuwen. De Roman van Benoît diende als inspiratie voor hertellingen, 

bewerkingen en vertalingen in verschillende (volks)talen. Benoît gaf een opvallende 

wending aan de overlevering van de Trojemythe, want hij beroept zich vooral op Dictys 

en Dares als ‘bronnen’. Dictys ‘de Griek’ en Dares ‘de Trojaan’ hebben allebei een 

zogenaamd ooggetuigenverslag van de Trojaanse oorlog geschreven. We weten niet 

precies wanneer hun teksten echt ontstaan zijn, maar in elk geval pas na Christus. 

Mogelijk voor Dares en zeker voor Dictys ligt er een Griekse versie aan de oorsprong 

(eerste of tweede eeuw?), maar wij kennen de volledige teksten vooral in het Latijn (die 

van Dares stamt misschien pas uit de zesde eeuw). Hoe dat ook zij, hun kroniekachtig 

proza gaf aan hun Trojaanse verhalen een nieuw soort autoriteit: ze waren er zelf bij, dus 

zij konden het weten. Het is die drang naar authenticiteit, naar betrouwbaarheid die 

Benoît ook in de westerse volkstalen introduceerde, en die expliciet wordt overgenomen 

in de proloog van meer dan één middeleeuwse Trojevertelling… met alle gevolgen van 

dien! Omdat het relaas van Dictys en Dares aanzienlijk verschilt van Ilias en Odyssee, neemt 

men in de middeleeuwen ook de teneur over dat “Homerus het mis had”: dat vindt niet 

alleen Benoît in zijn aanhef (“Homerus’ boek vertelt niet de waarheid, want we weten 

zeker en zonder twijfel dat hij pas honderd jaar na de grote expeditie geboren is”: vanaf 
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r. 45 in de Roman), maar ook Guido (“Homerus, met de grootste autoriteit onder de 

Grieken in zijn tijd, verdraaide de pure en simpele waarheid in zijn verhaal; hij vond 

dingen uit die niet gebeurd waren en veranderde wat wel gebeurd was”) en dus de Gest 

Hystoriale (“Homer […] feynet myche fals”: “Homer feigned much false”: r. 38-41). 

Voor hellenisten is het misschien contra-intuïtief of zelfs wat wrang dat Homerus zo 

herinnerd wordt, maar tegelijk kunnen we dat ook zien als een blijk van succes: in een 

tijdperk waarin Griekse teksten niet (altijd) in de originele taal voorhanden waren of 

begrepen konden worden, leefde de naam van Homerus wel voort. Als een wijze 

leermeester hebben zijn werken ooit een startschot gegeven dat zijn leerlingen aan het 

denken heeft gezet. Homerus bleef hen doorheen de eeuwen uitdagen tot verdere 

pogingen; tot herdenkingen en doorgroeien. Dat is een grote verdienste, waarvoor hij niet 

vergeten wordt. Integendeel: duizenden jaren later inspireert hij nog steeds studenten 

tot de studie van bronnen en manuscripten; hij daagt hen uit tot reflecteren over 

mensenheugenis en de kracht van oude literatuur – of wat we kunnen leren “by lokyng 

of letturs þat lefte were of olde”. Vanuit die optiek kan de kern van dit citaat betrekking 

hebben op meer dan één geschrift! 

Maistur in magesté, Professor in Grootheid, lees mee over een nobele voorvader en zijn 

avonturen; en weet dat wat hij ons leerde, ook voor jongere generaties leerrijk én 

legendarisch zal blijven. 

Maistur in magesté, maker of Alle, 

Endles and on, euer to last! 

Now, god, of þi grace graunt me þi helpe, 

And wysshe me with wyt þis werke for to end! 

 

Off aunters ben olde of aunsetris nobill,   5 

And slydyn vppon shlepe by slomeryng of Age: 

Of stithe men in stoure strongest in armes, 

And wisest in wer to wale in hor tyme, 

Þat ben drepit with deth & þere day paste, 

And most out of mynd for þere mecull age,  10 

Sothe stories ben stoken vp, & straught out of mind, 

And swolowet into swym by swiftenes of yeres, 

 

Ffor new þat ben now, next at our hond, 

Breuyt into bokes for boldyng of hertes; 

On lusti to loke with lightnes of wille,   15 

Cheuyt throughe chaunce & chaungyng of peopull; 

Sum tru of to traist, triet in þe ende, 

Sum feynit o fere & ay false vnder. 

Yche wegh as he will warys his tyme, 

And has lykyng to lerne þat hym list after.  20 
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But olde stories of stithe þat astate helde, 

May be solas to sum þat in segh neuer, 

Be writyng of wees þat wist it in dede, 

With sight for to serche, of hom þat suet after, 

To ken all the crafte how þe case felle,   25 

By lokyng of letturs þat lefte were of olde. 

 

Lexicon: van Middelengels naar modern Engels  

(doorlopend) lees þ als “th” | (regel 4) wysshe me with wyt: “instruct me” | (5) 

aunters: “adventures”, aunsetris: “ancestors” | (7) stithe: “strong, heroic”, stoure: 

“battle” | (8) wer: “war”, wale in hor tyme: de notie van “exquisite” | (10) out of 

mynd: “forgotten”, mecull: “much” | (11) sothe: “true”, stoken up: “shut up” | (12) 

swolowet into swym: “lost in oblivion” | (15) lusti: “pleasant” | (17) traist: “trust” | 

(18) feynit: “feigned” | (19) yche wegh: “each man”, warys: “spends” | (20) list: “like” 

| (21) astate: “grandeur, rank” | (22) solas: “solace”, segh: “saw, beheld” | (23) wees: 

“men”, wist: “knew” | (25) ken: “know” 

 

(teksteditie en lexicon gebaseerd op Panton & Donaldson) 

 

Dr. Tine Scheijnen 

Universiteit Gent, Griekse Literatuur 

 

Referenties 

Burgess, G. S. en Kelly, D. (2017). The Roman de Troie by Benoît de Sainte-Maure. Translated. D. S. 
Brewer. 

Meek, M. E. (1974). Historia Destructionis Troiae. Guido delle Colonne. Translated and with an introduction 
and notes. Indiana University Press. 

Panton, G. A. en Donaldson, D. [1869] (1968³). The ‘Gest Hystoriale’ of the Destruction of Troy. An 
alliterative romance translated from Guide de Colonna’s ‘Hystoria Troiana’ (Early English Text 
Society 39). Oxford University Press.  

Wilflingseder, W. (2007). The Motifs and Characters in the Gest Hystoriale of the Destruction of Troy and 
in the Laud Troy Book Studies on themes and motifs in literature. Peter Lang. 

 
Database of Middle English Romance: http://www.middleenglishromance.org.uk/ (laatst gecon-

sulteerd op 8 augustus 2019). 
Middle English Dictionary: https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictio-

nary (laatst geconsulteerd op 11 augustus 2019). 
 

 


