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Game of Thrones 
in Holland

De belangstelling voor de Hollandse middel-
eeuwen blijft beperkt tot een vrij selecte groep 
fi jnproevers. In ons omringende landen is dat 
anders. Daar zijn de middeleeuwen hot. Maan-
den voor de start van weer een nieuw seizoen van 
Game of Thrones staat het internet bol van specu-
laties. Een vergelijkbare hype groeit rondom het 
eveneens op een serie boeken gebaseerde Lost 
Kingdom van de BBC, dat speelt in de tijd van Alf-
red, de koning van Wessex. Beide series hebben 
ook in ons land een grote schare kijkers. Zelf sla 
ik geen afl evering over.

Uiteraard is Game of Thrones geen historisch 
verhaal. Niettemin is het quasi middeleeuwse ka-
rakter een belangrijk onderdeel van de aantrek-
kingskracht. Voor de auteur waren de dynastieke 
verwikkelingen van Europese vorstenhuizen een 
belangrijke bron van inspiratie. Lost Kingdom is 
gebaseerd op historische gegevens en de vrijhe-
den die de auteur neemt, zijn van vergelijkbare 
orde als wat de gelauwerde Hilary Mantel zich 
veroorlooft in haar romans over Thomas Crom-
well, eveneens met succes bewerkt voor televisie.  

Op de spaarzame historische producties voor 
fi lm of tv van eigen bodem reageren Nederland-
se historici meestal met dedain. Ten onrechte. 
Films en televisieseries kunnen bij een groot pu-
bliek belangstelling wekken voor de geschiedenis 
van de Hollandse middeleeuwen. Zelfs ons kleine 
taalgebied kent voorbeelden van auteurs als Man-
tel die een deel van het verleden ontsluiten op 
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een manier die in historisch en literair opzicht de 
toets der kritiek moeiteloos doorstaat. 

Verder terug dan de Tachtigjarige Oorlog gaat 
het meestal niet. Toch is er geen enkele reden 
om aan de Hollandse middeleeuwen voorbij te 
gaan. Alle elementen die de lezers en kijkers van 
de bovengenoemde voorbeelden zo waarderen 
zijn ruimschoots voorhanden: dynastieke strijd, 
veldslagen, familievetes, de veelzijdige dynamiek 
van gearrangeerde (kind)huwelijken, wankelen-
de machtsverhoudingen, verraad, vernuft, liefde, 
wraak, trouw en ontrouw. Samen met het middel-
eeuwse karakter zijn het juist die karakteristieken 
die de fans zo boeien. Het is van alle tijden en het 
gaat erin als koek.

Met Jacoba van Beieren als hoofdpersoon zijn 
al deze thema’s afgevinkt. Het zelfde geldt voor 
haar vader Willem van Oostervant. Het dubbel-
huwelijk van Kamerijk en zijn voorliefde voor het 
toernooi staan garant voor de nodige glamour. De 
Hoekse en Kabeljauwse twisten zorgen vanwege 
voortdurend van partij wisselende sleutelfi guren 
voor smeuïge intriges. Zelfs een vleugje suspense 
hoeft niet te ontbreken; want had Willem nu wel 
of niet de hand in de moord op Aleid van Poel-
geest, de jonge bijzit van zijn vader? Een krankzin-
nige oom en een wilskrachtige echtgenote maken 
het plaatje compleet en zijn overlijden ten gevolge 
van een hondenbeet vormt een verrassend slot.

Dan hebben we het nog niet gehad over de Ge-
rulfi ngen. De familienaam alleen al is geknipt voor 
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een epos. Denk aan de net niet tot Rooms Keizer 
gekroonde Willem II, smadelijk gesmoord in het 
veen bij Hoogwoud. Of Petronilla van Saksen met 
haar om de grafelijke troon twistende zoons. En 
laten we Ada van Holland niet vergeten, als 15-ja-
rige voorafgaand aan de begrafenis van haar vader 
door haar moeder schielijk uitgehuwelijkt in een 
poging de grafelijke titel te behouden, gevangen 
genomen en via Texel overgebracht naar koning 
Jan zonder Land in Engeland. 

Verwikkelingen te over om de concurrentie aan 

te gaan met buitenlandse romans en televisiese-
ries over de middeleeuwen. Wanneer iemand het 
aandurft dergelijke verhalen aansprekend te be-
werken, dan zouden de Hollandse middeleeuwen 
wel eens heel populair kunnen worden. Ik kan niet 
wachten tot op het internet de speculaties losbar-
sten over de rol van graaf Dirk V bij de moord op 
zijn opponent hertog Godfried met de Bult. Voor 
wie het verhaal niet kent: zoek op internet maar 
eens naar de Vlaardingse toiletmoord. Game of 
Thrones is er niks bij.
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