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Dit boek, over eenmiddeleeuwse Brabantse kroniek – de allerbeste nogwel –, is ge-
schreven door een geborenDrent. Dat vraagt om een verklaring, maar die heb ik ei-
genlijk niet. Of het zou moeten zijn dat dit boek is voortgekomen uit dezelfde
nieuwsgierigheid naar het verleden, waarmee ik lang geleden in de moestuin van
mijn ouderlijk huis diepe gaten groef in de hoop vuistbijlen en speerpunten te vin-
den uit de trechterbekercultuur. Tevergeefs natuurlijk. Middeleeuwse teksten over
het Brabantse verleden blijken minstens zo interessant te zijn, en ik ben blij dat het
project over Die alder excellenste cronyke van Brabant wel tot een tastbaar resul-
taat heeft geleid. Dat stemt tot dankbaarheid.
Het onderzoek voor dit boek heb ik kunnen verrichten tijdens een aanstelling

aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit
Utrecht. Mijn dank geldt in eerste plaats mijn twee promotores, Wim Gerritsen en
Hans van Dijk. Het was Hans van Dijk die, toen ik het vak van hem leerde, mij at-
tendeerde op de tekst van Die alder excellenste cronyke van Brabant. Ik dank hem
enWim heel hartelijk voor de wijze waarop zij beiden mij in de afgelopen jaren be-
geleid hebben, ook toen het spitten naar het verleden soms rugbelastend bleek. Ik
dank ook Paul Wackers, die bereid was ommijn derde, formele promotor te zijn.
Ook aan anderen heb ik veel te danken. Enkelen van hen, die niet in de voetnoten

terecht zijn gekomen, wil ik hier noemen. Thea Summerfield zorgde voor de En-
gelse vertaling van de samenvatting. Mijn twee naaste collega’s, José van Aelst en
Marjolein Hogenbirk, dank ik voor hun meeleven en meelezen.
En natuurlijk mijn thuis: Hinke, Jellien en Luuk hebben mij op een heel andere

manier gesteund. Aan hen draag ik dit boek op.

juli 2006, Jaap Tigelaar
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1.1 Een voortreffelijk boek

Op de achtentwintigste februari van het jaar 1498 legden de werknemers van een
Antwerpse drukkerij de laatste hand aan een imposant boekwerk. Tot besluit van
de langdurige werkzaamheden aan het boek werd op de laatste van de ruim vier-
honderd bladzijden, ongetwijfeld met grote voldoening en gepaste trots, het colo-
fon gezet en gedrukt:

Hier is voleyndt dese Cronike ende geprent bi my, Rolant vanden Dorp, wonende tHant-
werpen in die Huyvettersstrate bi onser vrouwenbroeders. Anno M CCCC XCVII op
den laetsten dach van februarius oft loumaent.1

Het boek is een Brabantse kroniek, zo blijkt uit het eerste blad van het boekwaarop
de triomfantelijke titel Die alder excellenste cronyke van Brabant prijkt – een titel
die waarschijnlijk de drukker Roland van denDorpe aan het werk had toebedacht.2

De fiere kwalificatie ‘alder excellenste’ was natuurlijk vooral bedoeld om het
boek goed op de markt te brengen, maar de benaming is beslist niet uit de lucht ge-
grepen. Het boek heeft wel enig recht op het predikaat ‘uitmuntend’: het is de eer-
ste gedrukte Brabantse kroniek, en nog nooit tevoren was zo’n omvangrijke Bra-
bantse kroniek in volkstalig proza gesteld. Bovendien mag het boek zich rekenen

1. Die alder excellenste cronyke van Brabant, dd4r. Ik houd de gangbare datering (28 februari 1498) aan, maar
de precieze datum van verschijning staat eigenlijk niet vast. Er zijn welgeteld vier mogelijkheden. Allereerst is de
vraag welke jaarstijl gehanteerd werd, de kerststijl of de nieuwjaarstijl (1497), of – in Brabant meest gebruikelijk –
de paasstijl (1498); vgl. Strubbe en Voet 1960, p. 51-59. Waar ook over getwist kan worden is de vraag of de kro-
niek op 28 februari of op 31 januari werd voltooid. In het colofon wordt ‘februarius’ abusievelijk vertaald met
‘loumaent’ (januari), in plaats van ‘sporkille’ of ‘sporkelmaent’ – onduidelijk is dus welke maand nu werd be-
doeld. Curieus is dat in een Middelnederlands-Latijns glossarium (Glossarium van Bern, begin veertiende eeuw)
dezelfde fout in omgekeerde volgorde wordt gemaakt: ‘lomant, februarius’ (Buitenrust Hettema 1889, p. 44). Het
lijkt het veiligst om de lezing ‘28 februari’ aan te houden, net als een zestiende-eeuwse bezitter die in zijn exem-
plaar ‘Loumaent’ verbeterde tot ‘Sporkylle’ (ex. Brussel, KB, Inc. B 1373, dd4r).
2. De tekst zelf spreekt steevast (17maal) van de ‘Cronike van Brabant of van ‘deseCronike’, alleen op het titel-
blad wordt in xylografische letters de kwalificatie ‘alder excellenste’ gebezigd. De presentatie van het boek (op
het titelblad) was in principe het terrein van de drukker, vgl. Vermeulen 1986; over titelbladen Vermeulen 1983,
met name p. 254-255, Smith 2000 en Klein 2003, p. 184-190.

1
Die alder excellenste cronyke

van Brabant
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Afb. 1 Titelblad vanDie alder excellenste cronyke van Brabant (a1r). Brussel, privé-verzame-
ling. Foto: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (Vioe), Kris Vandevorst.



tot één van de rijkst geïllustreerde incunabelen uit de Lage Landen. Genoeg rede-
nen dus voor de drukker om de kroniekDie alder excellenste te noemen.
En zeker in het geval van deze drukker, want voor het nog jonge bedrijf van

Van den Dorpe moet de productie van dit boek een uitzonderlijke onderneming
zijn geweest. Over het leven en werk van Roland van den Dorpe is bijna niets be-
kend, maar zeker is dat hij slechts enkele jaren als drukker werkzaam is geweest.
Buiten een tiental drukwerken heeft Van den Dorpe geen enkel spoor nagelaten in
de geschiedenis; het weinige dat we van hem weten is ontleend aan het overgele-
verde werk uit zijn drukkersbedrijf.3 De eerste activiteiten van de Antwerpse
drukker worden in 1496 gedateerd: op 16 april van dat jaar verscheen een druk
tHoofkijn van devotien bij Van den Dorpe.4 De werkzaamheden aanDie alder ex-
cellenste cronyke van Brabant zullen niet lang na tHoofkijn zijn begonnen; de
drukker is dus vroeg in zijn carrière aan een groot project begonnen. Aanvankelijk
was de drukkerij in de Huidevettersstraat naast het karmelietenklooster gevestigd,
later blijkt het bedrijf te zijn verhuisd en wordt er gedrukt ‘aen dIJserenwaghe’, in
dezelfde straat. Ook over Van den Dorpes dood rond het jaar 1500 worden we
slechts indirect ingelicht: in 1501 verscheen een boekje dat gedrukt werd ‘bi die
weduwe Roelants vanden Dorpe’.5 Elk van de tien drukwerken die Van den Dorpe
tussen 1496 en 1500 vervaardigde, is slechts overgeleverd in één uniek exemplaar,
met uitzondering van de kroniek waarvan nu nog ruim dertig exemplaren bekend
zijn.6

Ongetwijfeld heeft Van den Dorpe meer geproduceerd dan wat er nu nog aan
drukwerk uit zijn bedrijf over is. In ieder geval bestaan er sterke aanwijzingen dat
hij een werk drukte dat het leven vanChristus tot onderwerp had, en waarschijnlijk
heeft hij ook drukken verzorgd van het Roelantslied en van deDroefliken strijt op-
ten berch van Roncevale.7 Beide laatstgenoemde teksten behandelen de verhaalstof
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3. Over Van den Dorpe o.a. Neurdenburg 1910, Gessler 1931, Gessler 1932, Rouzet 1975, p. 57-58, Van den
Branden in Vervliet 1979, p. 28 en 30 en Veldman 1982. Van den Branden doorzocht de Antwerpse archivalia op
sporen van de Antwerpse boekdrukkers en -handel (Van den Branden 1985), maar vond geen gegevens over Van
den Dorpe (bevestigd door E. Cockx-Indestege, brief d.d. 27-01-2000). De enige 15de-eeuwse ‘Roelant’ die ik
aantrof in de archieven van het Antwerpse St.-Lucasgilde (waarvan ook drukkers geacht werden lid te zijn, zeker
als zij geïllustreerde boeken op de markt brachten, vgl. Van der Stock 1994) is een ‘Roelant van Wulpen’ die in
1491 ‘vrymeester’ werd. Zijn professie wordt echter niet vermeld (Rombouts en Van Lerius 1864-1876, p. 43).
4. Thoofkijn van devotien is een herdrukmet gebruik van dezelfde houtsneden van een editie vanGeraert Leeu
uit 1487 (voor de tekst van tHoofkijn zie Ampe 1956). Op grond van de relatie met Leeu’s druk wordt tHoofkijn
als de eerste druk van Van den Dorpe gezien (een ‘vingeroefening’). Bovendien kan de mogelijkheid worden ge-
opperd dat Van den Dorpe een ex-gezel van Leeu was (Kok 1994, dl. 2, p. 735).
5. Het betreft een druk van de Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp (Nijhoff-Kronenberg 1923-1971,
nr. 1062, citaat: Amsterdam, UB, Ned. Inc. 53, dd8r).
6. Voor een overzicht van het fonds van Van den Dorpe, zie Inventaris 1982, p. 92-95 en Van Thienen en
Goldfinch 1999, p. 451. Mogelijk heeft zijn weduwe een druk verzorgd die nu aan Van den Dorpe wordt toege-
schreven, namelijkVanNyeuvont, Loosheit ende Practike: dit boek werd wel gedrukt met het drukkersmerk van
Van den Dorpe, maar zonder dat zijn naam in het colofon wordt vermeld, vgl. Neurdenburg 1910, p. 90. Voor
een overzicht van de exemplaren vanDie alderexcellenste cronyke van Brabant, zie Bijlage 2.
7. In ieder geval twee drukken uit Van den Dorpes fonds (Ganck die Jesus ghinck metten cruce en Seer minne-
lijke woerden die Jesus had met sijn gebenedijde moeder en wellicht ook het fragmentarisch overgeleverde Een
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van het Chanson de Roland, een geschiedenis waarmee de drukker zich nadrukke-
lijk geprofileerd heeft: zijn drukkersmerk toont de onfortuinlijke ridder Roelant,
blazend op zijn Olifant en geflankeerd door het wapen van Antwerpen en het huis-
merk van Van den Dorpe, een wapen met een bijl.
Hoewel het op grond van de schamele gegevens lastig is een karakteristiek te ge-

ven van het fonds van Van denDorpe, lijkt de volkstaal de overkoepelende factor te
zijn geweest. Daarbinnen is er veel variatie: epische stof, geschiedenis, muntplakka-
ten, devote werken en een boekje om Frans te leren. Maar de stilte vanuit de archie-

1 Die alder excellenste cronyke van Brabant

geestelijke oefeninge hoe men dat kindeken Jesus zal besoeken) bevatten houtsneden die waarschijnlijk deel uit-
maakten van een serie over het leven van Jezus, zie Kok 1994, dl. 2, p. 735 en p. 738. Dat Van den Dorpe zeer
waarschijnlijk een druk heeft verzorgd van het Roelantslied en mogelijk ook vanDroefliken strijt is overtuigend
beargumenteerd door Van Dijk 1981, dl. 1, p. 63-76.

14

Afb. 2 De laatste bladzij-
de vanDie alder excellenste
cronyke van Brabant
(dd4v). Het wapen van Fi-
lips de Schone, met daaron-
der het drukkersmerk van
Roland van den Dorpe.
Ridder Roelant beeldt de
voornaam van de drukker
uit, de banderol toont zijn
achternaam Van den Dor-
pe. Brussel, privé-verzame-
ling. Foto: Vioe, Kris Van-
devorst.



ven en de karige omvang en overlevering van het fonds staan vastomlijnde conclu-
sies over het werk van deze boekdrukker in de weg.
De status van getalenteerd drukker heeft Van denDorpe vooral te danken aan de

druk vanDie alder excellenste cronyke van Brabant.8 De kroniek neemt in veel op-
zichten een uitzonderingspositie in binnen zijn fonds: als gezegd is de kroniek het
enige werk van hem dat niet als unicum is overgeleverd, wereldwijd zijn nog zo’n
dertig exemplaren bekend.9 En wat de omvang betreft, één exemplaar vanDie cro-
nyke telt al meer vellen papier dan de rest van het overgeleverde fonds bij elkaar.
Misschien indrukwekkender dan de omvang zijn de vele illustraties in het boek, af-
komstig van de bijna vijftig blokken die Van den Dorpe door verschillende hout-
snijders speciaal voor de kroniek liet vervaardigen.10 Het boek moet daarom, naast
de vereiste geldelijke investeringen van derden, het nodige vakmanschap en geduld
hebben gevergd van de werknemers in de drukkerij aan deHuivettersstraat. Ze zul-
len niet weinig opgelucht zijn geweest toen het omvangrijke karwei eenmaal ge-
klaard was – een zucht van verlichting is na vijf eeuwen nog bijna hoorbaar in een
verzoek aan de lezer, dat op het laatste blad onder het colofon is toegevoegd: ‘Een-
en Pater noster endeAveMaria omGods wille voir de ghenen die dit vergadert [de
losse letters verzameld] ende gheprent [gedrukt] hebben’.11

Een bijzonder boek dus. De respectabele omvang en de talrijke houtsneden ma-
ken Die cronyke in bibliografisch opzicht tot een belangwekkende incunabel. Bo-
vendien heeft het boek nog een bijzondere verrassing in petto, waarmee het zich
met verve onderscheidt in de vroege boekgeschiedenis. Wie een compleet exem-
plaar onder ogen heeft, zal algauw op dé blikvanger van het boek stuiten: een groot
uitvouwblad dat wel eens de doorslaggevende reden kan zijn geweest om de kro-
niek tot ‘die alder excellenste’ te benoemen. Het uitvouwblad is een zelfstandig ka-
tern binnen het boek en bestaat uit zes bladen die met hun zijkanten aan elkaar zijn
bevestigd, waardoor het geheel in opengeslagen vorm ruim twee meter in beslag
neemt. Een boektechnische prestatie die nog niet eerder was vertoond; een uit-
vouwblad van een vergelijkbare omvang zal men tevergeefs zoeken in de vroege
boekdrukkunst. Afgezien van de lengte is ook de manier waarop het uitvouwblad
in het boek is opgenomen bijzonder, namelijk als een geïntegreerd onderdeel er-
gens middenin het boek, en niet als een afzonderlijke bijlage. In de overgeleverde
exemplaren die nog voorzien zijn van het uitvouwblad, is het uitvouwblad – overi-
gens altijd op dezelfde plek – in de boekband gebonden; het resultaat is in zekere

1.1 Een voortreffelijk boek

8. Verder: Die cronyke. Citaten zijn gebaseerd op de transcriptie (Bijlage 1); verwijzingen naar afzonderlijke
kapittels van de twee delen van de kroniek zijn als volgt vormgegeven: I, kap. 1, folio-aanduiding en II, kap. 1, fo-
lio-aanduiding, enzovoort.
9. Zie Bijlage 2 voor een overzicht van de bekende exemplaren.
10. Over de houtsneden inDie cronyke het meest uitvoerig en recent Kok 1994, dl. 2, p. 735-736 en p. 738-747.
Zie ook Conway 1884, p. 185-191, 314-318; en voorts o.a. Baer 1903, p. 194-196; Delen 1924, p. 102; Van deWaal
1952, dl. 2, p. 125-126; Hind 1963, dl. 2, p. 581. Vgl. ook Bijlage 2, p. 181-183.
11. dd4r. Deze formule is een reminiscentie aan de kopiistencolofons in handschriften; vgl. Pleij 2004, p. 211-
212.
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zin een (opgevouwen) boekrol binnen
de boekband.
Op het uitvouwblad is veel te zien.

Op de enkele meters papier is het een
drukte van belang: van links naar rechts
ontrolt zich aan het oog een goed ge-
vuld schema van lijnen en cirkels met
namen, staande figuren en medaillons –
bijna allemaal mannen met baarden en
zwaarden, kroon of helm –, heraldische
wapens en stukjes tekst. Het uitvouw-
blad in de Brabantse kroniek beeldt een
genealogisch schema af, zoveel is wel
duidelijk. De horizontale stamboom
begint helemaal links met twee ge-
kroonde vorsten. Het zal gaan om het
geslacht van de Brabantse hertogen –
maar kenden de Brabantse hertogen

dan twee stamvaders? Waarom zien we in plaats van één duidelijke strakke lijn van
opeenvolgende hertogen, een genealogisch schema dat zeker op het eerste oog wei-
nig overzichtelijk is door de grote hoeveelheid lijnen en cirkels met namen en por-
tretten? Het intrigerende uitvouwblad in Die cronyke roept allerlei vragen op, die
niet zijn te beantwoorden zonder het uitvouwblad aan een nauwkeurig onderzoek
te onderwerpen.Omdat het uitvouwblad in deze eerste studie overDie cronyke een
grote rol zal spelen, is zo’n intensieve beschouwing van het genealogisch overzicht
zeker nodig. Maar eerst nog iets over het nut en de noodzaak van een onderzoek
overDie cronyke.

1.2 Inhoud, invloed en onderzoek

Inhoud en invloed

Het uitvouwblad is één van de zesendertig katernen vanDie cronyke, een met ruim
vierhonderd bladzijden meer dan vuistdik boek. Van de nog overgeleverde exem-
plaren gaat het in een enkel geval eigenlijk te ver om nog van een boek te spreken.
Zo bewaart de National Library of Wales in Aberystwyth niet meer dan dertien
bladen van de kroniek en bezit de State Library of Victoria in Melbourne amper
tien losse bladen van het boek, waarvan drie fragmentarisch. Van de overige exem-
plaren is de staat van het boek aanzienlijk florissanter, al kunnen maar weinig
exemplaren vanDie cronyke als compleet worden aangemerkt. In veel exemplaren
ontbreekt het uitvouwblad, dat vermoedelijk als gewild en goed verhandelbaar ver-

1 Die alder excellenste cronyke van Brabant16

Afb. 3 Het colofon met daaronder het ver-
zoek tot voorbede voor de zetters en drukkers
(Die cronyke, dd4r). Brussel, privé-verzame-
ling. Foto: Vioe, Kris Vandevorst.



zamelaarsobject uit menig exemplaar is verwijderd of weggeroofd.12 Ook zal het
boek geliefd zijn geweest vanwege de vele houtsneden; het uitvouwblad en de
houtsneden vormen vermoedelijk tezamen de voornaamste verklaring voor het feit
dat er relatief veel exemplaren van de kroniek bewaard zijn gebleven. Daarnaast
zullen de houtsneden ook aanleiding hebben gegeven tot boekvandalisme van
plaatjesjagers – men kan nog hier en daar onverwachts een losgesneden houtsnede
uitDie cronyke tegenkomen.13

Een gewild en vooral oogstrelend boek dus, maar het heeft ook een nieuwsgie-
rige lezer veel te bieden. Ruim honderd kapittels, van overigens zeer wisselende
lengte en verdeeld over twee delen, staan garant voor een overvloedig aanbod van
Brabantse historie. De tekst wordt voorafgegaan door een proloog waarin de ano-
nieme auteur – hij noemt zich ‘die compositoer dees boecs’, de samensteller van het
boek – verantwoording aflegt over zijn arbeid als geschiedschrijver. Ook geeft de
compositoer, zoals we hem maar zullen blijven noemen, een opsomming van zijn
bronnen om te benadrukken dat hij niets dan de waarheid heeft verteld en dat hij
‘niet van den sinen [niets van zichzelf] daer in geset en heeft’.14 Hij besluit zijn
voorbericht met een korte samenvatting van het boek. Het eerste deel, met achten-
dertig korte kapittels bescheiden van omvang, opent met een kapittel waarin de
geografie van Brabant wordt beschreven, waarop in het tweede kapittel een karak-
teristiek van Brabant en de Brabanders wordt gegeven. De zesendertig resterende
kapittels van het eerste deel bevatten beknopte biografieën van Brabantse heiligen
en religieuzen. Het tweede deel, met vijfenzestig veelal lange kapittels veel forser
van omvang, is de eigenlijke kroniektekst. De geschiedenis van Brabant en de Bra-
bantse hertogen wordt verhaald vanaf het eerste begin: schepping, zondvloed, het
nageslacht van Noach, uitmondend in de geschiedenis van de Trojanen, waarvan
nakomelingen zich vestigen in ‘dit Nederlant’, onder wie Ansises en Brabon I met
wie de Brabantse genealogie op het uitvouwblad begint. Vanaf dat punt verteltDie
cronyke de rijke en roerige geschiedenis van het hertogdom tussen Schelde enMaas
tot aan het einde van de vijftiende eeuw. De kroniektekst besluit met een epiloog en
het al geciteerde colofon, met daaronder nog het verzoek om voorbede voor de zet-
ters en drukkers van het boek.
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12. Er zijn slechts zes exemplaren bekend met een volledig en oorspronkelijk uitvouwblad, waarvan vier in
openbaar bezit; zie Bijlage 2. Bij ontstentenis van het oorspronkelijke uitvouwblad is in sommige exemplaren het
uitvouwblad uit een herdruk ingevoegd. Merkwaardig is overigens wel dat geen enkel verwijderd uitvouwblad
zelfstandig is gecatalogiseerd – waar zijn ze gebleven?Overigens is er naast geld- en verzamelzucht nog een ande-
re verklaring mogelijk voor het verdwijnen van de uitvouwbladen, zie hoofdstuk 6, p. 150.
13. Bijvoorbeeld in codex 71 F 9 van de KB Den Haag (vgl. Inventaris 1993, p. 50), dat een interessante verza-
meling Brabantse geschiedschrijving bevat. In de band worden twee gedrukte kronieken uit de zestiende eeuw
(Dit is die afcoemste ende genalogie der hertoghen ende hertoginnen van Brabandt (...) enDieNieuweChronijcke
van Brabant oft tvervolch vande oude (...), beide uitgegeven door Jan Mollijns in Antwerpen in 1565) omgeven
door allerlei historische aantekeningen, documenten en knipsels. Tussen p. 408 en 409 van deNieuwe Chronijcke
zijn enkele gedrukte fragmenten geplakt, waaronder een houtsnede uitDie cronyke (I2r: Roelant in gevecht met
de reus Ferracutus).
14. Proloog, a3r.
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Het boek had alles in zich om een succes te worden. Mogelijk is zelfs al tijdens
het drukproces de oplage vergroot, maar het echte succes heeft Roland van den
Dorpe zelf niet meer meegemaakt.15 Jan van Doesborch, die later het drukkersate-
lier van Van den Dorpes weduwe overnam, verzorgde maar liefst drie herdrukken
van de kroniek respectievelijk in 1512, 1518 en 1530; in elke herdruk werd de tekst
geactualiseerd.16 De vier drukken vanDie cronyke vonden een weg naar kloosters,
stadhuizen en privébezitters. Zelfs keizer Maximiliaan I van Oostenrijk bezat een
exemplaar van de eerste druk, getuige een inventaris uit 1507 van de keizerlijke bi-
bliotheek die ‘Ain puech ains Niderlendischen Trugkhs ainer Cronigkhn von Bra-
bandt’ vermeldt.17 Op grond van de vier drukken en de ‘monopoliepositie’ van de
kroniek aan het begin van de zestiende eeuw – tot 1526 was het de enige gedrukte
Brabantse kroniek -, gaat het niet te ver om te beweren datDie cronyke aan het be-
gin van de zestiende eeuw het Brabantse geschiedbeeld heeft bepaald, zowel in Bra-
bant als daarbuiten.
Die indruk wordt bevestigd door de invloed die het werk aantoonbaar heeft ge-

had op verschillende Brabantse kronieken uit de zestiende eeuw. Enkele voorbeel-
den kunnen hier volstaan.18 De Leuvense geleerde Adrianus Barlandus publiceerde
in 1526 zijn Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historiae, een Latijnse kroniek
die in belangrijke mate gestoeld was opDie cronyke.19 Tot in de zeventiende eeuw
beleefde de Rerum gestarum herdruk op herdruk (ook in Duitsland) en werd bo-
vendien vertaald in het Nederlands en het Frans. Maar ook in minder verreikende
kronieken is de invloed van Die cronyke aanwijsbaar. De stadssecretaris van ’s-
Hertogenbosch, Peter van Os, schreef in de jaren 1513-1515 een Bossche stadskro-
niek waarin de stadsgeschiedenis werd ingebed in de geschiedenis van het hertog-
dom. Het verhaal van de Brabantse geschiedenis ontleende Van Os geheel aanDie
cronyke, waaruit hij veel en vaak letterlijk citeerde.20 Het aanzien dat Die cronyke
in de zestiende eeuw genoot, is ook af te lezen van de titel van een werk dat in 1565
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15. Over mogelijke tussentijdse vergroting van de oplage, zie Bijlage 2, p. 181.
16. Nijhoff-Kronenberg nrs. 652, 653 en 654-656; over Jan vanDoesborch zie Franssen 1990 (over de herdruk-
ken p. 58, 67 en 85). Over de aanzienlijke uitbreiding in de herdruk van 1530 zie Alberts 1957, p. II-III en Frans-
sen 1989.
17. Met een Nederlandse druk van een Brabantse kroniek kan in 1507 geen ander werk bedoeld zijn dan Die
cronyke. De inventaris van de boeken in Wenen die ‘zu der Neustatt in ainem gewelb in der Burgkh steen’ is uit-
gegeven door Gottlieb 1900, p. 36-41; de vermelding van de Brabantse kroniek op p. 39 (nr. 30).
18. Het gaat slechts om een eerste indruk; het ‘Nachleben’ van Die cronyke is nog niet volledig in kaart ge-
bracht. Ook buiten Brabant heeft de kroniek sporen achtergelaten, bijvoorbeeld in de beroemdeDivisiekroniek
(1517) van Aurelius; zie Tilmans, 1988, p. 106, 109 en 169.
19 . Zie Bijsterveld e.a. 2004 voor een moderne vertaling van Barlandus’ kroniek; over Barlandus en zijn kro-
niek vooral Bijker en Stein 2004.
20. Van Os gebruikte de herdruk van 1512. Zie de editie van Van Lith-Droogleever Fortuijn e.a. 1997 (p.
XXV-XXVI); vgl. ook Sanders 1998 en Stein 1998. Ook een latere geschiedschrijver van Den Bosch, Albertus
Cupernicus, cisterciënzer te Mariëndonk, maakte in zijn stadskroniek gebruik vanDie cronyke. Hij neemt inDie
Chronicke vanden vermaerder ende vromer stadt van Tshertogenbosch (rond 1550) nota bene de bronnenver-
antwoording van de compositoer over, met enkele handige aanpassingen (zie de editie van Hermans 1848,
p. 5-6).
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bij Jan Mollijns in Antwerpen verscheen:Die Nieuwe Chronijcke van Brabant oft
tvervolch vande oude. Met die eerbiedig aangeduide ‘oude’ kroniek kan geen ande-
re danDie alder excellenste cronyke van Brabant bedoeld zijn.

Onderzoek

De wervende titel, het fascinerende uitvouwblad, de volumineuze tekst en haar
aanmerkelijke invloed op de Brabantse historiografie – dat alles ten spijt isDie cro-
nyke maar weinig bekend in het wetenschappelijk onderzoek. Niet veel meer dan
zijdelingse en selectieve aandacht van bibliografen, historici, taalkundigen en letter-
kundigen is het werk ten deel gevallen. Eén van de eerste berichten overDie crony-
kewas in 1845 te lezen, toen in hetNieuwsblad voor den Boekhandel een medede-
ling werd opgenomen over een exemplaar van de herdruk van 1512, de eerste druk
was nog onbekend bij de anonieme opsteller van het bericht. Wel signaleerde hij de
‘Geslagtboom’ en noteerde dat de kroniek ‘in vele opzigten merkwaardig voor de
taal’ was.21 Het is de vraag of de laatste opmerking daartoe de aanleiding was, maar
Die cronyke is wel zorgvuldig uitgeplozen door de samenstellers van hetMiddelne-
derlandsch woordenboek (vanaf 1885).22 Ondertussen was de kroniek algemeen be-
kend geworden, met name onder bibliografen die zich toelegden op het inventari-
seren en beschrijven van incunabelen. Op één punt heeft het boek bijna doorlopend
belangstelling getrokken: de houtsneden. Ze zijn altijd een geliefde bron geweest
voor illustratiemateriaal in studies van uiteenlopende aard, en hebben ervoor ge-
zorgd dat het boek vaak te zien was op tentoonstellingen.23

Maar aandacht voor de tekst is er slechts mondjesmaat geweest. Slechts één ka-
pittel trok de aandacht van letterkundigen: het achttiende kapittel van het tweede
deel, dat een vertaling is van de twaalfde-eeuwse Kroniek van Pseudo-Turpijn en
dat bijzondere relaties bleek te hebben met het Middelnederlandse Roelantslied en
het volksboek deDroefliken strijt.24 Behalve dit kapittel zijn tot nu nog drie kleine-
re kapittels uit de kroniek in editie toegankelijk.25 Aan de onbekende samensteller
van de kroniek is één deelstudie gewijd: in 1977 trachtte A. Ampe aan te tonen dat
de anonieme compositoer geïdentificeerd kon worden met de benedictijner monnik
Walter Bosch uit Affligem.26 Deze identificatie is op z’n zachtst gezegd nogal twij-
felachtig, maar daarover pas meer in het slot van dit boek. Ook voor Ampes studie
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21. Nieuwsblad 1845.
22. De laatste herdruk van de kroniek (1530) is in het Middelnederlandsch woordenboek met ruim tweedui-
zend citaten goed vertegenwoordigd (zuinige schatting op basis van deCD-ROMMiddelnederlands).
23. Die cronyke als bron van illustratiemateriaal en als ‘gast’ op tentoonstellingen (een beperkte en willekeurige
greep): Blok e.a. 1977-1983 dl. 4, p. 243; VanWinter 1981, p. 21, 27, 37, 61;Vijfhonderdste verjaring 1973, nr. 230
(p. 506-508);Karel de Stoute 1977, nr. 52 (p. 150-153); Jan I 1994, nr. 8 (p. 39-41, afb. 8).
24. Boekenoogen 1905, p. 119-124, Van Dijk 1979 en Van Dijk 1981, dl.1 p. 63-76 en Tigelaar 1997 (editie).
25. Reypens 1946 (editie van I, kap. 32: levensbeschrijving van Lutgart, naar de herdruk van 1530) en Ampe
1981a (editie van I, kap. 37: levensbeschrijving van Jan van Ruusbroec en gedeeltelijk van I, kap. 38: levensbe-
schrijving van Jan van Leeuwen, de Goede Kok van Groenendaal).
26. Ampe 1977, met name p. 40-80.
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geldt dat het niet zozeer om de kroniek zelf ging, als wel om de vermeende auteur
Walter Bosch. Kortom, men heeft zeker weet van het bestaan van Die cronyke,
maar de aandacht voor het boek en de tekst is vooralsnog erg versnipperd en selec-
tief geweest.
Een allerexcellentste kroniek verdient beter. Deze studie wil daarom een eerste

kennismaking met de kroniek bieden, al klinkt dat misschien eenvoudiger dan het
is. Want ondanks het mooie en rijke boek is het beschikbare materiaal voor een eer-
ste studie nogal mager. Van de ontstaansgeschiedenis van Die cronyke weten we
bitter weinig. Vreemd genoeg lijkt het werk gespeend te zijn van welke aanloopfase
dan ook: het boek was er zomaar in de februarimaand van 1498. Er is geen spoor
van een handschriftelijke fase van de kroniek – wel zijn uit de zestiende eeuw enke-
le handschriften bekend, maar dat zijn kopieën naar de gedrukte versie.27

Alles wijst erop dat het geschiedwerk is aangelegd met als direct doel het te ver-
spreiden vanuit de drukkerij van Van den Dorpe. En ook andere informatie die ons
verder zou kunnen helpen, ontbreekt: over de drukker weten we zo goed als niets
en rond de anonieme auteur is het helemaal stil, Ampes poging tot identificatie van
de compositoer ten spijt. Zo’n uitgangspositie is nogal mager, zeker vergeleken met
de situatie rond veel andere laatmiddeleeuwse kronieken. Demeest jaloersmakende
omstandigheden zijn wel die rond de wereldberoemde kroniek van Hartmann
Schedel uit 1493, die in Neurenberg gedrukt werd. Over deze wereldkroniek zijn
we inzake auteur en ontstaansgeschiedenis uitstekend ingelicht dankzij het bewaar-
de archiefmateriaal in Neurenberg. Niet alleen weten we veel over de geleerde
Hartmann Schedel, ook zijn onder andere de kopijmanuscripten van de kroniek, de
contracten tussen de uitgevers en de houtsnijders, tussen uitgevers en de drukker en
een verkoopoverzicht overgeleverd.28

Maar wat betreftDie cronyke hebben we dus niets anders dan het boek zelf. En
dat is gelukkig ook meer dan genoeg. Het is de bedoeling dat in deze studie de con-
touren van het Brabantse geschiedbeeld inDie cronyke scherp worden omlijnd. De
vraag daarbij is niet alleen hoe het geschiedbeeld van de compositoer eruit ziet, maar
ook hoe dat geschiedbeeld zich verhoudt tot de Brabantse historiografische traditie.
Zijndeverschuivingenof aanmerkelijkeverschillen inhistorischevisie ingegevendoor
de (politieke) actualiteit of wellicht te verklaren vanuit het ontstaansmilieu? Om de
kroniek te ontsluitenwordt eveneens een eerste – en voorlopige – transcriptie van de
tekst in een bijlage gegeven, maar om vat op de tekst zelf en het daarin verwoorde
geschiedbeeld te krijgen, leggenwe een ongebruikelijke route af. De benadering van
de kroniektekst loopt namelijk via het uitvouwblad, dat een prachtig alternatief uit-
gangspuntbiedtvooreen studieoverDie cronyke.Voordatdie rol vanhetuitvouwblad
nader wordt toegelicht, gaan we proberen de inhoud van het genealogisch schema
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27. Brussel, KB, II 1460 (naar de herdruk van 1512) en Brussel, KB, 13.407 (naar de herdruk van 1518); vgl. ook
Deschamps 1989, p. 36, n. 19.
28. ZieWilson 1978 en Füssel 2001.
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Afb. 4 Een handgeschreven kopie vanDie cronyke uit de zestiende eeuw, met nog een blad-
signatuur uit de druk. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, handschrift 13.407, f. 2v.



zo goed mogelijk in kaart te brengen. En dat vergt wel enige inzet van de lezer: de
volgende paragraaf is vrijwel onleesbaar zonder tussentijdse raadpleging vanhet uit-
vouwblad, waarvan een reproductie aan dit boek is toegevoegd.

1.3 De ‘boome oft lynie der princen ende hertoghen van Brabant’

Wanneer het uitvouwblad van Die cronyke volledig is opengeslagen, ziet men ei-
genlijk een belangrijk onderdeel over het hoofd.29 In het boek is vóór het uitvouw-
blad een ‘Prologhe opden boome oft lynie der princen ende hertoghen van Bra-
bant’ opgenomen.30 Deze proloog, van amper twee bladzijden lang, is afgedrukt op
de laatste bladzijde van het voorgaande katern én op de keerzijde van het eerste
blad van het uitvouwblad. De proloog is een zelfstandig kapittel binnen de kro-
niektekst, en daarmee blijkt ook het uitvouwblad een geïntegreerd onderdeel van
de kroniek te zijn. In de proloog legt de samensteller van het genealogisch overzicht
verantwoording af van zijn werkwijze. Vanzelfsprekend is de proloog van belang
voor een goed begrip van het uitvouwblad – we zullen er in latere hoofdstukken
nog op terugkomen. Maar voorlopig beperken we ons tot de simpele vraag: wat
zien wij op het uitvouwblad?
Het antwoord op die vraag is noodgedwongen complex, maar gelukkig vinden

we op het eerste blad van het overzicht belangrijke kijkinstructies. Voordat de
stamboom zich ontrolt, worden links-midden op het eerste blad de lijnen van het
genealogisch overzicht geïntroduceerd. De bovenste lijn is ‘Den boom of lynie der
coningen van Vrancrijcke’. Daaronder is de tijdslijn geplaatst (‘Die jaren der ge-
buerten onsHeeren’) en de stamboom van de Brabantse hertogen waar het allemaal
om zou moeten gaan. Tenslotte wordt – naast de koningen en de hertogen – nog
een derde component van het uitvouwblad aangekondigd, een afdeling die onderin
het overzicht is geplaatst en die wordt omschreven als ‘Die santen oft heyligen in-
den tide vanden princen ende hertogen van Brabant’. Opmerkelijk genoeg presen-
teert het overzicht in de Brabantse kroniek dus niet alleen de stamboom van de Bra-
bantse hertogen, maar ook een genealogie van de Franse koningen, terwijl beide
stambomen ook nog eens vergezeld gaan van een groep van contemporaine heili-
gen. De kern van de twee stambomen wordt aangegeven met goed te herkennen
dubbele horizontale lijnen, die letterlijk door de stamvaders van beide vorstenhui-
zen in de hand worden gehouden. Langs deze lijnen laat het uitvouwblad zich goed
ontcijferen. In het nu volgende lezenwe het uitvouwblad tot driemaal toe, van links
naar rechts, waarbij de twee genealogieën en de groep heiligen in kaart gebracht
zullen worden. Eerst de Franse koningsgenealogie.
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29. Ten behoeve van de duidelijkheid wordt telkens verwezen naar de zes bladen van het uitvouwblad (zie de
reproductie). Het gereproduceerde uitvouwblad is van het exemplaar Brussel, KB, Inc. B. 1371. In dit exemplaar
zijn de bladen van het uitvouwblad als een ‘gewoon’ katern in het boek gebonden (en dus niet uitvouwbaar).
30. De proloog op de stamboom is het vierde kapittel van het tweede deel: B4v-C1r.
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De Franse stamboom: van Priamus tot Karel VIII

De Franse genealogie op het uitvouwblad is geen stamboom uit één stuk, maar be-
staat uit verschillende, niet altijd samenhangende delen die opeenvolgende dynas-
tieën vertegenwoordigen. De afzondelijke delen van de Franse stamboom zijn op
het uitvouwblad enigszins te herkennen doordat het begin van elke dynastie is aan-
gegeven met een heraldisch wapen. Het eerste deel van de Franse genealogie loopt
tot aan het slot van het tweede blad, waar naast de figuur met de hellebaard het
tweede gedeelte van de stamboom begint. Die loopt tot halverwege het vierde blad,
waarop het derde koningsgeslacht wordt aangekondigd. De laatste breuk in de
Franse genealogie wordt geïllustreerd door het wapen met de drie lelies op het vijf-
de blad.
Het eerste deel van de Franse stamboom vangt aan rond het jaar 380met een vor-

stenportret ten voeten uit. De staande figuur aan het begin draagt een zwaard en
een naam die meteen associaties oproept met een ver verleden: ‘Priamus, hertoge
vanden Fransoisen’, zo is met enige moeite onder zijn heraldisch wapen te lezen.
Deze Priamus kan, met het jaartal 380 na Christus in zijn directe omgeving, natuur-
lijk niet de beroemde vader van Hector van Troje zijn. Maar hij is blijkens de tek-
stuele toelichting wel een late nakomeling van de Trojaan: ‘Dese Priamus met sinen
nacommers heeft sijn afcoemst van Franchion, Hectoers van Troyen sone’. Uit de
begeleidende tekst blijkt verder dat Priamus hertog was van de groep Trojaanse af-
stammelingen die Franken (‘vrij oft coene’) werden genoemd vanwege stamvader
Franchion en vanwege hun dapperheid; de Franken woonden in Sicambrië in Pan-
nonieën (‘dat es nuHongheryën’). Ook lezen we dat met Mercomirus, de opvolger
van Priamus, de Franken in het Rijngebied kwamen wonen. Vanaf stamvader Pria-
mus is de Franse lijn aanvankelijk goed te volgen. Het rijtje vorsten is dan als volgt:
Mercomirus – Pharamundus – Clodius – Meroveus – Hildericus – Clodoveus –
Lotarius – Chilpericus – Lotharius. De meesten van hen worden met een naam-in-
cirkel weergegeven, maar twee krijgen een portret: Pharamundus, de eerste koning,
afgebeeld met een scepter waar Priamus nog een zwaard droeg, en Clodoveus of
Clovis, de eerste christen-koning van Frankrijk. Dat laatste is kennelijk van belang,
getuige ook het tekstblok rechtsonderaan het eerste blad, waarin uitvoerig wordt
stilgestaan bij de bekering van Clodoveus, zijn doop en de wonderbaarlijke zalving
door aartsbisschop Remigius van Reims.31

Tot zover levert de Franse stamboom geen problemen op. Maar op het tweede
blad, na Lotharius ‘die Grote’ wordt het ingewikkeld: de dubbele lijn houdt op bij
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31. Bovendien wordt op deze plaats de oorsprong van het Franse wapen uit de doeken gedaan: een kluizenaar
bracht Clodoveus het van een engel verkregen blauwe wapen bezaaid met gouden lelies (later veranderd: drie le-
lies), in de stamboom afgebeeld boven het portret van Clodoveus. Het nieuwe Franse wapen verving de Trojaan-
se wapens met de klimmende leeuw en met de drie zwarte padden, op het uitvouwblad respectievelijk afgebeeld
bij Priamus en boven Hildericus.
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Lotharius, een enkele lijn gaat nog wel even verder, buigt af naar boven met Dag-
obert, Sigisbert en Clodoveus II, en stopt dan ook. Een toelichting op deze abrup-
te stopzetting van de Franse stamboom wordt gegeven in de commentaar rechts
van de laatstgenoemde zonen van Dagobert. Daaruit blijkt dat na Dagoberts zonen
nog tien koningen hebben geregeerd in Frankrijk, die kennelijk niet belangrijk ge-
noeg waren om een eigen cirkel in de stamboom te krijgen. Reden daarvoor is het
feit dat ze slechts koning in naam waren, terwijl de werkelijke macht elders lag, na-
melijk bij de hertogen van Lotharingen of Brabant, die ‘die crone van Vranckerijck
regeerden ende beschermden, want die coningen al meestdeel onbequame waren,
in grooter weelden levende ende die crone dragende sonder sorghe ...’ Aan de cri-
sis in de Franse monarchie werd ten slotte een einde gemaakt door op verzoek van
de ‘Fransoyzen’ en met goedkeuring van de paus, de laatste onbekwame koning
uit het geslacht van Priamus in een klooster onder te brengen. Tot nieuwe koning
werd Pippijn de Kleine gekozen, die toen hertog van Brabant was.32 Vanaf dat
moment zijn de Brabantse hertogen ook koningen van Frankrijk, en vallen de
twee genealogische lijnen van het overzicht samen: het tweede Franse konings-
geslacht.
Pippijn is te vinden helemaal rechts op het tweede blad, na zijn vader Karel Mar-

tel, die met een enorm slagwapen is afgebeeld. Boven het portret van Pippijn is de
volgende tekst geplaatst: ‘Hier begint dat IIe edel geslachte der coningen van Vranc-
rijc op Pipijn die Cleine, Ve hertoge ende eerste coninck van dien edelen geslachte’.
In dit gedeelte van de Franse stamboom worden de koninklijke honneurs dus
waargenomen door de Brabantse hertogen, totdat de lijn bij Lodewijk de Vrome
(‘die Goedertieren’) gesplitst wordt en uitwaaiert over het derde blad van het over-
zicht. De lijn van Franse kroonopvolging vanaf Pippijn dient men als volgt te lezen:
‘Pipijn die Cleine – Kaerle de Grote – Lodewijc die eerste, geheeten die Goedertie-
ren – Kaerle die IIe, geheeten die Caluwe – Lodewijc die IIe, geheeten die Lisper –
Kaerle die IIIe, gheheeten die Simpele – Lodewijc die derde, geheeten die Simpele –
Lotharius – Lodewijc de IIIIe’. Terzijde zij nog opgemerkt dat rond die tijd het ge-
slacht van de Vlaamse graven een aanvang neemt op het het derde blad, we schrij-
ven dan het jaar 879.33

Op het volgende blad wordt de derde dynastie van Franse koningen aangekon-
digd: ‘Hier beghint die III. genealogie oft gheslachte der coninghen van Vrancke-
rijck’. Dit derde koningsgeslacht begint met een medaillon van ‘Huge van Parijs,
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32. ‘(...) so werdt bi den versuecke vanden Fransoyzen ende bi consente ende bevele vanden paus Sacharias die
laetste coninckHilderic als onorboerlijck [nutteloos] afghesedt ende hi wert ghesteken int clooster van Sinte Me-
daerts tot Soyzon. EndeCleyne Pypijn, hertoge van Brabant, die seer vroem ende duechdelijck was, wert coninck
ghemaect met sinen nacommers ende werdt ghesacreert [gewijd] met sijnre vrouwen Bertraet van [door] Sinte
Bonifacius etc’.
33. ‘Boudewijn, eerste grave van Vlaendren gemaect van coninc Karle de Calewe – man ende wijf – Judith, gra-
vinne van Vlaendren, hier af sijn gedaelt die graven van Vlaenderen’. De Vlaamse genealogie wordt niet verder
uitgebeeld op het uitvouwblad.

24



grave, na [daarna] coninc van Vranckerijke’, al wordt de lijn ter aankondiging al
eerder ingezet met diens vader Hugo de Grote. Ook deze breuk in de dynastieke
lijn wordt van een begeleidend commentaar voorzien. Uit de tekst blijkt dat Hugo
de koningskroon onrechtmatig in bezit heeft genomen – de Brabantse hertog Karel
(linksmidden op het vierde blad) zou de rechthebbende zijn geweest. In de tekst
wordt de daad van Hugo hem niet euvel geduid, het wordt zelfs min of meer ver-
goelijkt. De kroon wasHugo per visioen toegezegd door de heiligeWalerijck. Ook
bepaalt God zelf wie Hij zijn koninkrijken doet toekomen, en bovendien was het
bij een Brabantse opvolging uiteindelijk toch misgegaan, want Karels zoon Otto
stierf zonder erfgenaam.
Het derde Franse koningsgeslacht blijkt het meest continue te zijn. Vanaf Hugo

loopt de lijn, met een hapering aan het slot van het vijfde blad, gestaag door tot aan
het slot met Karel ‘de VIIIe coninc’. Vermeldenswaard is eerst nog het portret, het
enige in dit deel van de Franse stamboom, van Lodewijk de Heilige, die in de bege-
leidende tekst ‘eenen spieghel alder duechden’ wordt genoemd. De genoemde ha-
pering treedt op na ‘Philippus die Ve, geheeten die Lange’, omdat met hem de ge-
nealogische lijn eigenlijk doodloopt. De volgende koning is namelijk Filips van
Valois (rechtsboven op het vijfde blad), die via een omweg toch verwant blijkt met
Filips ‘de Lange’: koning Filips III is hun beider grootvader. Filips van Valois werd
opgevolgd door zijn zoon Jan de Goede, onder wie een nieuw wapen werd inge-
voerd: het wapen van lazuur bezaaid met lelies, dat in de stamboom vier keer is af-

1.3 De ‘boome oft lynie der princen ende hertoghen van Brabant’ 25

Afb. 5 De derde dynastie van de Franse koningen, vanaf Hugo Capet. Brussel, privé-verza-
meling. Foto: Vioe, Kris Vandevorst.



gebeeld, maakt plaats voor een wapen met drie lelies.34 En dan wordt het rustig
rond de Franse lijn op het zesde blad: geen ingewikkelde familierelaties en vrijwel
geen begeleidende tekst meer. Een opvallende rust in vergelijking met voorgaande
bladen, maar zeker ook vergeleken bij de uitbundige Brabantse lijn in het zesde
blad. In dat opzicht is het zesde blad het tegenbeeld van het eerste blad: daar is het
nog stil rond de voorvaders van het Brabantse huis en trekken de Franse genealogie
en koning Clodoveus de meeste aandacht. Op het zesde blad daarentegen is de
Franse lijn naar de marge verdrongen, terwijl de Brabantse stamboom in de vijf-
tiende eeuw volop tot bloei lijkt te zijn gekomen. Maar die schijn bedriegt, zo zal
blijken.

De Brabantse stamboom: van Ansises tot Filips de Schone

De belangrijkste stamboom van het uitvouwblad, de Brabantse, begint bij een ze-
kere Ansises, die koning van Agrippinen wordt genoemd en die ‘ten eynde kersten’
werd. Herinnerde stamhouder Priamus van de Franse boom al aan een Trojaans
verleden, de naam van de Brabantse voorvader doet ook denken aan een Trojaan, in
dit geval Anchises. Het vermoeden van Trojaanse wortels is juist blijkens de tekst
die het voetstuk van Ansises omgeeft: hij wordt voorgesteld als de twaalfde koning
in rij vanaf Brabon. Deze Brabon, die ten tijde van Julius Caesar de eerste koning
van Agrippinen werd en markgraaf van het Heilige Rijk, was van Trojaanse bloede.
De vader van Brabon was, zo zegt de tekst, Francio, heer van Sicambrië in Panno-
niën en de zevenendertigste in lijn van afstamming van Hector van Troje. De Bra-
bantse vorsten vinden dus net als de Franse koningen hun oorsprong in het deel van
de Trojaanse familie dat in Sicambrië in Hongarije neerstreek.
Koning Ansises van Agrippinen werd als koning opgevolgd door zijn zoon Ka-

rel, maar dat is niet de lijn die we moeten volgen. Aan zijn zoon Brabon (in medail-
lon) gaf Ansises het land dat naar Brabon Brabant zou gaan heten, waarmee Brabon
I met recht de eerste christelijke ‘prince’ van Brabant genoemd kanworden.35 Ansi-
ses had ook nog een dochter: Voraye, die trouwde met Hym; hun kinderen zijn de
beroemde vier Heemskinderen, die overigens, zo wordt opgemerkt, niet leefden in
de tijd van Karel de Grote, maar samen met hun oom Karel van Agrippinen strijd
voerden tegen de Hunnen en de Goten (zie de vertikaal geplaatste tekst, onderaan
in het midden van het eerste blad).36 Maar als gezegd, we dienen de Brabantse lijn te
volgen met Brabon I, opgevolgd door Brabon II, Brabon III en tenslotte door Kar-
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34. Deze wapenwisseling wordt al in het eerste blad aangekondigd, als verteld wordt hoe koning Clodoveus
het Franse wapen met de lelies ontving: ‘maer lange daer na hebben die koningen aengenomen alleen III leliën’
(zie n. 31).
35. De tekst bij Brabon (‘Brabon, dierste kersten prince vanden lande tusscen Maze ende Scelde, dwelc na hem
gehieten es Brabant’) ontbreekt in het exemplaar Brussel, KB, Inc. 1371, omdat het tekstblokje waarschijnlijk tij-
dens het productieproces uit het zetsel is gevallen; zie afbeelding 14, p.55.
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leman die zonder verdere toelichting ‘prince op Haspegouwe’ wordt genoemd.
Vervolgens ontmoeten we de eerste Brabantse hertog: ‘Sinte Pipijn van Landen,
eerste hertoge van Brabant ende Lothrijc’.
Met deze Pippijn lijkt de Brabantse stamboom eindelijk goed tot bloei te komen,

het tweede blad van het overzicht leidt de aandacht definitief af van het bovenste
Franse gedeelte naar de Brabantse lijn. De heilige Pippijn van Landen blijkt aan het
begin te staan van een bijzonder indrukwekkend nageslacht: ‘Uut desen yersten
hertoge Pypine ende synen geslachte sijn gesproten so vele edele ende heylige per-
sonen, ende sonderlinge so edele coningen ende princen die op die heydenen ende
anders grote victoriën gehadt hebben, dat men van sulcken geslachte in geenen his-
toriën en vint.’ Een familie van koningen en vorsten, maar ook van vele heiligen.
Dat laatste zal nog uit het uitbundige vervolg van de Brabantse stamboom blijken,
maar het wordt ook direct vanaf Pippijn geïllustreerd met de zijtakken aan de Bra-
bantse boom, waarbinnen veel heiligen zijn te herkennen. Ook Pippijns dochter,
hertogin Begga wordt als heilige aangeduid. Begga huwde volgens de stamboom
Angijs of Angisus, wiens voorgeslacht boven de Brabantse lijn uitvoerig wordt uit-
eengezet. Waarom eigenlijk? Het uitvouwblad geeft zelf een antwoord, maar dat
antwoord is bij nader inzien niet helemaal volledig. Angijs heet de vierdemarkgraaf
te zijn. Het markgraafschap is volgens de stamboom via het voorgeslacht uiteinde-
lijk terug te voeren op Blitildis (haar naam is te vinden rechts van het wapen van
Pippijn van Landen): ‘haer man was eerste marcgrave’. Angijs bracht dus het mark-
graafschap binnen de Brabantse hertogelijke familie.
Maar het markgraafschap is waarschijnlijk toch niet de enige reden geweest om

het voorgeslacht van Angijs op het uitvouwblad op te voeren, al is dat niet zomaar
zonder enige kennis van de Brabantse genealogische traditie te constateren. Want
op het uitvouwblad gaat rond Blitildis iets mis: de relatie tussen haar en koning
Lotharius van Frankrijk blijft onvermeld, terwijl hij haar vader was. Tussen vader
Lotharius en dochter Blitildis had dus een lijntje getrokken moeten worden, zodat
duidelijk zou zijn dat het nageslacht van Blitildis, inclusief Angijs, van Frans-ko-
ninklijken bloede was. Zodoende vormden Begge en Angijs, na de gezamenlijke
Trojaanse oorsprong, de tweede schakel tussen de Franse stamboom en de Bra-
bantse lijn. Na Begga wordt de Brabantse stamboom voortgezet door Pippijn van
Herstal, derde hertog en vijfde markgraaf, wiens zoon ‘Die vrome victorieuse Ka-
erle Marteel’ behalve een beeld ten voeten uit, een enorme hellebaard krijgt toebe-
deeld.
Met Pippijn ‘die Cleine’ breekt dan een nieuwe periode aan voor de Brabantse

dynastie, want hij was behalve de vijfde hertog van Brabant ook koning van Frank-
rijk, ‘eerste coninck van dien edelen geslachte’. Vanaf Pippijn start de al gememo-
reerde samengevoegde Brabants-Franse lijn waar de Brabantse hertogen tevens ko-

1.3 De ‘boome oft lynie der princen ende hertoghen van Brabant’

36. Hun namen (Reinout, Rogier, Olivier en Adelaert) wijken enigszins af van die van de vier Heemskinderen
uit de verteltraditie (Reinout, Writsaert, Ritsaert en Adelaert).
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ningen van Frankrijk zijn. Want in die volgorde moeten we het klaarblijkelijk zien:
de Brabantse genealogie blijft onveranderlijk op haar plaats, de Franse lijn wordt
onderbroken en op de Brabantse voortgezet. Pippijns opvolger, Karel de Grote, is
met recht de centrale figuur in het overzicht te noemen: hij wordt bedeeld met de
grootste afbeelding en demeeste tekst. De heilige keizer, koning en hertog wordt in
vol ornaat afgebeeld met een zwaard, kroon, rijksappel en aureool. De tekst op het
derde dubbelblad kan beschouwd worden als een beknopte biografie van Karel,
vanaf zijn jeugd in het Brabantse ‘Herstalle’ tot en met zijn dood te Aken. Zijn
jeugd, zijn uiterlijk, zijn deugden en zijn oorlogen worden beschreven in het bo-
venste gedeelte van het derde blad, waarbij terloops nog de aanstelling wordt ver-
meld van een Vlaamse woudmeester Lyederijck van Harlebeke, ‘om dat woeste
lant [Vlaanderen] te regeren’. Onder de Brabantse lijn neemt de tekst over Karel de
draadweer opmet ‘Item noch van desen coninckKaerlen is te wetene’: over de kro-
ning tot keizer, zijn Spaanse veldtochten en zijn dood die door voortekenen werd
aangekondigd. Van deze grootheid die klaarblijkelijk als hoogtepunt binnen de
Brabantse genealogie wordt aangemerkt, wordt met bewondering een onberispelij-
ke levenswandel vastgesteld: ‘Een dinck is te verwonderen van desen uutvercore-
nen man: dat hi in allen desen tempeesten ende teghenheden ende voorspoeden
hem also ghedragen heeft in woerden ende wercken datten [dat hem] niemant ende
konde begripen [berispen]’. De importantie van Karel lijkt ook af te stralen op zijn
vrouw Hildegardis, op het uitvouwblad de enige echtgenote-van-de-hertog met
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Afb. 6 Het begin van de tweede Franse dynastie: de hertogen van Brabant zijn koningen van
Frankrijk vanaf Pippijn ‘die Cleine’. Brussel, privé-verzameling. Foto: Vioe, Kris Vandevorst.



een eigen portret, of zou dat mede vanwege haar hoge afkomst zijn – zij was im-
mers de dochter van keizer Eraclius?
Vanaf Lodewijk ‘die Goedertieren’ is er een genealogische driewissel gevisuali-

seerd, die tevens een verdeling van het keizerlijk en koninklijk erfdeel blijkt te zijn.
De zonen van Lodewijk (‘ghebroederen’) worden, van boven naar beneden, voor-
gesteld als de vorsten van respectievelijk ‘Westvrancrijc’ (‘Kaerle die Caluwe’),
‘Lothrijc’ (‘Lotharius’) en ‘Germaniën anders Oostvrancrijc’ (‘Lodewijc’). Karel
de Kale en Lodewijk vormen de afsplitsingen van de tot nu rechtlijnige stamboom;
de rechte Brabantse lijn wordt dus gecontinueerd door keizer en koning Lotharius.
Maar niet voor lang: hij ‘begaf hem ten eynde in een clooster’, en zijn eerste zoon
Lodewijk ‘sterf sonder oir’, terwijl ook voor de tweede zoon Lotharius geen enke-
le opvolger wordt vermeld. De dubbele lijn van de Brabantse stamboom komt tot
stilstand, en dat is de eerste keer in het genealogisch overzicht.
Hoe nu verder? Het uitvouwblad leidt de Brabantse stamboom verder langs de

tak van Karel de Kale – laten we voor het gemak zeggen: de Franse afsplitsing. De
uitgroei van de Duitse zijtak van Lodewijk ‘van Germaniën’ wordt nog wel ge-
volgd tot en met ‘Aernout keiser ende coninc’, maar de waarschijnlijke reden daar-
voor wordt verhaald in de tekst rechts: enkele leden van de Duitse tak regeerden
enige tijd ‘in Vrancrijc ende Lothrijck’, omdat ‘Kaerle noch een jonc kint was’. Be-
doeld wordt ‘Karele die IIIde gheheeten die Simpele, coninc’, die als laatste vorst fi-
gureert op het derde dubbelblad. Het is dus duidelijk dat we de bovenste vertak-
king dienen te volgen: ‘Lodewijc de Lisper [Lispelaar]’, Karele die Simpele
[Eenvoudige]’, ‘Lodewijc die Simpele’.
Met laatstgenoemde Lodewijk zijn we aangekomen op het vierde dubbelblad,

waar zowel de Franse als de Brabantse stamboom opnieuw begint. Als hierboven
besproken herbegint de Franse genealogie met Hugo Capet, die zich de konings-
kroon toe-eigende na de dood van de kleinzoon van Lodewijk de Simpele (‘Lode-
wijc de IIIIe’). De kroon kwam rechtens toe aan Karel van Lotharingen en Brabant,
zoon van Lodewijk de Simpele. Zagen de Brabanders al de koningskroon aan hun
neus voorbijgaan, het zou nog erger worden. Karels zoon, hertog Otto, stierf kin-
derloos, waardoor het hertogdom van Lotharingen en Brabant toe zou vallen aan
zijn zuster Gerberga. Maar ook dat liep anders. Bij Gerberga klinkt het nogal timi-
de startschot van een nieuwe fase in het Brabantse geslacht: ‘Hier beghint die linie
vanden graven van Loven ende van Bruessel. Ende is te weten dat na de doot van
hertoech Otten Karels sone Geerberghen sijnder suster ende haren oore [erfgena-
men] af genomen wert dat hertoechdom van Lothrijck ende een deel van Brabant’.
Het kan verkeren. Eens mochten de Brabantse hertogen zich koningen en keizers
in West-Europa noemen, vanaf Gerberga bestaat het Brabantse geslacht uit de gra-
ven van Leuven en Brussel.
Gerberga werd achtereenvolgens opgevolgd door de graven ‘Henric dOude’,

Lambrecht, Hendrik en een derde Hendrik van Leuven en Brussel. Opvallend is
dat de graven vanaf Hendrik de Oude ook weer ‘marcgrave’ genoemd worden.
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Vanaf dezelfde Hendrik vindt via dochter Machtelt nog een vertakking naar onde-
ren plaats. Ook deze zijtak wordt niet zonder reden neergezet: Machtelts zoon
‘Eustacius grave van Boloniën’ huwde ‘Sinte Yde’ bij wie – zeker niet onbelangrijk
– wordt aangetekend dat ‘haer broeder was Godevaert metten Bulte, hertoge van
Lothrijc’. Allicht van nog grotere importantie zijn de zonen van Eustacius en Ida,
de gebroeders Boudewijn en Godevaert van Boullion die beiden koning van Jeru-
zalem waren, van wie Godevaert – uitzonderlijk genoeg in het overzicht – een
standbeeld krijgt en over wie bovendien wordt beweerd dat hij markgraaf was
voordat hij koning van de heilige stad werd.
Terug naar de Brabantse stamboom, waar ook een figuur ten voeten uit de aan-

dacht trekt: ‘Godevaerd metten Baerde’, die rond het jaar 1100 betiteld wordt als
hertog van Lotharingen en Brabant en markgraaf van het Heilige Rijk. De hertog
met de Baard toont inderdaad trots en triomfantelijk zijn zwaard en heraldisch wa-
pen. Behalve het markgraafschap blijkt nu dus ook het hertogdom weer terugge-
keerd in handen van het Brabantse geslacht. Vanaf deze Godevaert metten Baerde
groeit de Brabantse stamboom gestaag door tot het einde van het vierde dubbel-
blad: ‘Godevaert IIe – Godevaert de IIIe – Henric die Eerste – Henric de IIe – Hen-
ric de Derde – Jan de Eerste – Jan die IIe – Jan die IIIe – Johanna’. Onderweg ge-
beurt er genoeg vermeldenswaardigs; we beperken ons tot de hertogen die met een
portret vereerd worden.
De eerste bij wie dat het geval is, is hertog Hendrik I die op kruistocht ging naar

het Heilige Land, en het Brabantse wapen veranderde: ‘Dese hertogheHenrijc nam
aen dese wapene: den leeu van goude int velt van zabele [zwart]. Hy trac over dzee
op die heidene. Hi was seer victorioes.’37 Ook bij het volgende medaillon, van Jan I,
vindt een verandering van wapen plaats: ‘Dese hertoge Jan creech thertoechdom
van Lymborch, wanttet hem toe behoorde ende liet sijn wapenen quartieren [vie-
rendelen]’. Daaraan wordt nog onder het medaillon toegevoegd ‘Oec hadde herto-
ge Jan grote orloge tseghen die Rijnssce [Rijnlandse] heren daer hi den strijt wan te
Woeronck’ – en dan volgt een opsomming van de verslagen heren. Het laatste por-
tret is voor hertog Jan III, die in de tekst links van zijn beeltenis wordt geïntrodu-
ceerd als ‘victorieux ende vroom’. Die karakterisering wordt uitgewerkt rechts van
het medaillon: ‘Hertoge Jan die III. was seer victorioes, hi had vele orlogen Over-
maze. Sonderlinge orloechde hi lange tegen XVI lansheren die hi alle scoffierde [in
de pan hakte]. Hi versloech XVMLudikers’. Maar na alle glorieuze heldhaftigheid
van de Brabantse hertogen klinkt het einde van het vijfde dubbelblad uiterst som-
ber: hertogin Johanna van Brabant ‘sterf sonder oir’. Het Brabantse huis verkeerde
opnieuw in een crisis.
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37. Volgens het uitvouwblad verving het nieuwe wapen (gouden leeuw op veld van zwart) dus het oude wapen
dat uiteindelijk teruggaat op markgraaf Angijs, en dat tot drie keer toe wordt afgebeeld: bij Angijs (2de blad), bij
Otto en bij Godevaert metten Baerde (beide op het 4de blad): een gouden leeuw op een zilveren veld, klauwen,
tanden en tong van rood.
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Toch wordt op het laatste blad – inmiddels rond het jaar 1406 – de stamboom
voortgezet met een Brabantse hertog: ‘Anthonijs van Bourgondiën wert hertoge na
die doot van vrou Joannen, sijn oude moeye [oudtante]’. Bij nader toezien is op het
uitvouwblad de komst van Anton al zorgvuldig voorbereid vanuit zowel de Franse
als de Brabantse lijn. Daarvoor moeten we even terug naar Jan III, die Maria huw-
de, de dochter van de Franse koningszoon ‘Lodewijc van Evereux’.38 Uit dit huwe-
lijk werden Johanna en ‘Margriet van Brabant, gravinne van Vlaendren’ geboren.
Margriet trouwde met ‘Lodewijc van Male, grave van Vlaendren’, hun dochter was
Margriet die ‘Philips van Burgundiën, geheeten le Hardi’ huwde – uit dit huwelijk
werdAnton geboren.Het klopt dus: de kinderloze Johanna van Brabant was inder-
daad Antons oudtante.
Antonwerd opgevolgd door Jan IV en diens broer ‘Philips dEerste hertoge’. Dan

stokt de geslachtslijn wederom. En weer wordt vanuit het Bourgondische huis de
lacune opgevuld: ‘Philips de vrome ende victorieux, de IIe hertoge van Brabant, van
Bourgundiën’, blijkens de genealogische lijnen een oomzegger van Anton, wordt
de nieuwe hertog van Brabant. Maar hij is meer dan alleen hertog van Brabant en
Limburg: ‘Hertoghe Philippus van Burgondiën, grave van Vlaendren, van Artoys
ende van Bourgondiën was seer victorioes al eer hi hertoge van Brabant wert’; later
komen daar nog de gebieden vanHenegouwen, Holland en Zeeland en Luxemburg
bij (zie de tekst onder Filips). Zijn krijgslustige zoon is ‘Kaerle die IIe hertoge’. De
tweede Karel – dat wil zeggen de tweede Karel na de onfortuinlijke hertog Karel
van Lotharingen van eeuwen terug, van wie Hugo Capet de koningskroon afhan-
dig maakte. Aan de oorlogen van de Bourgondische Karel wordt in de ondermarge
een tekstblok gewijd, maar ‘hi bleef verslagen voir die stadt van Nansy’ in het jaar
1477. Hertog Karel werd opgevolgd door zijn dochter Maria, die de laatste staande
figuur van het uitvouwblad huwde: ‘Maximilian, eerdshertoghe van Osterijc, na
[daarna] Roems coninc, keiser Frederics des IIIe sone’. Hoewel die indruk wel
wordt gewekt, heeft Maximiliaan niets uit te staan met de hem omgevende genealo-
gische lijnen. Zijn forse figuur overlapt slechts de fragiele lijntjes van enkele uitlo-
pers van het Bourgondische geslacht (‘Cleve’, ‘Nyvers’, ‘Ravensteyn’). Maximili-
aan komt in het overzicht uit het niets. Uit het huwelijk van Maria en Maximiliaan
werd Filips geboren, die Johanna trouwde, de dochter van de Spaanse koning. Met
het laatste paar heeft de Brabantse genealogie op het uitvouwblad een open einde.
De stamboom, die rond het jaar 380 begon met een verre nazaat van het oude

Trojaans geslacht, kent een voorlopig slot in 1496 met het huwelijk tussen de zoon
van de Rooms-koning en de Spaanse koningsdochter. Het had minder gekund. Te-
gelijk verzachten en verbloemen de laatste loten aan de Brabantse boom veel. Want
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38. Dit is overigens de tweede verbintenis tussen de Brabantse genealogie en de derde Franse dynastie: vanaf
‘Kaerle hertoge van Lothrike ende Brabant’ loopt op het 4de blad een lijn parallel boven de Brabantse stamboom
(‘Ermegaert gravinne van Namen- Boudewijn van Henegouwe – Elizabeth conincinne’). Laatstgenoemde Elisa-
beth, die de Franse koning huwde, zal de motivatie geweest zijn voor deze parallel.
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hoewel de Brabantse geslachtslijn in het overzicht op haar plaats blijft, zijn de breu-
ken duidelijk zichtbaar. Het zijn ‘buitenstaanders’ die de lacunes opvullen, en het
zijn de leden van het Bourgondische huis, RoomskoningMaximiliaan en de Spaan-
se koningsdochter die het laatste gedeelte van de Brabantse stamboom een hoog
aanzien geven.

De heiligen: van Hilarius tot Lutgart

De lange stoet van keizers, koningen, hertogen en graven plus hun naaste verwan-
ten gaat op het uitvouwblad vergezeld door personages van een geheel andere allu-
re. Onder de Franse en de Brabantse stambomen figureren de ‘santen oft heyligen
inden tide vanden princen ende hertogen van Brabant’. Op het eerste gezicht lijkt
het aandeel van de heiligen misschien marginaal, maar dat is in numerieke zin toch
zeker niet het geval. In totaal worden, verspreid over de regeerperiodes van zo’n
veertig Brabantse vorsten, ruim honderd heiligen bij naam genoemd – waarbij aan-
getekend kan worden dat het laatste dubbelblad gespeend is van welk soort heilige
dan ook. Tegenover de omvang van de menigte heiligen staat natuurlijk wel dat dit
bestanddeel van de boom vergelijkenderwijs nogal stiefmoederlijk wordt behan-
deld. Vrijwel geen enkele heilige, vorstelijke ‘santen’ als Pippijn, Karel de Grote en
Lodewijk de Heilige daargelaten, krijgt een informatief begeleidend tekstje mee.
De enige uitzondering vormt Bonifatius (op het tweede blad), bij wie een kort zin-
netje is toegevoegd: ‘In deser tijt wert Almaniën bekeert totten gheloove Cristi bij
der predicatiën van sinte Bonifacius’. Maar dat is dan ook echt alles: verder zijn alle
heiligen op het uitvouwblad verstoken van elke nadere toelichting.
In al die heiligheid is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds niet-

Brabantse heiligen, en anderzijds de heiligen die tot de beide genealogieën behoren
òf in Brabant gewoond hebben. Laatstgenoemden zijn in een cirkel geplaatst, ‘maer
dander niet’; de niet-Brabanders zijn dus cirkelloos en zijn veelal onderaan de blad-
zijden te vinden. Deze heiligen zijn vooral op de eerste twee bladen in rijtjes opge-
steld (‘sinte Hilarius, sinte Merten, sint Jheronimus, sint Ambrosius, sint Jan Gul-
demont, sint Anthonijs’, enzovoort). Wellicht eiste de tekst op het derde
dubbelblad over Karel de Grote teveel ruimte op om contemporaine heiligen van
buiten Brabant te kunnen opnemen. Maar ook daarna loopt het aantal heiligen van
deze soort sterk terug: na Anselmus en na Bernardus van Clairvaux op het vierde
blad wordt op het vijfde dubbelblad nog een vijftal genoteerd, met als laatste ‘Tho-
mas van Cantipré, predikare’.
In de categorie van heiligen-plus-cirkel is er dus een onderverdeling temaken tus-

sen de vorstelijke en de ‘gewone’ Brabantse heiligen: ‘de heyligen die vander conin-
gen oft hertogen geslacht sijn ende oeck dander die in Brabant gewoont hebben’. De
heiligen die gelieerd zijn aan de Franse en Brabantse dynastieën zijn goed herken-
baar door de geel ingekleurde cirkels binnen de beide genealogieën. Het zijn er be-
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slist nietweinig,met nameophet tweede dubbelblad lijkt hetwel alsof de geheleBra-
bantse familie uit heiligenbestaat.Maar ookvoorde vorstelijke heiligen geldt dat hun
aantal gaandewegsnelminderwordt:binnendegenealogische lijnenophetvijfdedub-
belblad zijn slechts twee heiligen te ontwaren, namelijk Lodewijk de Heilige en zijn
moeder koningin Blanca. Lodewijk de Heilige is overigens, na Clodoveus, de eerste
en tevens laatste koning op de Franse lijn die met een portret wordt weergegeven.
De niet-dynastieke heiligen van Brabant zijn aanvankelijk in de minderheid. In

het begin lezen we in de losse cirkels namen als Berlendis, Ermelindis, Reinoffle,
Digne en Gommaer. Na ‘sinte Librecht martelaer’ (bij Karel de Grote) verschijnen
de heiligen van deze soort met hun geografische toenamen. Tevens valt op dat van
deze soort een enkele heilige zonder het predikaat ‘sint(e)’ wordt opgevoerd: zij
waren dus nog niet officieel heilig verklaard, en hun cirkel is daarom ook niet geel
ingekleurd (‘die eerwerdige Wonedulphus, deken van Anderlecht’, ‘Aernout, die
devote convers te Villers’ ‘Fiere Margrietken van Lovene, maget’ enzovoort). Op
het vijfde dubbelblad zijn de onderlinge verhoudingen in het heiligenbestand om-
gekeerd: het aantal dynastieke heiligen is daar te verwaarlozen, ook de niet-Braban-
ders zijn in de ‘heiligenafdeling’ maar mondjesmaat vertegenwoordigd, maar de
heiligen van Brabantse bodem blijken ruim voorhanden. Rechts van twee nonnen
in één cirkel (‘sinte Yde van Nivele, sinte Yde van Leewen, nonnen’) sluit de ‘heili-
ge Luytgaert, nonne tot Ewyers’ de reidans van Brabantse heiligen.
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1.4 Opzet

De schematische voorstelling van het Brabantse verleden op het uitvouwblad biedt
houvast aan de lezer van de omvangrijke kroniek. Vooruitlopend op de volgende
hoofdstukken kan gesteld worden dat het uitvouwblad in zekere zin een visuele in-
houdsopgave is vanDie cronyke. Het Brabantse geschiedbeeld van de kroniek is in
geconcenteerde vorm zichtbaar op het genealogisch overzicht. Het uitvouwblad
kan daarom uitstekend het uitgangspunt zijn van een eerste studie overDie crony-
ke. Door de voorstelling op het uitvouwblad krijgen we de bedoeling van de tekst
pregnant in beeld, en aan de andere kant kan de tekst ons helpen het uitvouwblad
beter te begrijpen. In de volgende hoofdstukken zal daarom het uitvouwblad tel-
kens als uitgangspunt dienen voor zoektochten naar de belangrijkste thema’s van
Die cronyke. De drie verschillende componenten van het uitvouwblad (de Franse
en Brabantse stamboom, de heiligen) geven aanleiding voor drie kernhoofdstuk-
ken. Deze drie hoofdstukkenworden ingeklemd tussen twee hoofdstukken van an-
dere aard: vooraf gaat nog een hoofdstuk waarin de keuze voor het uitvouwblad als
uitgangspunt nader wordt verantwoord, en waarin duidelijk zal worden hoe het
uitvouwblad en de kroniektekst zich in grote lijnen tot elkaar verhouden. Het boek
besluit met een hoofdstuk dat de verschillende lijnen weer bijeenbrengt tot de per-
soon van de compositoer en zijn geschiedbeeld.
Het beeld van het Brabantse verleden zoals op uitvouwblad en in de kroniek

naar voren wordt gebracht, zal nadrukkelijk niet worden afgezet tegen wat wij nu
weten van de historie van het hertogdom. Bewust is in de beschrijving van het uit-
vouwblad in de vorige paragraaf zoveel mogelijk getracht de stamboom zelf te laten
spreken, zonder daar met de hedendaagse kennis van de middeleeuwse geschiede-
nis tussen te komen. Een afrekening opwat er wel en niet zou deugen van de genea-
logische en historische kennis op het uitvouwblad zou onzuiver en naïef zijn. We
kunnenmet gemak een groot gedeelte en de belangrijkste knooppunten van de Bra-
bantse genealogie als apocrief en onjuist afdoen, om ons vervolgens af te vragen of
de middeleeuwse historicus beter had kunnen weten.39 Dat had hij, in veel gevallen,
niet. Dit boek blijft dus zo dicht mogelijk bij beeld en tekst van Die cronyke, en

1 Die alder excellenste cronyke van Brabant

39. Zie voor het moderne beeld van de genealogie van de Brabantse hertogen bijvoorbeeld Knetsch 1931.
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tracht het daarin vervatte geschiedbeeld te begrijpen en te verklaren. Anders gefor-
muleerd: dit boek handelt over belangrijke thema’s binnen het Brabantse geschied-
beeld anno 1500, als verwoord door de compositoer in de tekst vanDie alder excel-
lenste cronyke van Brabant en zoals dat langs de lijnen van het uitvouwblad
zichtbaar is gemaakt.
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2.1 Inleiding

Het uitvouwblad vanDie alder excellenste cronyke van Brabant toont het Brabant-
se geschiedbeeld van de laatmiddeleeuwse geschiedschrijver, die zich de composi-
toer van het boek noemde.Omdat het schema van de Brabantse geschiedenis gezien
kan worden als zijn geschiedvisie in een geconcenteerde vorm, geeft het uitvouw-
blad al een goede indruk van de visie die de compositoer in de omvangrijke kroniek-
tekst bezigt. Dat is misschien aardig bedacht, maar eigenlijk veel te simpel voorge-
steld. Want vooralsnog is het zeer de vraag of de genealogische voorstelling op het
uitvouwblad en de kroniektekst zonder meer als een twee-eenheid kunnen worden
gezien. Geeft het uitvouwblad wel een schematische samenvatting van de kroniek-
tekst? Is de compositoer van het geschiedverhaal dezelfde als de samensteller van het
uitvouwblad? De verhouding tussen de stamboom en het geschiedverhaal is nog al-
lerminst duidelijk, en bovendien: behoren het genealogische schema en de kroniek-
tekst niet tot verschillende genres binnen de middeleeuwse historiografie, die niet
zomaar onderling inwisselbaar zijn?Hoe verhoudt de voorstelling op het uitvouw-
blad zich tot de kroniektekst?
Om een en ander scherp voor ogen te krijgen, kunnen enkele beschouwingen

over de traditie van genealogische voorstellingen en over de structurering van de
tekst nuttig zijn. Het uitvouwblad is niet los te zien van de middeleeuwse traditie
van genealogische en geschiedkundige schema’s. Als die traditie enigszins inzichte-
lijk gemaakt is, kan meer gezegd worden over de totstandkoming van het uitvouw-
blad, en over de verhouding tussen het Brabantse geschiedbeeld in de tekst en de vi-
suele voorstelling op het uitvouwblad. Maar eerst brengen we de structurering van
de tekst in kaart. De wijze waarop de compositoer zijn kroniektekst vormgaf, zegt
immers al veel over het geschiedbeeld dat hij gestalte wilde geven. Het zal blijken
dat hij zich daarbij gebondenwist aan de traditie van enkele eeuwen geschiedschrij-
ving in het hertogdom Brabant, die vooral werd getoonzet door een veertiende-
eeuwse kroniek, de Brabantsche yeesten van Jan van Boendale.

2
De voorstelling van de Brabantse geschiedenis
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2.2 ‘Elcke materie bequamelijc op haer plaetse’

‘Ghedeelt in viven’

‘Dese boec es ghedeelt in viven’, zo schreef Jan van Boendale rond 1316 in het voor-
werk van de Brabantsche yeesten.1 Met deze rijmkroniek in vijf boeken over de
Brabantse hertogen stond de Antwerpse schepenklerk aan het begin van een in-
drukwekkende schrijversloopbaan, tijdens welke hij vooral dichtwerken betreffen-
de geschiedenis en ethiek zou vervaardigen.2 Tot het schrijven aangezet door Wil-
lem Bornecolve, schepen van Antwerpen, vervaardigde Boendale een kroniek
waarin hij de ware geschiedenis van de hertogen uit de doeken zou doen, en waar-
mee hij voor eens en altijd korte metten hoopte te maken met de leugens rond de
vermeende afstamming van de hertogen van, nota bene, een zwaan.3 Daartoe ging
hij uitvoerig te rade bij zijn lichtend voorbeeld, Jacob vanMaerlant, uit wiens Spie-
gel historiael Boendale zorgvuldig alle brabantica destilleerde. Dat materiaal vulde
hij aanmet informatie uit een genealogische kroniek, deChronica de origine ducum
Brabantiae. Bovendien trok de schepenklerk de Brabantse geschiedenis door tot in
zijn eigen tijdmet de wederwaardigheden van de hertogen Jan II (1294-1312) en Jan
III (1312-1355).
Als elkemiddeleeuwsekroniekschrijver zagBoendalezichgeplaatst voorhet vraag-

stuk hoe hij zijnwerk op overzichtelijkewijze kon presenteren.4 Vonden annalisten
houvast in een jaartallenreeks, en hielden schrijvers van wereldkronieken zich aan
de zes tijdperken, of aan de linea Christi (de genealogie van Christus met de pausen
als diens opvolgers) of, parallel daaraan, de opvolging van de keizers – wie als Boen-
dale een regionale kroniek schreef, was toch in de eerste plaats aangewezen op de ge-
nealogische lijnen van de eigen dynastie. En natuurlijk lag het voor Boendale voor
de handdat ’s lands hertogelijke dynastie de leidraad vandeBrabantsche yeesten zou
vormen. Bovendien stelde Boendale expliciet dat (de afkomst en) de daden van de
Brabantse hertogen het onderwerp van zijn kroniek vormden: gesta Brabantinorum
ofwelBrabantsche yeesten. Zijn rijmkroniekhadBoendale danook een indeling toe-
bedacht die recht deed aan de ontwikkeling van de dynastieke familie vanaf Karle-
man, de vader vanPippijn vanLanden.De vijf boekenbeantwoorden chronologisch
aan de ‘V state, alsmen leest, daer Brabant in heeft geweest’.5 Met de vijf opeenvol-
gende stadia in de Brabantse dynastie bedoelde Boendale de tijdperken van achter-

2.2 ‘Elcke materie bequamelijc op haer plaatse’

1 Brabantsche yeesten I, vs. 63; Willems 1839, p. 4. Zie Stein 1990 voor de datering van (de verschillende versies
van) de Brabantsche yeesten.
2 Zie voor Boendales literaire productie Van Anrooij 2002, p. 13; dat de meeste van de werken die daar nog op
conto staan van een ‘Antwerpse school’ kunnen worden toegeschreven aan Boendale, is overtuigend aangetoond
door Reynaert 2002. Vgl. ook Sleiderink 2003, p. 115-120.
3 Brabantsche yeesten I, vss. 1-19; Willems 1839, p. 1-2. Zie hoofdstuk 5 over de zwaan en andere perikelen
rond de voorgeschiedenis van de Brabantse hertogen.
4 Over het werk van de middeleeuwse historicus: Guenée 1980, hier speciaal p. 200-241.
5 Brabantsche yeesten, I, vss. 63-104: ‘Vanden V state daer Brabant in heeft geweest’; Willems 1839, p. 4-5.
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eenvolgens 1. hertogen en raadsheren van de Franse koning; 2. koningen en keizers;
3. graven vanLeuven enBrussel; 4. hertogen vanLotharingen enBrabant en ten slot-
te 5. de hertogen van Brabant, Limburg en Lotharingen.
Toeval of niet, de eerste vier ‘state’ van het Brabantse huis bestaan elk uit precies

zes vorsten. Het vijfde stadium van de Brabantse dynastie was ten tijde van Boen-
dale nog jong met de drie Jannen (vanaf 1288 Jan I, vanaf 1294 Jan II en vanaf 1312
Jan III). De structurering van de Brabantsche yeesten naar de dynastie was min of
meer vanzelfsprekend, maar het idee van de vijfdeling was toch een aardige vondst,
die echter niet voor rekening van de schepenklerk komt. Boendale ontleende de ge-
kozen structuurwellicht aan een passage in de Spiegel historiael van Jacob vanMaer-
lant.6 Maar ookMaerlant zou in dezen wel eens schatplichtig kunnen zijn, namelijk
aan een – nu verloren – tekst die hij in het betreffende tekstgedeelte als bron aan-
wendde.7OfBoendale opzijnbeurt eveneens inspiratie putte uit die bron, is danook
geenuitgemaakte zaak–Maerlants bronzouwel eensnauwverwant kunnenzijn aan
de zogenoemde Korte kroniek van Brabant, daar de ontstaansgeschiedenis van dit
kroniekjenog indertiende-eeuwsenevelen lijkt te zijngehuld.8Hoedatookzij,Boen-
dale ontwierpzijnkronieknaarhet idee vanvijf opeenvolgende stadia binnendeBra-
bantse dynastie.Degenealogie vandeBrabantsehertogenvanafKarleman tot enmet
Jan III van Brabant werd daarmee het geraamte van de Brabantsche yeesten, en de
draagconstructie vandeBrabantse geschiedenis.Dat is als gezegdniet zo verrassend,
vooral ook niet omdat de geschiedschrijving van het hertogdom pas goed een aan-
vang nam en gestimuleerd werd door genealogische werken die in het begin van de
regeerperiode van Jan I (1268-1294) op schrift werden gesteld.9 Bij die Latijnse ge-
nealogieën heeft de Antwerpse schepenklerk nadrukkelijk aansluiting gezocht.

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

6 Stein 1994, p. 8, n. 42.
7 Het bewuste tekstgedeelte bij Maerlant stoelt waarschijnlijk op een genealogie van de Brabantse hertogen:
Spiegel historiael, III, 7, kap. 56-57 (‘Van wanen die Brabantsce princen quamen’, ‘Van al haren gheslachte’); de 4
x 6-structuur in vss. 89-102. De Vries en Verwijs 1861-1879, dl. 3, p. 53-55, p. 55.
8 Het idee van structurering van de Brabantse dynastie is behalve in Maerlants Spiegel historiael (na de geschie-
denis van Jan I van Brabant) ook te vinden in de verschillende versies van de Korte kroniek van Brabant, het
meest duidelijk verwoord in de ‘lange versie’ van heraut Beyeren (eveneens na de tekst over Jan I, terwijl de tekst
daarna verdergaat tot en met Jan III (Verbij-Schillings 1999, p. 67-120)). Over het algemeen wordt Boendale als
de auteur van de eerste versie van de Korte kroniek gezien (Van Anrooij 2002). Het is echter niet uitgesloten dat
een eerste, niet overgeleverde versie van deze rijmkroniek veel vroeger, vóór Boendale, gedateerd moet worden.
Deze gedachte is deels gebaseerd op een zichtbare tekstuele breuk in de ‘lange versie’, namelijk het raadselachtige
vers 1896 (na Jan I): ‘Hier es dat Brabandsche geslachte’ (Verbij-Schillings 1999, p. 118). Dit vers zal oorspronke-
lijk een explicit zijn geweest: ‘Hier endt dat Brabandsche geslachte’. Deze veronderstelling lijkt te worden beves-
tigd door relicten van deKorte kroniek in een Brabants kroniekje: ‘Hier ent dat Brabantsche gheslachte/ Dertien-
hondert (sic) lx ende achte/ Datmen screef tot irsten Jan’ (handschrift Utrecht, UB, 1177; de tekst is ook
opgetekend in Brussel, KB, 5760-63; over deze handschriften Tigelaar 2003, p. 148-150). Eén en ander zou de da-
tering van een mogelijk vroegere versie tussen 1288 en 1294 opleveren (en dat zou betekenen dat Boendale niet de
auteurmaar de/een continuator is), misschien zelfs een eerste versie tussen 1268 en 1288 (de bron voorMaerlant?)
– maar dat zijn vergaande speculaties die nadere uitwerking verdienen.
9 Uitgegeven door Heller 1880. De genealogische werken gaan waarschijnlijk terug op een oudere traditie, zie
Stein 1994, p. 6, n. 21 en Stein 1995. Sleiderink 2003, p. 19-23 brengt de datering van de oudste tekst, de korte ge-
nealogie-in-verzenGenealogia principum Brabantiae, terug tot in de twaalfde eeuw.
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De reden waarom hier zoveel aandacht aan Boendales Brabantsche yeesten
wordt besteed, is gelegen in de moeilijk te overschatten rol die deze kroniek tot en
met – op z’n minst – de vijftiende eeuw heeft gespeeld in de Brabantse geschied-
schrijving. Boendale zelf heeft verschillende malen zijn werk geactualiseerd, zodat
al tijdens zijn leven verschillende handschriften en versies van de kroniek in om-
loop waren. In eerste instantie geschreven op initiatief van de Antwerpse schepen
Willem Bornecolve, maar in latere versies ook opgedragen aan hertog Jan III van
Brabant, zou de Brabantsche yeesten allengs uitgroeien tot een geschiedwerk van
grote importantie – binnen de grenzen van het hertogdom wel te verstaan. Het be-
lang van deBrabantsche yeesten bleekmet name toen de Brabantse historiografie in
de periode 1430-1445 een opmerkelijke bloei doormaakte. Op initiatief van de
Brusselse pensionaris en thesaurier van de Sint-Goedelekerk Petrus de Thimo (of:
Peter van der Heiden) werden de vijf boeken van Boendales kroniek van een om-
vangrijk vervolg voorzien: in twee boeken werden maar liefst ruim dertigduizend
verzen aan de twintigduizend van de Brabantsche yeesten toegevoegd.10 Petrus de
Thimo leverde het materiaal aan voor de kroniek en liet het dichtwerk over aan een
dichter, die lange tijd anoniem is gebleven maar onlangs is geïdentificeerd als Wein
van Cotthem, kapelaan te Drienborren, die nauwe contacten onderhield met het
hof.11 In dezelfde jaren datWein deVoortzetting van de Brabantsche yeesten dicht-
te, werkte Petrus de Thimo zelf aan zijnHistoria Brabantica diplomatica, een chro-
nologisch geordende verzameling van hertogelijke oorkonden, opgehangen aan en
geordend door een kroniektekst over de Brabantse hertogen. Eveneens nauw be-
trokken bij het project van de Voortzetting was Emond de Dynter, hertogelijk se-
cretaris, die niet lang daarna de Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et
Brabantiae (1445) zou schrijven. Ook in de Latijnse kroniek van Emond deDynter
is de invloed van de Brabantsche yeesten aanwijsbaar.12

Dat het belang van deBrabantsche yeesten ook in de tweede helft van de vijftien-
de eeuw nog aanzienlijk was, bewijst onder andere de omzetting van de gehele
Middelnederlandse verstekst in het Latijnse proza van het Chronicon ducum Bra-
bantiae, waarschijnlijk door de Affligemse benedictijn Walter Bosch.13 En ook de
compositoer van Die cronyke kende het historiografische gewicht van de Brabant-
sche yeesten.

‘Gedeylt in twee deelen’

In de proloog van Die cronyke zegt de compositoer dat zijn werk in belangrijke
mate schatplichtig is aan de Middelnederlandse rijmkroniek van Boendale en diens

2.2 ‘Elcke materie bequamelijc op haer plaatse’

10 Editie van de tekst: Willems 1843 (boek 6) en Bormans 1869 (boek 7). Uitvoerig over het ontstaan van de
Voortzetting handelt Stein 1994.
11 Sleiderink 1995 en Sleiderink 2003, p. 153-155.
12 De Ram 1854-1860 (editie); over de verhouding met de Brabantsche yeesten Stein 1994, p. 61-65.
13 Zie Ampe 1977; editie door Matthaeus 1707.
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opvolgers. Hij heeft zijn kroniek, zo zegt hij, samengesteld uit (‘getrocken uut’ is
de term) vele waarheidsgetrouwe boeken waarvan hij de belangrijkste noemt, met
tot slot de Brabantse yeesten als last but not least:14

ende sonderlinghe [bovenal] uten Croniken van Brabant die ten eynde vergadert sijn,
yerst van meester Janne de Clerc van Antwerpen ende dair na van den eerwerdighen heere
meester Peeter vander Heyden, tresorier vander kercken Sinte Goedelen in Bruessel, die
de Latijnsche Cronike int lange stelde [vervaardigde], ende lietse voortmaken in Dietscher
rymen, in VII boecken, tot hertogen Karels van Bourgoignen ende Brabant tijden.15

Inderdaad is in de tekst vanDie cronyke veel van de Brabantsche yeesten te herken-
nen, waarbij het curieuze geval wil dat de compositoer niet alleen de Middelneder-
landse kroniek in volle omvang heeft geraadpleegd, maar ook aantoonbaar geput
heeft uit het Chronicon ducum Brabantiae, de zojuist genoemde vertaling van de
Brabantsche yeesten in Latijns proza. Maar veel opmerkelijker is dat hij voor een
andere compositie van zijn kroniek koos. Bijna twee eeuwen na Boendale schreef
de compositoer: ‘Om elcke materie bequamelijc op haer plaetse te vinden, so sal
dese Cronike gedeylt worden in twee deelen’.16 Geen onderverdeling in zeven of
meer boeken, maar in twee delen.
Van die twee delen dekt slechts het laatste in grote lijnen de lading van de Bra-

bantsche yeesten inclusief deVoortzetting. In grote lijnen, want het tweede deel van
Die cronyke is veel meer dan een omzetting in proza van de verzen van de Brabant-
sche yeesten. De Brabantse geschiedenis naar Boendale begon, na vermelding van
de Trojaanse wortels van de Brabantse dynastie, met Karleman, de vader van Pip-
pijn van Landen, die als stamvader van de Brabantse hertogen gold, kortom in de
zevende eeuw. De compositoer voegt daar een voorgeschiedenis aan toe waarin hij
de Brabantse geschiedenis terugvoert tot het – in genealogisch opzicht – vroegst
mogelijke begin. Vanaf Noach, met wie na de zondvloed het mensengeslacht her-
begon, trekt hij de geslachtslijn van de Brabanders door tot het einde van de vijf-
tiende eeuw. Van de zonen van Noach, van wie ‘sijn comen alle menschen die ye
sint inder werelt gheweest sijn’, voert het eerst in een duizelingwekkend tempo
naar de Trojanen, Merovingen en Karolingen.17 Karleman, met wie Boendale aan-
ving, komt pas in het negende hoofdstuk aan bod. Ook voegt de compositoer de

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

14 Proloog, a3r. De overige genoemde bronnen: ‘uten beghin vander bibelen, utenBoecke vanden byen [hetLi-
ber apum van Thomas van Cantimpré], uten legenden van vele heylighen, als sinte Remijs, aertsbisscop van Rie-
men, ende van vele ander heyligen, santen ende santinnen, uten scriften ertsbisscops Turpijn [de zgn.Kroniek van
Pseudo-Turpijn], uten Spiegel hystoriael van meester Vincent van Beavays, uten boecke geheeten Fasciculus tem-
porum, utenCroniken van Vranckerijc, uterDeclaracyën van Jacob vanMerlant’.
15 Deze mededeling van de compositoer heeft latere onderzoekers heel wat hoofdbrekens gekost met betrek-
king tot de ontstaansgeschiedenis van de Voortzetting en de betrokkenheid van Petrus de Thimo; zie voor een
overzicht en sluitende interpretatie Stein 1994, p. 31-57. Overigens kan de compositoer deze informatie hebben
overgenomen uit ‘zijn’ handschrift van de Brabantsche yeesten, vgl. de soortgelijke mededeling boven de in-
houdsopgave van boek 6 in hs. Brussel, KB, 17017, 210v (geciteerd door Stein 1994, p. 31).
16 Proloog, a3r.
17 Citaat: II, kap. 1, A3v.
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‘nieuwe geschiedenis’ toe tot enmet de dood vanMaria van Bourgondië (1482) plus
nog enkele historische feiten van daarna, met als jongste gebeurtenis het huwelijk
van Filips de Schone en Johanna van Castilië in 1496. Maar behalve de expansie van
de Brabantse geschiedenis zowel naar voren als naar achteren in de tijd, is de com-
positoer er niet voor teruggeschrokken op enkele plaatsen de verhaalstof flink uit te
breiden met vaak forse hoofdstukken. Met bijvoorbeeld de hoofdstukken over Ka-
rel de Grote en over de kruistochten ging hij het boek van de Brabantsche yeesten
ver te buiten.18 Al met al is het tweede deel vanDie cronyke een zeer compleet Bra-
bants geschiedenisboek geworden: de Brabantse hertogen vanaf het begin der tij-
den tot 1496, zie daar de geschiedenis inDie cronyke in een notendop.
Zo bezien is, ondanks de aanzienlijke uitbreiding van de Brabantse geschiedenis,

de kroniek van de compositoer wat de structurering aangaat niet eens zo verschil-
lend van de Brabantsche yeesten. Het Brabants-dynastieke geslacht blijft immers
onmiskenbaar de draagconstructie vormen waarop de geschiedenis van het hertog-
dom steunt. Het verschil zit dan ook niet zozeer in de opzet van het tweede deel
van het boek, waarin overigens wel de opdeling in boeken van de Brabantse yeesten
wordt losgelaten, als wel in het feit dat deze pars major het tweede deel is van de
kroniek. De complete Brabantse geschiedenis wordt door de compositoer voorzien
van een voorafgaand deel, dat aanzienlijk geringer van omvang is en duidelijk een
geheel andere ‘materie’ bevat. Juist dit eerste deel biedt zicht op een verschuiving
die kennelijk is opgetreden in de Brabantse geschiedschrijving sinds Boendale.
Want met het eerste deel lijken nieuwe dimensies aan het begrip ‘Brabant’ te wor-
den toegevoegd. Waar Boendale ‘Brabant’ onomwonden gelijk kon stellen aan de
hertogelijke dynastie, is in de ogen van de compositoer ‘Brabant’ meer dan de herto-
gelijke dynastie alleen.
Het eerste deel van Die cronyke begint met een geografisch exposé over het ge-

bied Brabant: een algemene omschrijving van de ligging en kwaliteit van het land,
een lijst van de Brabantse hoofdsteden en kwartieren, een lijst van abdijen en kloos-
ters en een ‘banierenboom’, een overzicht van de Brabantse baanderheren en baan-
derijen.19 Dit eerste hoofdstuk wordt gevolgd door een hoofdstuk met een ka-
rakterschets van de Brabantse dynastie en de Brabanders zelf, waarbij negen
kenmerkende eigenschappen verbonden zijn aan de letters van het woord ‘Braban-
cia’. De overige zesendertig hoofdstukken van het eerste deel zijn levensbeschrij-
vingen van Brabantse heiligen en devoten.
Daarmee is niet alleen de Brabantse dynastie, maar zijn ook het territorium en

2.2 ‘Elcke materie bequamelijc op haer plaatse’

18 Karel de Grote wordt door de compositoer bedeeld met twee relatief erg forse kapittels (II, kap. 17 en 18, sa-
men 45 bladzijden lang: 1/9 van de totale kroniek) die hij behalve op de Brabantsche yeesten, baseert op ‘diver-
schen boecken’, waaronder het Speculum historiale en deKroniek van Pseudo-Turpijn. De tekst over Karel wordt
overigens voorzien van een eigen incipit- en explicitformule. Zie over deze kapittels ook Van Dijk 1979 en Tige-
laar 1997. Over de uitbreiding in het hoofdstuk over de kruistochten (II, kap. 28) met behulp van de Godevaert
van Boloen (rond 1485) zie Tigelaar 2005.
19 Baanderheren (‘baenrotsen’) zijn van oorsprong hoge edelen die het recht hadden om onder eigen banier een
eigen afdeling aan te voeren op het slagveld (Janse 2001a, p. 83-84).
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vooral ’s lands heiligen bepalend geweest voor de compositie en structuur vanDie
cronyke. Ietwat grofmaziger uitgedrukt bevat het Brabantse geschiedenisboek de
historie van Brabant, van zijn heiligen en hertogen. Die nieuwe dimensies van de
Brabantse geschiedenis zullen in het volgende hoofdstuk veel uitvoeriger aan de
orde komen, maar het is goed nog even stil te staan bij de bedoelingen van de com-
positoer zoals hij die zelf verwoordt in de proloog. De eerste zin van de kroniek
luidt:

Want hystorie, als Cicero seyt, es een ghetughe der tijden, een licht der waerheit, meesters-
se des levens, bootscapersse der outheyt, daer om yst seer orberlijc [nuttig] vele duechde-
lijcke hystoriën kinnen ende daer op letten, op dat wy bi exemplen van anderen menscen
leeren moghen orberlike dinghen navolghen ende scadelike dinghen scuwen.20

De geschiedenis als leermeesteres van het leven: het is een gedachte die in de mid-
deleeuwse geschiedschrijving schering en inslag was; het motto naar Cicero is in
menige kroniek terug te vinden.21 Maar eerder dan een platgetreden pad vormt het
citaat voor de compositoer een zinvolle grondgedachte. Dat blijkt althans uit de lan-
ge zin die direct op de woorden van Cicero volgt, en die fundamenteel is voor een
goed begrip van de motivatie achter de compositie van de kroniek:

Op dat dan van allen menscen bekent worde die edelheyt ende vromicheit der seer hogher
princen ende hertoghen van Brabant, ende sonderlinghe dat duechdelijc leven vanden
sancten ende sanctinnen die uten huyse ende hove van Brabant ghesproten sijn, meer dan
uut eenighen huyse oft lande in die werelt, ende van anderen heyligen ende weerdighen
personen die int voorseyde lant geleeft hebben, so sal hier na ter eeren Gods int cortte be-
screven worden die Brabantsche hystorie oft cronike ende dat geslachte ende die gesten
ende eerlijcke wercken der princen ende hertogen voorseyt, van Noës tyde die de arcke
maecte voor die diluvie [zondvloed], daer in stellende niet te min int corte dat leven ende
conversacie van sommigen der voorseyder heyligen personen, tot salighen exemple ende
stichticheyt van allen heeren ende edelen personen, ende generalijc voor alle die ghene die
gherne duechdelijcke hystoriën lesen oft hooren.22

Geschiedenis is nuttig en leerzaam. De exemplarische levens van de Brabantse her-
togen, maar ook – sterker nog: in het bijzonder (‘sonderlinghe’) – de deugdzame le-
vens van de Brabantse heiligen mogen daarom een lichtend voorbeeld zijn voor de
lezers van de kroniek. Dat de compositoer zich bewust was van het feit dat ‘heiligen’
en ‘hertogen’ doorgaans toch tot heel verschillende categorieën behoren, blijkt uit
de tweedeling van zijn werk. Elke stof ‘bequamelijc op haer plaetse’, zo zegt hij.23

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

20 Proloog, a3r.
21 Bijvoorbeeld bij twee ‘reuzen’ binnen de middeleeuwse historiografie, Vincent van Beauvais in zijn Specu-
lum historiale en Werner Rolevinck in het Fasciculus temporum. Vgl. over het Cicero-citaat ook Guenée 1980,
p. 18.
22 Proloog, a3r.
23 Proloog, a3r: ‘Maer om elckematerie bequamelijc op haer plaetse te vinden, so sal deseCronike gedeylt wor-
den in twee deelen’.
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2.2 ‘Elcke materie bequamelijc op haer plaatse’ 43

Afb. 8 De banierenboommet de Brabantse baanderijen en baanderheren (Die cronyke, a5r).
Brussel, privé-verzameling. Foto: Vioe, Kris Vandevorst.
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Daarom twee delen, waarvan het eerste zal handelen over de ‘love ende edelheit des
lants van Brabant ende vanden condiciën der Brabanteren ende vanden heylighen
des selfs lants’; het tweede deel gaat over de hertogen vanaf Noach tot en metMaria
van Bourgondië († 1482). De tweeledige structuur van de kroniek wordt nadrukke-
lijk en ruimschoots ondersteund door tekstuele wegwijzers als twee inhoudstafels,
dubbele incipits en verwijzingen over en weer in beide tekstdelen.24

De nieuwe dimensies van de Brabantse geschiedenis zoals die in het eerste deel
naar voren komen, betekenen geenszins dat het idee van de Brabantse dynastie als
draagconstructie van de geschiedenis afgedaan heeft. De Brabantse heiligen vormen
een ander aspect van Brabant, waarover de geschiedenis haar ‘licht der waerheit’
kan laten schijnen. Nog altijd vormt de hertogelijke dynastie onmiskenbaar het
zwaartepunt van de Brabantse geschiedenis, getuige ook de getalsmatige verhou-
ding van de omvang tussen beide delen, ruwweg 1 : 4. Bovendien, zo zal nog wel
blijken, speelt het dynastieke element ook in de verzameling heiligenlevens in het
eerste deel een rol van betekenis. Dat neemt niet weg dat inDie cronyke opmerke-
lijke verschuivingen aan het licht komen in het beeld van het Brabantse verleden.
Het laatste kan ook heel letterlijk worden opgevat. De kroniek is immers rijke-

lijk verlucht met houtsneden die op visuele wijze het Brabantse verleden gestalte

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

24 De structuur schemert ook door in de bouw van het boek: beide delen kennen een eigen signaturenreeks.
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Afb. 9 Ida van Leeuwen (Die cronyke,
4r), eerder ook gebruikt als afbeelding
van Ida van Leuven (Die cronyke, 3v).
Brussel, privé-verzameling. Foto: Vioe,
Kris Vandevorst.

Afb. 10 Hertog Jan I van Brabant en zijn vrouw
(Die cronyke, P6r); ook gebruikt als afbeelding van
hertogWenceslas en hertogin Johanna van Brabant
(Die cronyke, rrr1r). Brussel, privé-verzameling.
Foto: Vioe, Kris Vandevorst.
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geven. Vóór beide delen is een paginagrote houtsnede afgedrukt met als titel ‘Nobi-
lis Brabancia’, een heraldische representatie van het Brabantse gewest met de vier
hoofdsteden Leuven, Brussel, Antwerpen en ’s-Hertogenbosch.25 Het Brabantse
gewest wordt in het eerste hoofdstuk tevens geïllustreerd met de al genoemde ‘ba-
nierenboom’, een boom waarin de baanderijen van Brabant en hun baanderheren
zijn afgebeeld.
Verder gaan vrijwel alle hoofdstukken in het eerste deel vergezeld van een heili-

genportret, waarbij overigens meer dan eens dezelfde houtsnede wordt gebruikt.26

De houtsneden in het tweede deel tonen portretten van Brabantse hertogen of de
Brabantse vorsten in actie, veelal tijdens beraadslagingen rond de troon en gedu-
rende strijdtonelen. Zo wordt ook in visueel opzicht het beeld van de geschiedenis
inDie cronyke voornamelijk bepaald door heiligen en hertogen.
En dan is er nog de visuele voorstelling op het uitvouwblad. Wat is nu eigenlijk

de plaats van dat beeldschema in het geheel van de kroniek? Het presenteert net als
de tekst een geschiedbeeld dat in belangrijke mate wordt bepaald door de genealo-
gie van het Brabantse vorstenhuis, terwijl ook Brabantse heiligen hun opwachting
maken – alleen de Franse koningsgenealogie op het uitvouwblad lijkt op het eerste
gezicht niet te beantwoorden aan de kroniektekst. Maar het is nog maar de vraag of
het Brabantse geschiedbeeld op het uitvouwblad wel overeenkomt met de visie op
het verleden die de tekst biedt. Voorafgaand aan een intensievere vergelijking tus-
sen het uitvouwblad en de kroniektekst, zullen we ons rekeningschap moeten ge-
ven van het feit dat het uitvouwblad in de eerste plaats te duiden is als een zelfstan-
dige eenheid binnen de kroniek. Dit laatste vergt een nadere toelichting en daarna
een nodige nuancering.

2.3 ‘Dese boome oft lynie’

Genealogisch schema

Het schema op het uitvouwblad, door de compositoer ‘boome oft lynie’ genoemd,
is boekhistorisch gezien misschien een unicum, maar dat geldt beslist niet voor de
voorstelling op zich. Middeleeuwse schema’s waarin door lijnen en cirkels een (fa-
milie)genealogie gestalte wordt gegeven, zijn allerminst zeldzaam.27 Dergelijke,

2.3 ‘Dese boome oft lynie’

25 Zie over deze houtsnede ook Bijlage 2, p. 181-183.
26 Voor de drieëntwintig afgebeelde heiligen zijn dertien houtblokken gebruikt; de houtsnede van de heilige
Pharelt of Veerle (b4v) spant de kroon in hergebruik: identiek aan Pharelt zijn Ermelijne, Berlindis, Reynoffele,
Amelberghe en Ida van Nijvel (b6r, b6v, c2r, c6v en f3r).
27 Een inventaris van dit nog haast onontgonnen maar interessante onderzoeksterrein ontbreekt vooralsnog
(Genicot 1975 bijvoorbeeld besteedt vrijwel geen aandacht aan de schematische vormgeving van genealogieën).
Monroe 1981, Scott 1986, Schmid 1994, Klapisch-Zuber 1991 en 1993 enmet nameMelville 1987a bieden behalve
veel voorbeelden en afbeeldingen een goede inleiding op de materie, waarvan hier niet meer dan een sterk vereen-
voudigde indruk wordt gegeven.
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vrijwel altijd adellijke, stambomen raakten vooral vanaf de twaalfde eeuw in
zwang, en waren nauw verwant aan de arbores consanguinitatis (‘verwantschapbo-
men’), die al in de Romeinse tijd in gebruik waren. Een arbor consanguinitatis, veel-
vuldig aan te treffen in juridische handschriften, is een schema aan de hand waarvan
men de graad van verwantschap kon vaststellen.28 Bij het arrangeren van adellijke
huwelijken was zo’n arbor een handig hulpmiddel, gezien de juridische obstakels
die de Kerk in de weg legde ten aanzien van een huwelijk tussen verwanten.
De boom als beeld voor het leven en de voortgaande bloei van een geslacht is een

oude, succesvolle metafoor, die bovendien gevoed werd door het concept van de
‘boom van Jesse’, de stamboom van Christus, die gebaseerd was op een Messiaanse
belofte in het bijbelboek Jesaja: ‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een
scheut van zijn wortels komt tot bloei.’29 Stamvader Jesse is aan de voet van menig
middeleeuwse arbor consanguinitatis en stamboom afgebeeld. Genealogische sche-
ma’s op perkament varieerden van namenlijst tot namenschema, en van namen-
schema (in lijnen en cirkels) tot een ketting van medaillons. De arbores consan-
guinitatis hadden vaak de beeltenis van een staande man, of van een hand – en niet
van een boom. Ook de genealogische schema’s vertoonden aanvankelijk niet de fy-
sieke eigenschappen van een boom. Pas veel later kregen de genealogische sche-
ma’s, hoewel al vroeg eveneens als ‘boom’ (stemma of arbor) aangeduid, daadwer-
kelijk de fysieke kenmerken van een boom.30 In verband met het uitvouwblad van
Die cronyke – een horizontaal schema – is nog belangrijk op te merken dat de mid-
deleeuwse genealogische schema’s vrijwel zonder uitzondering verticaal gericht
zijn. Van deze genealogische voorstellingen zijn talrijke voorbeelden te geven; op
deze plaats volstaat het evenwel te beklemtonen dat de middeleeuwse maatschappij
sterk doordrongen was van een genealogisch bewustzijn, waarvan de representatie,
met welk doel ook, min of meer de vaste vormen van lijnen en cirkels had aangeno-
men in handschriften en op perkamenten rollen.
Maar ook buiten de geleerde wereld van het (geschiedenis)boek zijn soortgelijke

uitingen van het dynastiek-genealogisch bewustzijn aan te treffen. Met name in de
veertiende en vijftiende eeuw kon men in het middeleeuwse leven zomaar gecon-
fronteerd worden met genealogische voorstellingen op stadhuizen, in kerken en
kloosters. Een paar voorbeelden. In Kortrijk zijn de wanden van een kapel in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk sinds de vijftiende eeuw getooidmet afbeeldingen van de
graven van Vlaanderen – de kapel wordt dan ook nog altijd ‘de gravenkapel’ ge-
noemd.31 In het karmelietenklooster te Haarlem was ooit een indrukwekkende ga-
lerij van de Hollandse graven op paneelschilderingen te bezichtigen (nu nog te zien
in het stadhuis), overigens voorzien van rijmtekst die gepresenteerd wordt door

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

28 Uitvoerig over de arbores consanguinitatis is Schadt 1982.
29 Jesaja 11,1 (NBV).
30 Zie over de ontwikkeling van genealogisch schema tot fysieke voorstelling van een boom Klapisch-Zuber
1991 en 1993.
31 Bergmans 1998, p. 86 en 319.
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een heraut.32 In de Sint-Jan-en-Pauluskapel te Gent moeten, behalve een boom van
Jesse, de graven van Vlaanderen in veertiende-eeuwse schilderingen te bezichtigen
zijn geweest.33

Voorbeelden uit het hertogdom Brabant zijn wellicht nog sprekender. Jan van
Immerseel, schout en markgraaf van Antwerpen en de raadsman vanMaximiliaan I
van Oostenrijk, liet zijn huiskapel te Antwerpen in 1497 beschilderen met een her-
aldische boom van het Habsburgs-Bourgondische huis.34 Veel Antwerpenaars
moeten in de veertiende en de vijftiende eeuw, waarschijnlijk jaarlijks, de Brabantse
hertogen uit het verleden voorbij hebben zien komen in de bonte stoet van de om-
megang. Tussen alle wagens met overwegend bijbelse taferelen die tijdens de om-
megang van de relikwie van de Heilige Besnijdenis de stad werden omgedragen,
was volgens de verordening van 1398 ook een ‘punt’ (wagen) met ‘de hartoghen van
Brabant’, waarschijnlijk in een tableau vivant.35 In Brussel was op 31 januari van
het jaar 1466 een bijzonder schouwspel te zien. Tijdens de intocht van Karel de
Stoute werd een rederijkersspel opgevoerd met enkele ongebruikelijke allegorische
personages: een onwetende Menych Sympel, een geletterde Outgedachte en vrou-
we Cronijcke.36 In het Spel vanMenych Sympel onderwijzen Outgedachte en Cro-
nijcke de eenvoudige burger Menych Sympel over de geschiedenis van de Brabant-
se hertogen, het voorgeslacht van Karel de Stoute, die overigens aan het einde zelf
een zwijgende rol krijgt toebedeeld (en waarschijnlijk ook daadwerkelijk heeft ver-
vuld). Het betoog van Outgedachte en Cronijcke moet zijn ondersteund door at-
tributen, waaronder een rol met daarop een genealogie van de Brabantse hertogen
tot en met Karel de Stoute, en bovendien portretten van enkele hertogen. Met het
spel beoogde het Brusselse stadsbestuur de inwoners van de stad te overtuigen van
de legitieme macht van de Bourgondische Karel de Stoute.
Het Brusselse toneelstuk toont aan dat achter dergelijke openbare genealogische

voorstellingen vaak politieke motivaties schuilgingen. Stadsbesturen, kerken en
kloosters probeerden zo het dynastieke besef bij hun ‘onderdanen’ te bevorderen
en tegelijk hun band met de landsheer te verstevigen. Maar ook motieven van zelf-
legitimatie en prestige van de landsheer zelf kunnen een rol gespeeld hebben. De
belangstelling van Maximiliaan I van Oostenrijk voor zijn voorgeslacht is daarvan
een goed, zij het wat extreem voorbeeld: de keizer zette diverse hofhistoriografen
aan het werk om vermoedemaar vooral gewilde Trojaanse wortels van zijn geslacht
bloot te leggen.37 Het is nog maar de vraag of aan het uitvouwblad ook een politie-

2.3 ‘Dese boome oft lynie’

32 Zie Van Anrooij 1997b. Markant vergelijkingsmateriaal met de Haarlemse ‘openbare kroniek’ biedt de zgn.
‘Schreyer Tabula Antiqua’; zie Siegmund en Genzinger 1980, Althoff 2003, p. 34.
33 Bergmans 1998, p. 312.
34 Bergmans 1998, p. 94-95, 297; Stroo 2001, p. 202-203.
35 DeBurbure 1878, p. 4.Of de hertogen jaarlijkswerden omgedragen, is op grond van de bron niet vast te stellen,
maar wel waarschijnlijk; in een latere ordinantie (van 1470) wordt nog gesproken van twee wagens ‘van Brabant’.
36 Zie voor een analyse en editie van het toneelstuk Stein 1998.
37 Zie o.a. Weisflecker 1986, p. 362-380, Keesman 1994 en Kathol 1998. Algemeen over de legitimerende func-
tie van genealogieën o.a. Melville 1987b.
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ke motivatie ten grondslag heeft gelegen. De aanwezigheid van de genealogische
voorstelling inDie cronyke lijkt in de eerste plaats vanuit geschiedkundige beweeg-
redenen verklaard te moeten worden.

Overzicht van de geschiedenis

Het uitvouwblad is behalve een genealogisch schema, ook een geschiedkundig
overzicht. De lijnen en cirkels van de genealogie worden omgeven door teksten van
verschillende omvang, die niet alleen betrekking hebben op de afgebeelde figuren
in de stamboom, maar ook op geschiedfeiten van uiteenlopende aard (een veldslag,
de verschijning van een komeet, etc.). In die zin is het uitvouwblad ook één van de
vele pogingen van middeleeuwse geschiedschrijvers om de continuïteit en de sa-
menhang van de geschiedenis in één overzicht te vangen.
Dat brengt ons bij de ontwikkeling van geschiedkundige schema’s, die een aan-

vang lijkt te nemen met het werk van Petrus van Poitiers (1125-1205).38 Deze Parij-
se theoloog vervaardigde een Compendium historiae in genealogia Christi, een
overzichtelijk handboek-in-schema over de bijbelse geschiedenis ten behoeve van
studenten. HetCompendium bestond uit een genealogisch schema vanaf Adam tot
Christus, voorzien van tekstueel (toelichtend en exegetisch) commentaar.39 Het
succesvolle handboek van Petrus van Poitiers werd door verschillende bewerkers
gaandeweg uitgebreid met afbeeldingen, met medaillons in plaats van namencir-
kels, met de geschiedenis van de pausen (die immers de voorzetting betekende van
de linea Christi) en met flarden tekst uit andere geschiedwerken, waardoor het
overzicht universeler werd.
Ook werd het idee van (verticale) schematisering van de geschiedenis nagevolgd

in de ‘nationale’ historiografie en met name in wereldkronieken, bijvoorbeeld door
Bernard Guidonis († 1331) in diens Arbor genealogie regum Francorum en Mat-
thaeus Palmerius in zijn Liber de temporibus (1448).40 Het meest bekende en in-
drukwekkende voorbeeld is wel de wereldkroniek van de kartuizer Werner Role-
vinck, de Fasciculus temporum, die vanaf 1474 een ongekend rijke verspreiding
kende in handschrift en druk. In de Fasciculus temporum krijgt de lezer een doorlo-
pend geschiedschema voorgeschoteld, waarbij de ruimte boven de tijdslijn in het
midden gevuld is met de wereldgeschiedenis die voornamelijk de genealogie van de
keizers volgt, terwijl onder de tijdslijn de historia sacra figureert in de gedaante van
de genealogia of linea Christi vanaf Adam tot enmet de laatste paus. Beide genealo-
gieën worden gepresenteerd in lijnen en cirkels en voorzien van tekstueel commen-
taar. Voor de bijzondere vormgeving van zijn kroniek liet Rolevinck zich inspire-

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

38 Hierover Melville 1987a, waarop de navolgende ‘vogelvlucht’ grotendeels is gebaseerd.
39 Zie de afbeeldingen bij Panayotova 2000.
40 Over BernardGuidonis zie Delisle 1879, voor een afbeelding van deArbor genealogieMelville 1987a, p. 137.
Over Palmerius: zie de editie van Scaramella 1906.
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2.3 ‘Dese boome oft lynie’ 49

Afb. 11 Een bladzijde uit de Middelnederlandse vertaling van Rolevincks Fasciculus tempo-
rum (Utrecht, 1480, Johan Veldener). Boven de genealogie van de ‘Keysers’ en midden op de
bladzijde ‘Die linie der pausen’. Universiteitsbibliotheek Utrecht, S fol. 44, f. 82v.
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ren door het werk van Petrus van Poitiers, genealogische schema’s en bijbelillustra-
ties.41 Opmerkelijk is dat Rolevinck zijn kroniek niet op verticale maar op horizon-
tale wijze presenteerde, hetgeen een bijna revolutionaire breuk is geweest in de tra-
ditie van genealogische schema’s.
Het onderscheid tussen genealogie en kroniek is dus niet altijd duidelijk. Wan-

neer is een uitgewerkt genealogisch schema nog een ‘genealogie’ te noemen, en
wanneer is het te bestempelen als een ‘geschiedkundig overzicht’ of als een ‘kro-
niek’? Het werk van Rolevinck bijvoorbeeld is met alle recht aan te duiden als een
wereldkroniek. Maar welbeschouwd valt even goed te verdedigen dat de Fasciculus
temporum bestaat uit twee genealogieën, die zijn samengevoegd tot een groot over-
zicht van de wereldgeschiedenis. Iets soortgelijks lijkt ook te gelden voor het uit-
vouwblad van Die cronyke, waarop de Brabantse genealogie wordt vergezeld van
de Franse koningsgenealogie, talrijke heiligen en informatie van uiteenlopende
aard. Daarmee is het uitvouwblad meer dan alleen een genealogisch schema, maar
tegelijk doet de aanduiding ‘geschiedkundig overzicht’ het genealogische karakter
tekort. De boome oft lynie is veeleer beide: een geschiedkundig overzicht met het
genealogische schema van de Brabantse hertogen als kern. Op deze wijze is het uit-
vouwblad ook te beschouwen als een aparte ‘mini-kroniek’ in de veel omvangrijke-
re historiografische tekst van Die cronyke. Maar daaruit volgt ook dat we het ge-
schiedbeeld van het uitvouwblad niet zondermeer gelijk kunnen stellen aan dat van
de kroniektekst. Desondanks zal in de volgende paragraaf blijken dat, ondanks de
min of meer zelfstandige status van het geschiedkundig overzicht annex genealo-
gisch schema, het uitvouwblad toch te gebruiken is als uitgangspunt bij de bestude-
ring van de kroniektekst.

2.4 Stamboom en tekst

Het uitvouwblad mag niet op voorhand als equivalent voor de inhoud van de kro-
niek worden gezien. De verhouding tussen de tekst van Die cronyke en het over-
zicht op het uitvouwblad is allerminst één op één. Logischerwijs wordt niet alle in-
formatie van de omvangrijke tekst gerepresenteerd op het uitvouwblad. Maar dat
hetzelfde ook in omgekeerde richting geldt – het overzicht geeft ook informatie die
nergens in de tekst kan worden teruggevonden –, is toch opmerkelijk.42 De slotsom
uit het laatste moet zijn dat het uitvouwblad vanDie cronyke geen samenvatting is
van de kroniektekst, althans: het schema is zeker niet alleen gebaseerd op de tekst.

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

41 ZieWard 1999, p. 26-30 enWard 2002, aldaar ook verdere literatuur.
42 Twee voorbeelden ter illustratie, beide afkomstig van het laatste blad van het uitvouwblad, kunnen volstaan.
In de bovenmarge staat daar opgetekend dat ‘Int jaerMCCCLXXII streden die Fransoysen op die Vlamingen te
Roosbeke’; deze veldslag, die overigens plaatsvond in 1382, wordt niet in de tekst gemeld. Hetzelfde geldt voor
één van de laatste namen uiterst rechts in de stamboom, ‘Engelbrecht, grave vanNyvers ende van Eu’, die men te-
vergeefs zal zoeken in de kroniektekst.
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2.4 Stamboom en tekst 51

Afb. 12 DeGenealogia nobilissimorum ducum Brabancie, stirps videlicet Karoli Magni in een
Brabantse handschrift uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Bibliotheek van de Universi-
teit van Amsterdam, handschrift I H 25, f. 53r.
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Deontstaansgeschiedenis vanhet uitvouwbladkan slechts bij benaderingworden
gereconstrueerd.Opgrondvande traditie vangenealogische schema’s zoals die hier-
boven invogelvlucht is geduid, is devolgendegangvanzakenhetmeestwaarschijnlijk:
aanhet overzicht hebben tweegenealogische schema’s tengrondslag gelegen, éénvan
de Franse koningen en één van de Brabantse hertogen, die tot een nieuw overzicht
zijn samengevoegd.Daarbijwerdendoorde samensteller ook enkele larderende tek-
stendiede ‘brongenealogieën’ omringden, al danniet gedeeltelijk, overgenomen,het-
geendegesignaleerdediscrepanties tussen schemaenkroniektekst afdoendeverklaart.
Het is overigens ondoenlijk om de twee als bron aangewende genealogische sche-
ma’s op te sporen, niet in de laatste plaats vanwege de prille staat van het onderzoek
naar dit genre, waarvan nog geen enkele inventarisatie bestaat. De Franse genealo-
giewaswellicht nauwverwant aanBernardGuidonis’Arbor genealogie regumFran-
corum, die precies dezelfde afbakening van de drie Franse koningsgeslachten kent
als het uitvouwblad inDie cronyke.43De bron voor deBrabantse stamboomzalmis-
schien geleken hebben op het vijftiende-eeuwse schema in een Brabants handschrift
dat nu in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek wordt bewaard.44 Deze verticaal
gerichteGenealogia nobilissimorum ducum Brabancie, stirps videlicet Karoli Mag-
ni (vóór 1477) begint echter met Priamus, de eerste koning der Franken, en herbe-
gint later met Karleman en de Brabantse lijn zoals we die inmiddels kennen van het
uitvouwblad, tot aan Karel de Stoute.
Maar er moeten beslist meer van dit soort (nu verloren dan wel lastig te traceren)

Brabantse genealogieën in omloop geweest zijn, waarvan er ten minste één model
heeft gestaan voor het uitvouwblad vanDie cronyke.45 En welhaast zeker is ook dat
de doordachte iconografie op het uitvouwblad voor het grootste deel ontleend is
aan de twee genealogisch schema’s waaruit het overzicht is samengesteld. De twee
brongenealogieën hebben waarschijnlijk reeds dezelfde medaillons, beeltenissen en
heraldische wapens gekend, die we nu op het uitvouwblad zien afgebeeld.46 Dat

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

43 In de Arbor genealogie regum Francorum worden de dynastieën van Karolingen en Capetingen aangekon-
digd met ‘Hic incipit secunda genealogia regum Francorum’ en ‘Incipit tercia genealogia regum’ (Melville 1987,
p. 91 en p. 137, afb. 16); vergelijk het uitvouwblad ‘Hier begint dat IIe edel geslachte der coningen van Vrancrijc’
(blad 2) en ‘Hier begint die III. genealogie oft gheslachte der coninghen van Vranckerijck’ (blad 4).
44 AmsterdamUB, I H 25, f. 53r-56v. Zie over dit handschrift ook Bijlage 3, p. 195.
45 Een aantal interessante voorbeeldenvanverschillende snit: het handschriftVaticaan,CodexReg. lat. 947 (vóór
1506; een uitgewerkte genealogie vanaf Adam tot en met Filips de Schone; vgl. Melville 1987, p. 96-100, en p. 142,
afb. 20) en het handschrift Leuven, UB, A1 (eind 15de, begin 16de eeuw; eenGenealogia nobilissimorum ducum
Brabantinorum et sanctorum ac sanctarum atque aliarum virtuosarum personatum ab eisdem propagatarum; zie
Coppens 1990; de opening van deze grote perkamenten rol is ook afgebeeld in VanUytven e.a. 2004, p. 109). Ver-
der bijvoorbeeldWenen, ÖNB, cod. 9060, f. 59r-v (vóór 1506; een sober genealogisch schema vanaf Jan III tot en
met Filips de Schone en diens kinderen; vgl. Tabulae 1965, dl. 6, p. 10); zie ook de Brabantse kroniek met een ge-
nealogisch schema als geraamte, toegevoegd aan de Middelnederlandse vertaling van Rolevincks Fasciculus tem-
porum (Johan Veldener, Utrecht, 1480, f. 232r-243v; vgl. Carasso-Kok 1981, nr. 314, p. 341), zie afbeelding 13.
46 Zie bijvoorbeeld de Franse en Brabantse kroniek in de editie van deMiddelnederlandse Veldener-editie van de
Fasciculus temporum (zie vorige noot; de Franse kroniek op f. 194r-217r, vgl. Carasso-Kok 1981, nr. 312). Overi-
gens zijn medaillons en (heraldische) afbeeldingen in genealogische schema’s niet standaard aanwezig. De genealo-
gie in het Amsterdamse handschrift kent geen afbeeldingen,maar aanvankelijk warenwel drie portretten voorzien,
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2.4 Stamboom en tekst 53

Afb. 13 Het begin van een Brabantse kroniek met een genealogisch schema vanaf Karleman
als geraamte (Dit sijn die cronijcken van Brabant wie dat die hertoghen ende princen waren),
toegevoegd aan deMiddelnederlandse vertaling van Rolevincks Fasciculus temporum (Utrecht,
1480, Johan Veldener). Universiteitsbibliotheek Utrecht, S fol. 44, f. 232r.
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lijkt tevens de verklaring te zijn voor enkele verschillen met de houtsneden in de
tekst, bijvoorbeeld in de afbeelding van het wapen van Karel de Grote.47 Dit neemt
niet weg dat het ontleende beeldprogramma behalve stereotiep ook goed door-
dacht is. Zo duidt elke geportretteerde vorst op een bijzondere verdienste of op een
genealogische breuk. Karel Martel – zijn toenaam betekent ‘Hamer’ – is afgebeeld
met een enorm slagwapen, Godfried met de Baard met een opvallende baard, God-
fried van Bouillon met doornenkroon, de keizers Karel de Grote en Maximiliaan I
met zwaard en rijksappel, en dappere vechtersbazen van naam en faam zijn in een
harnas gestoken. Bovendien blijkt (het voorbeeld van) de houtsnijder van het uit-
vouwblad bijzonder goed geïnformeerd: het portretje van Filips de Schone op het
laatste blad is vanwege de ‘ronde gelaatsvorm, de dikke lippen, de lange haardracht
evenals de jeugdige uitdrukking’ door een kenner van Filips’ iconografie aange-
merkt als ‘een van de vroegste en best gelijkende prenten, die van Philips bewaard
zijn’.48

Niet alleen voor de samensteller, maar ook voor de houtsnijder en niet in de laat-
ste plaats de drukker zal het uitvouwblad een hele krachttoer zijn geweest. Waar-
schijnlijk is het uitvouwblad op een rol ontworpen, hetgeen aanleiding zal zijn ge-
weest om tot de bijzondere uitklapbare vorm te komen, waardoor een heel katern
op de keper beschouwd fungeert als een rol binnen de boekband. Een andere op-
merkelijke beslissing was om het schema horizontaal, dus in de leesrichting van het
boek te presenteren, misschien in navolging van Rolevincks Fasciculus temporum.49

Over de gehele linie vroeg het genealogisch overzicht de lengte van zes dubbelbla-
den, precies de omvang van één katern. In zes grote houtblokken, (klein)foliofor-
maat, werden door de houtsnijder de lijnen, cirkels, namen, medaillons, staande fi-
guren, heraldische wapens, jaartallen en enkele korte tekstjes van het schema
gesneden. Behalve de xylografische tekstflarden zijn er ook, veelal omvangrijkere,
tekstblokken in losse letters aan het snijwerk toegevoegd. Het is evident dat die
tekstblokken waren vastgezet in het houtblok; voor het uitvouwblad is dus één
drukgang geweest.50 Het laatste was overigens niet geheel zonder risico: één tekst-
blokje is tijdens het drukken uit het houtblok gevallen, en niet teruggezet.51

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

getuige de opengelaten ruimtes bij Priamus (f. 53r, zie afbeelding), Yduberga (Itta, f. 54r) enKarel deGrote (f. 54v).
47 Zoals gesignaleerd is door Van Anrooij 1999, p. 208, die tevens opmerkt dat ‘de heraldische informatie op
het uitklapblad van meer historisch bewustzijn getuigt dan de vergelijkbare informatie in de rest van de tekst’. De
discrepanties zijn misschien eerder te wijten aan het gebruik van verschillende bronnen, dan dat er sprake zou
zijn van werk van twee of meer mensen (zoals Van Anrooij suggereert).
48 Onghena 1959, p. 235-236.
49 Dat de ‘brongenealogieën’ verticaal gericht waren is welhaast zeker; of het ontwerp dat ook was, is minder
duidelijk. Wellicht zijn de tekstblokken over Pharamundus en over de vier Heemskinderen (op het eerste blad)
een relict van een verticale oriëntatie, en is het ontwerp gekanteld in de leesrichting van het boek.
50 De afstand tussen snijwerk en gezette tekst is in alle exemplaren gelijk; in geval van twee drukgangen (hout-
blok, gezette tekst) zouden er ongetwijfeld verschuivingen zijn opgetreden.
51 Het gaat om de tekst bij Brabon I (blad 1: ‘Brabon, dierste kersten prince vanden lande tusscen Maze ende
Scelde, dwelc na hem gehieten es Brabant’) die in het exemplaar Brussel, KB, Inc. B 1371 ontbreekt.
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Zo’n schoonheidsfoutje neemt niet
weg dat de vormgever van het uitvouw-
blad, die twee genealogiën met elkaar
verbond en zo een geheel nieuw docu-
ment samenstelde, samen met de am-
bachtslieden onder leiding van Van den
Dorpe een bijzonder ingewikkeld werk
tot een goed einde heeft gebracht. Naar
het zich laat aanzien heeft de ontstaans-
geschiedenis van het uitvouwblad zich,
inhoudelijk en druktechnisch, betrek-
kelijk separaat van de kroniektekst afge-
speeld. Zo’n afzonderlijke genese lijkt
de status van het uitvouwblad als zelf-
standige bron te bevestigen. En dat
maakt de vraag nog prangender: is het niet veel beter het uitvouwblad te behande-
len als een zelfstandige entiteit binnen de kroniek?52

Zo’n strikte scheiding tussen uitvouwblad en kroniek doet echter geen recht aan
de signalen die, ondanks de inhoudelijke verschillen en een afzonderlijke genese,
juist wél op een hechte verbintenis wijzen.Het uitvouwblad ligt stevig verankerd in
de tekst. De proloog op de stamboom wordt immers in het tweede deel gepresen-
teerd als het vierde hoofdstuk – overigens een weloverwogen plaats, maar daarover
later.53 Ook is er al vroeg in de kroniek een verwijzing naar ‘den boome oft linye
der hertoghen van Brabant, die hier na ghesedt [beschreven] sal worden’, hetgeen
tevens zinspeelt op een lineair productieproces van de kroniek.54 Bovendien herin-
nert de compositoer de lezer ook in de tekst ná het uitvouwblad meer dan eens aan
het genealogisch overzicht, waarbij de stamboom als bewijsmateriaal wordt ingezet
bij genealogische argumentaties.55 En ten slotte is er, naast de genoemde verschil-
len, wel degelijk invloed van de kroniektekst aanwijsbaar op het uitvouwblad. Als
gezegd kunnen de verschillen tussen de kroniektekst en het schema verklaard wor-
den door de twee genealogische schema’s die gebruikt zijn. Maar de tekstblokken
op het uitvouwblad die wél, soms heel letterlijk, overeenkomen met de kroniek-

2.4 Stamboom en tekst

52 Of in de formulering van Schmid naar aanleiding van eenKarolingische stamboomRegum Franciae: ‘Einmal
mehr dürfte die vorliegende Untersuchung gezeigt haben, daß Namen- und Bildstemma als aussageträchtige und
als vollgültige, weil eigenstandige Quellen zu betrachten sind, d.h. nicht nur belangloses Beiwerk darstellen’
(Schmid 1994, p. 225).
53 Zie hoofdstuk 5, p. 118.
54 Citaat uit I, kap. 2 (a6v).
55 Terugverwijzingen in II, kap. 8, D3v: ‘also hier na blijct ende ooc biden boome hier vore’ en ‘alst hier voir
blijket bi der liniën van Vrancrijc ende Brabant’; II, kap. 9, D6r: ‘also die lynie voorseid uutwijst’; II, kap. 13, E4r:
‘also die voorseyde linie uut wijst’; II, kap. 16, F3v: ‘also hier vore verclaert is ende den boom vanden Brabant-
schen hertoghen uutwisende is’; II, kap. 34, P2r: ‘also den voerscreven boom dat ooc uutwijst’.

55

Afb. 14 Het tekstblokje bij Brabon I dat
ontbreekt in ex. Brussel, KB, Inc. B 1371.
Brussel, privéverzameling. Foto: Vioe, Kris
Vandevorst.
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tekst, wijzen toch in de richting van een stre-
ven om de stamboom en de kroniek met elkaar
in overeenstemming te brengen. Het geschied-
kundige karakter van het genealogisch over-
zicht werd versterkt door informatie uit de
kroniektekst aan het overzicht toe te voegen.56

Het uitvouwblad is dus niet zomaar een bijla-
ge, maar is opgenomen in het tekstuele en tech-
nische productieproces van de kroniek, waar-
bij schema en tekst nauw met elkaar verweven
blijken te zijn.
Zo kan de vraag of het uitvouwblad is ont-

worpen door de compositoer van de tekst be-
antwoordwordenmet ‘zeer waarschijnlijk wel’. Intensieve bemoeienis van de com-
positoer ligt althans erg voor de hand – ook de proloog van het uitvouwblad lijkt
van zijn hand te zijn.57 Hoe dat ook zij, een bevredigender antwoord is misschien
pas gaandeweg de volgende hoofdstukken te geven, wanneer het beeld van de Bra-
bantse geschiedenis zoals zich dat in drieën (heiligen, Franse en Brabantse genealo-
gie) ontvouwt op het overzicht, nader wordt vergelekenmet de voorstelling van het
Brabantse verleden in de kroniektekst. De grote lijnen lijken te kloppen: de gene-
alogie van de Brabantse hertogen is de draagconstructie van de Brabantse geschie-
denis, en ook de Brabantse heiligen spelen een rol op het uitvouwblad. Maar hoe
liggen de verhoudingen precies? En waarom is er een stamboom van de Franse ko-
ningen toegevoegd? De vergelijkingen tussen de beide genealogieën en de kroniek-
tekst vergen elk een apart hoofdstuk, net als de aanwezigheid van heiligen op het
uitvouwblad en in de tekst – over dit laatste gaat het volgende hoofdstuk.

2 De voorstelling van de Brabantse geschiedenis

56 Het gaat dan vooral om de grotere tekstfragmenten. Twee voorbeelden: de tekst over de vierHeemskinderen
(blad 1) is terug te vinden in II, kap. 5 (D2r); de toelichting bij de usurpatie van Hugo Capet (blad 4) is ook te le-
zen in II, kap. 25 (L5r).
57 Niet alleen inhoudelijk (zie met name hoofdstuk 4 en 5), maar ook stilistisch past de toelichting op het uit-
vouwblad goed bij de compositoer die in zijn zinnen, ook in de zeldzame passages die juist zijn compositorische
arbeid betreffen en daarom evident alleen van zijn hand afkomstig zijn, een voorkeur aan de dag legt voor een be-
paalde zinsconstructie. In die zinsconstructie wordt de bijzin voorop geplaatst en fungeert ‘so’ als voegwoord.
Vergelijk de opbouw van de eerste zin van de proloog uitvouwblad (‘Al yst so dat (...) nochtans, aenghemerct dat
(...), so meyn ick (...)’), bijvoorbeeld met de opbouw van het gros van de zinnen in de algemene proloog (a3r: ‘Op
dat dan (...) so sal hier na’; ‘Maer op dat nyemant en wane (...) so gheeft hy te kinnen’; ‘Maer om elcke materie be-
quamelijc op haer plaetse te vinden, so sal ...’) of met de verantwoording van de invoeging van de geschiedenis van
Clovis I (II, kap. 8, D3v: ‘Ende mits dien dat (...), so betamet wel dat (...)’. Zie ook hoofdstuk 5, p. 143, n. 77.
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Afb. 15 Portret van Filips de Schone
op het uitvouwblad. Brussel, privé-
verzameling. Foto: Vioe, Kris Vande-
vorst.
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3.1 Inleiding

De hertogen van Brabant beheersen het beeld van het verleden in Die alder excel-
lenste cronyke van Brabant. Op het uitvouwblad gaan de hertogen vergezeld van
de Franse koningen – daarover in het volgende hoofdstuk – én van een categorie
personen, die een doorgaans toch ongebruikelijke inzet is bij het ontwerpen van
een gewestelijk geschiedbeeld: een groep heiligen.1 De heiligen die op het uitvouw-
blad worden genoemd, doen in aantal zeker niet onder voor de leden van de twee
prestigieuze dynastieën, al moet daar direct aan worden toegevoegd dat ook binnen
de Brabantse en Franse genealogieën zo’n vijftig heiligen zijn te ontdekken. Alle
heiligen samen maken deel uit van het derde hoofdbestanddeel van het uitvouw-
blad, zo blijkt uit de toelichting:

Die santen oft heyligen inden tide vanden princen ende hertogen van Brabant, is te wetene
dat die heyligen die vander coningen oft hertogen geslacht sijn, ende oeck dander die in
Brabant gewoont hebben, in ronden cirkelen staen, maer dander niet.2

Gemakshalve worden in het nu volgende de meeste heiligen in de Franse genealogie
ook als Brabantse heiligen beschouwd – dat is zeker niet in strijd met de bedoelin-
gen van de compositoer. Want het ging de compositoer er vooral om die heiligen
naar voren te brengen die op een of andere manier gelieerd zijn aan de Brabantse
dynastie (‘vander coninghen oft hertogen geslacht’) dan wel aan het Brabantse land
(‘die in Brabant gewoont hebben’). Daarnaast is op het uitvouwblad nog een rest-
groep van heiligen aanwezig, die misschien het beste aangeduid kan worden als de
categorie niet-Brabantse of buitenlandse heiligen (‘dander’).

Wat doen al die heiligen daar naast de hertogen en de koningen? Wat is hun func-
tie, en waarom was hun aanwezigheid onontbeerlijk in het overzicht van de Bra-
bantse geschiedenis? Dat de compositoer belang hechtte aan de Brabantse heiligen

3
Het heilige Brabant

1 Ik gebruik de aanduiding ‘heilige(n)’ in de ruime zin van het woord. Strikt genomen gaat het niet alleen om de
officiële heiligen, maar ook om zaligen, devoten en religieuzen (zie ook n. 3).
2 Uitvouwblad, blad 1.
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blijkt ook uit zijn kroniektekst, waarin hij plaats heeft ingeruimd om hun levens-
verhalen te vertellen. De Brabantse heiligen in de tekst en het beeld vanDie cronyke
zullen ons op het spoor brengen van een opmerkelijke ontwikkeling in de Brabant-
se historiografie, een verschijnsel dat zelfs uniek is in de middeleeuwse geschied-
schrijving.De aandacht die de compositoer aan de Brabantse heiligen besteedt, is een
voorbeeld van de vijftiende-eeuwse proclamaties van een nieuw bestanddeel van de
Brabantse geschiedenis en eigenheid: het heilige Brabant. Maar voordat meer over
dat fenomeen gezegd kan worden, moet een ander vraagstuk worden behandeld.
Ook de frappante aanwezigheid van heiligen die op het eerste gezicht niets met de
Brabantse geschiedenis te maken hebben, vraagt immers om een verklaring. Welke
functie hebben de buitenlandse heiligen in het Brabantse geschiedbeeld?

3.2 Andere heiligen als kader

In tegenstelling tot de Brabantse heiligen die op het uitvouwblad goed herkenbaar
zijn aan een cirkel om hun naam die in de meeste gevallen geel ingekleurd is, moe-
ten de niet-Brabantse heiligen het zonder een cirkel of een kleur stellen.3 Bovendien
zijn ze een beetje weggestopt onderaan de bladzijde – maar dat neemt niet weg dat
ze in groten getale aanwezig zijn. De elf duizend maagden die samen met Ursula
van Keulen zo’n wrede dood vonden, daargelaten, komt het aantal heiligen van
buiten het hertogdom op tweeënveertig.4 Onder hen weliswaar veel heiligen van
naam, zoals Augustinus, Martinus, Willibrordus en Thomas van Aquino, maar een
top-40 lijkt toch niet het streven van de compositoer te zijn geweest. Men zoekt te-
vergeefs naar, om maar eens drie groten te noemen, Nicolaas van Myra, Thomas
van Canterbury of Hugo van St. Victor, terwijl aan enkele, ook destijds, relatief
minder bekende heiligen als Lupus van Troyes en Anianus van Orléans wél een
plaats binnen het overzicht is gegund. Een duidelijk selectiecriterium is in elk geval
niet te ontdekken.

3 In alle overgeleverde uitvouwbladen vanDie cronyke zijn de cirkels met een ‘Sint(e)’ geel ingekleurd. De cir-
kels van de devoten en religieuzen die (nog) niet officieel heilig waren verklaard, zijn niet ingekleurd (zie bijvoor-
beeld op blad 5).
4 De meeste heiligen binnen de Franse genealogie zijn eigenlijk ook ‘niet-Brabants’, maar maken (vaak) deel uit
van het voorgeslacht van de Brabantse hertogen. Thomas van Cantimpré (blad 5) moet als Brabander worden be-
schouwd (zie I, kap. 33). Het gaat dan om de volgende heiligen (identificatie soms met behulp van Van der Linden
1999): [blad 1] Hilarius van Poitiers, Martinus van Tours, Hiëronymus, Ambrosius, Johannes Chrysostomus,
Anthonius van Egypte, Augustinus, Germanus van Auxerre, Nicasius van Reims, Genoveva van Parijs, Servatius
van Maastricht, Lupus van Troyes, Anianus van Orléans, Ursula van Keulen, Remigius van Reims, Sigismundus
van Bourgondië, Vedastus van Arras, Benedictus van Nursia, Maurus van Subiaco, Leonardus van Noblat, Gre-
gorius de Grote, Germanus van Parijs, Amandus van Elnon, Bavo van Gent, [blad 2] Isidorus van Sevilla, Eligius
van Noyon, Autbertus van Kamerijk, Jodocus van Ponthieu, Beda Venerabilis, Willibrordus, Gaugericus van
Kamerijk, Cunibertus van Keulen, Lambertus van Maastricht, Hubertus van Luik, Aegidius van Nîmes, Bonifa-
tius, [blad 4] Anselmus van Canterbury, Bernardus van Clairvaux, [blad 5] Elisabeth van Thüringen, Thomas van
Aquino, Bonaventura van Lyon en Albertus Magnus.
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De betrekkelijke willekeur in het corpus van niet-Brabantse heiligen houdt
waarschijnlijk verband met de herkomst van de namen. Vermoedelijk waren de
meeste namen al te vinden op de twee genealogische schema’s die als bron zijn ge-
bruikt en op het uitvouwblad zijn samengevoegd. Dat stambomen soms vergezeld
gaan van lijstjes heiligen is bijvoorbeeld te zien aan een al eerder besproken Bra-
bantse genealogisch schema, waarin rechts van de stamboom veel namen zijn te
vinden van de ‘Sancti contemporanei regibus istis’.5 Waarschijnlijk waren op soort-
gelijke wijze contemporaine heiligen aan de Brabantse en Franse genealogische
schema’s toegevoegd, waarvan ze zijn overgeschreven op het uitvouwblad.6

Maar even goed zou de tekst van Die cronyke hier en daar als aangever gefun-
geerd kunnen hebben, want ook in het Brabantse geschiedverhaal ontbreken de
heiligen van buiten het hertogdom niet. De eerste heiligen in de kroniektekst ko-
men we tegen rond het jaar 155 na Christus, ten tijde van de legendarische koning
Karel VI van Keulen: ‘In sijnre tijt waren sinte Barbele ende sinte Cecilie ghemarte-
lizeert.’7 Deze twee maagden, toch populaire middeleeuwse heiligen, ontbreken op
het uitvouwblad, maar de laatste buitenlandse heilige in de kroniektekst is dezelfde
als degene die de stoet van heiligen sluit op het uitvouwblad: de franciscaanse
kloosterreformator Bernardinus van Siena (1380-1444), die in de tekst relatief uit-
voerig wordt toegelicht door de compositoer.8 In de bijna driehonderd bladzijden
tussen Barbara en Cecilia uit de eerste eeuwen van het christendom en Bernardinus
uit de vijftiende eeuw zijn nog veel buitenlandse heiligen te vinden die de composi-
toer aan het verhaal van de Brabantse geschiedenis als korte terzijdes heeft toege-
voegd – al met al gaat het om ongeveer zestig namen.9 Daaronder zijn, naast enkele

3.2 Andere heiligen als kader

5 Amsterdam, UB, I H 25, 53r (zie afbeelding 12, p. 51). Aan de linkerkant wordt de genealogie toegelicht; en-
kele heiligen zijn links van het schema terechtgekomen, maar de langere opsommingen van (niet-Brabantse) hei-
ligen zijn rechts geplaatst.
6 Dat zou tevens kunnen verklaren waarom Thomas van Cantimpré per ongeluk zonder cirkel, dus als niet-
Brabander is opgevoerd: hij is klakkeloos overgenomen van de brongenealogie. In mindere mate geldt dit mis-
schien voor de bisschoppen van Maastricht, Luik en Kamerijk, die met wat goede wil als ‘Brabanders’ gezien zou-
den kunnen worden, maar elders in de kroniek niet als Brabantse heiligen worden geboekstaafd.
7 II, kap. 3, B3v. De legendarische koningen van Keulen (Agrippinen) behoren tot de voorgeschiedenis van de
Brabantse hertogen (zie hoofdstuk 5). De tijdsaanduiding is onscherp: Cecilia van Rome werd in de tweede of
derde eeuw onthoofd, terwijl Barbara’s einde wordt gedateerd aan het begin van de vierde eeuw.
8 II, kap. 61, bb1r: ‘In desen tijde leefde sinte Bernaerdijn in Ytaliën, die welcke begonste een nyeuwe reforma-
tie vanden minderbruederen ordene, die doe ter tijt so vervallen was al kerstenrijck dore dat cume III cloosteren
waren daer die ordene te rechte ghehouden wert. Hij dede vele mirakelen in sijn leven ende na zijn doot. Sijnen
dach comt opden XX. dach van mey.’ Zie hoofdstuk 6, p. 157-159 over de overduidelijke sympathie van de com-
positoer voor kloosterreformaties.
9 In korte terzijdes in deel II van de kroniek zijn de volgende heiligen opgetekend, de herhalingen zijn tussen
haakjes geplaatst: Barbara, Cecilia, Silvester, Catharina van Alexandrië, Margaretha van Antiochië, Agnes van
Rome, Antonius van Egypte, Nicolaas van Myra, Johannes Chrysostomus, Hiëronymus, Ambrosius, Martinus
van Tours, Augustinus, (Hiëronymus), Basilius de Grote, (Martinus van Tours, Ambrosius, Johannes Chryso-
stomus), Alexius van Edessa, (Augustinus), Servaas van Maastricht, Severinus van Keulen, Nicasius van Reims,
Eutropia van Parijs, Genoveva van Parijs, Remigius van Reims, Medardus van Noyon, Gildardus van Rouen, Be-
nedictus van Nursia, Maurus van Subiaco, Lenardus van Noblat, Vedastus van Arras, Bavo van Gent, Cunibertus
van Keulen, Autbertus van Kamerijk, Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote, Eligius van Noyon, Lambertus
van Maastricht, Theodardus van Maastricht, Judocus van Ponthieu, Willibrordus, Gaugericus van Kamerijk,
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merkwaardige doublures in de kroniektekst, opvallend veel overeenkomsten met
de niet-Brabantse heiligen op het uitvouwblad, maar er is geen sprake van een één-
op-één-relatie.10

Zowel op het uitvouwblad als in de tekst figureren dus nogal wat heiligen als
voetnoten in de Brabantse geschiedenis, al hebben ze op zich niets van doen met het
verhaal van Die cronyke. Maar waarom zijn ze er dan? De manier waarop de com-
positoer de niet-Brabantse heiligen toevoegt aan zijn tekst, geeft een begin van een
antwoord. Vaak worden de heiligen met enkele inleidende woorden toegevoegd:
‘In desen tijde leefde ...’. De heiligen zijn niet de enige on-Brabantse toevoegsels die
op deze manier een plaats krijgen in de kroniektekst. De Brabantse geschiedenis
wordt door de compositoer ook opgeluisterd met talrijke gebeurtenissen die plaats-
vonden buiten de grenzen van het Brabantse territorium, zoals stichtingen van
kloosterorden (‘Omtrent dese tijt so began die heylighe ordene vanden Cartusers’),
schisma’s en andere toestanden in de Kerk, bovennatuurlijke gebeurtenissen (‘In
Lothrijc storte een fonteyn bloet uut!’) of natuurrampen en epidemieën (‘Item ooc
waest groten vloet van water boven maten, ende groote pestilencye, so dat die men-
schen verbranden swart als kolen’). Het zijn allemaal wetenswaardigheden die te
vinden zijn in de Brabantse kroniek.11 Ingeleid door de woorden als ‘In desen tijde
...’ worden veel van dit soort korte stukjes aan de rode draad van het geschiedver-
haal gehecht, doorgaans gegroepeerd in een cluster van zelfstandige mededelingen.
Zo volgen direct op de aangehaalde informatie over Bernardinus van Siena, mede-
delingen over het jubeljaar van 1450 te Rome en over de val van Constantinopel in
1453.12 Dergelijke kortstondige uitstapjes over de grenzen van het hertogdom, die
overigens steeds schaarser worden naarmate de geschiedenis in de kroniek vordert,
staan zo bezien op gelijke voet met vermeldingen van de buitenlandse heiligen ‘die
toen leefden’.

(Cunibertus van Keulen), Aegidius van Nîmes, Johannes Scotus, Bruno de Kartuizer; Hugo van Grenoble, Ber-
nardus van Clairvaux, Hugo van St. Victor, Richard van St. Victor, Hildegard van Bingen, Thomas van Canter-
bury, Dominicus, Franciscus van Assisi, Elisabeth van Thüringen, Lodewijk van Toulouse, Thomas van Aquino,
Albertus Magnus, Bonaventura van Lyon, Bernardinus van Siena.
10 De doublures (zie vorige noot) zijn waarschijnlijk te wijten aan het gelijktijdige gebruik van verschillende
bronnen, waarbij het jaartal 380/1 een signaalfunctie vervulde (zie ook uitvouwblad, blad 1). De compositoer
merkt in II, kap. 3, B4r het volgende op: ‘In die tijt leefde sint Jan Guldemont, aertsbisscop van Constantinoplen,
een heylich leeraer. (...) In dier tijt leefden sinte Jeronimus, woonende te Bethleem aen ons Heren crebbe, ende
sinte Ambrosius, aertschbisscop van Mylanen, beyde II leeraren vander heyligher kercken. Ende oeck sinte
Mertten, aertschbisscop van Tours, in wonderliker heylicheyt, so dat hi heet die peerle der priesteren. Ende om-
trent den jaren CCC ende LXXX so leefde sint Augustijn in Affriken, dlicht der doctoren.’; vlak daarna, in II,
kap. 5 (D2r) rond het jaar 381: ‘In desen tijden so leefden dese heylighe sancten, corts deen naden anderen, te we-
tene sinte Jeronimus, cardinael, een vanden IIII leeraren, sinte Basilius, sinte Merten, eertsbisscop van Tours, sin-
te Ambrosius, eertsbisscop van Mylanen, een vanden IIII leeraren, sint Jan Guldenmont, eertsbisscop van Con-
stantinoplen, sinte Alexius, sinte Augustijn, ooc een van den IIII leeraren, sinte Servacius, bisscop van
Tongheren, die was van sinte Annen geslachte. Item sinte Severijn, eertsbisscop van Colene.’ Overigens is de vier-
de (hier niet genoemde) kerkleraar paus Gregorius de Grote.
11 Citaten resp. II, kap. 27, M1r, L6v en M1v.
12 II, kap. 61, bb1r-v.

3 Het heilige Brabant60

03 hst 3 57-81:hst 3  17-10-2006  12:53  Pagina 60



Afb. 16 Bladzijde uit Werner Rolevincks Fasciculus temporum (Memmingen, 1482), met on-
der meer de informatie over de val van Constantinopel, Bernardinus van Siena en het jubeljaar
1450, die werd overgenomen door de compositoer. Universiteitsbibliotheek Utrecht, S fol.
1482, f. 63r.
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Een deel van dit soort mededelingen zal afkomstig zijn uit de kronieken waaruit
de compositoer zijn tekst samenstelde. Maar de compositoer heeft de weetjes over de
geschiedenis van elders zeker niet onbewust uit zijn bronnen overgenomen. Sterker
nog, hij heeft doelbewust gezocht naar gelijksoortige informatie om daarmee het
Brabantse geschiedverhaal te larderen. Eén van de bronnen die hij in de proloog
opsomt, wordt enkel en alleen aangewend om historische feiten over de wereld bui-
ten Brabant te kunnen opnemen. Het bedoelde werk is een wereldkroniek die al
eerder ter sprake is gekomen: de Fasciculus temporum van Werner Rolevinck. De
compositoer heeft deze wereldkroniek veelvuldig geraadpleegd. Zo zijn de hierbo-
ven aangehaalde citaten over Bernardinus van Siena, het jubeljaar van 1450 en de val
van Constantinopel ontleend aan de Fasciculus temporum. Daarnaast zijn nog zo’n
tachtig citaten uit Rolevincks werk inDie cronyke te ontdekken, waarvan een derde
betrekking heeft op de heiligen van buiten Brabant.13

Met de talrijke citaten uit de Fasciculus temporum lijkt de compositoer zijn ge-
westelijke kroniek bewust de karaktertrekken van een wereldkroniek te hebben
willen geven. Aan veel middeleeuwse wereldkronieken ligt een tweedeling van de
geschiedenis ten grondslag: naast de seculiere geschiedenis is er veel aandacht voor
de heilsgeschiedenis, de historia sacra. In het middeleeuwse geschiedbewustzijn
was de geschiedenis van de wereld onlosmakelijk verbonden met Gods heilsplan:
gelijktijdig en verweven met de gang van de seculiere geschiedenis verloopt op een
hoger plan de heilsgeschiedenis, die deels buiten de menselijke waarneming plaats-
vindt maar gedeeltelijk ook zichtbaar is. Met name in het genre van de wereldkro-
nieken werd gestalte gegeven aan de gedachte die onderscheid maakte tussen de
goddelijke en de wereldlijke macht, die uiteindelijk te herleiden is tot Augustinus’
visie op de twee civitates waaruit de wereld bestaat, de civitas Dei en de civitas ter-
rena.14 Diverse laatmiddeleeuwse wereldkronieken visualiseerden deze historische
parallellie in een schematische opzet. Werner Rolevincks Fasciculus temporum is
daarvan een goed voorbeeld: een horizontaal gepresenteerd schematisch overzicht
van de geschiedenis, in twee lijnen en twee afdelingen. De lijnen van de annomundi
en de annoDomini verdelen de bladzijden van de kroniek in tweeën: in de bovenste
afdeling is de geschiedenis van de wereld (het Romeinse keizerrijk) te vinden, on-
deraan vinden we de heils- en kerkgeschiedenis (de genealogie van Christus, voort-
gezet door de pausen). In andere wereldkronieken werd eenzelfde tweedeling maar
dan in een verticale presentatie gevolgd, zoals in het Liber de temporibus van Mat-
theus Palmerius en de wereldkroniek van Hartmann Schedel.15 De compositoer

3 Het heilige Brabant

13 Een moderne editie van de Fasciculus temporum is nog niet voorhanden, ik heb voornamelijk gebruikge-
maakt van de editie Memmingen, 1482 (ex. Utrecht, UB, S fol. 1482).
14 Krüger 1976, p. 27-28. Zeer invloedrijk was de wereldkroniek van Martinus van Troppau, Chronicon ponti-
ficum et imperatorum (1277; editie: Weiland 1872); zie Sprandel 2003.
15 Zie p. 48-50. Links van de tekst van Palmerius’ kroniek die loopt vanaf Christus’ geboorte tot 1448, de pau-
sen, rechts de keizers; zie Scaramella 1906. In Schedels kroniek is de tweeledige presentatie vooral in ‘Das sechst
alter der werlt’ (104v-259r) goed zichtbaar: op linkerbladzijden de ‘Linea der bebst’, op de rechterbladzijden de
‘Linea der kayser’; zie de facsimile-editie, Füssel 2001.
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heeft welbewust gepoogd het ‘tweesporenbeleid’ van de wereldkronieken in zijn
Brabantse kroniek door te voeren – weliswaar in mindere mate, maar toch. Met de
gedoseerde informatie over de Kerk, pausen, heiligen, bovennatuurlijke gebeurte-
nissen en rampen bracht hij het heilshistorische kader aan waarbinnen de Brabantse
geschiedenis plaatsvond. Binnen dat heilshistorische kader past dus ook de aanwe-
zigheid van buitenlandse heiligen.

Bij de presentie van de heiligen op het uitvouwblad speelt bovendien nog iets an-
ders mee. Zeker kunnen alle vermeldingen van de buitenlandse heiligen in de on-
dermarge worden gezien als de heilshistorische omkadering van de Brabantse ge-
schiedenis, maar die omkadering is veel minder breed uitgemeten dan in de
kroniektekst. Er zijn verder nauwelijks andere ‘losse’ gebeurtenissen van buiten het
hertogdom opgenomen in het overzicht.16 De aanwezigheid van buitenlandse heili-
gen op het uitvouwblad vindt mede een verklaring in de traditie van de genealogi-
sche schema’s (zie hierboven), waar ze, behalve als ijkpunten in de chronologie,
fungeren als representanten van de historia sacra. Maar op het uitvouwblad omlijs-
ten ze niet alleen de geschiedenis van keizers, koningen en hertogen, ze geven ook
een kader om die andere heiligen, de heiligen van de Brabantse dynastie en het Bra-
bantse land. Op die manier gaat van de presentatie van de heiligen een zekere con-
trastwerking uit: de Brabantse heiligen zijn schitterend afgetekend tegen de achter-
grond van beroemde heiligen uit de hele christenheid. Dat contrast wordt vooral
visueel bewerkstelligd door de beroemde heiligen van elders een bescheiden plaats
te geven, en door de Brabantse heiligen op een centrale plaats te presenteren, en bo-
vendien veel geprononceerder in gele cirkels. Misschien was dat precies de bedoe-
ling: een prachtige omlijsting te geven van de heiligen van Brabant.

3.3 De heiligen van Brabant

Heiligen van de dynastie en van het land

Het gaat dus vooral om de Brabantse heiligen, en die zijn er als gezegd in twee soor-
ten: zij die gelieerd zijn aan de twee stambomen, en heiligen ‘die in Brabant ge-
woond hebben’. Van alle heiligen op het uitvouwblad dringen de dynastieke heili-
gen zich wel het meest aan de lezer op, waarbij vooral opvalt hoe deze groep
geconcentreerd is op het tweede blad van de stamboom – vanaf het derde blad lijkt
de heiligheid van zowel het Brabantse als het Franse vorstenhuis sterk te zijn afge-
nomen.17 De sterke concentratie van deze categorie heiligen in de zesde en zevende

3.3 De heiligen van Brabant

16 Bijvoorbeeld op het zesde blad: ‘Int jaer M CCC LXXII streden die Fransoysen op die Vlamingen te Roos-
beke’.
17 Hertog Grimoaldus, zoon van Pippijn van Landen, wordt ten onrechte als heilige weergegeven – waar-
schijnlijk is hij verward met de martelaar Grimoaldus, zoon van Pippijn van Herstal. Met toevoeging van Erme-
lindis van Meldert, Reinoffele (Ragenufla) van Yncourt en Amelberga (maagd), die, anders dan het uitvouwblad
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eeuw is overigens verklaarbaar. In deze tijd zouden er buitengewoon veel heiligen
geleefd hebben, vooral van adellijke komaf. ‘Als een dier dichte sterrengroepen,
welke, aan gouden banen gelijk, het donkerblauw hemelgewelf tooien: zoo straalt
de zevende eeuw door het buitengewoon aantal harer Heiligen aan het uitspansel
der Kerk’, zo luidde ooit een wat wollige karakterisering van de opmerkelijke –
veronderstelde – groei van het aantal heiligen in de zevende eeuw.18

De spilfiguur van de heiligheid van het Brabantse geslacht is Pippijn van Landen.
‘Uut desen yersten hertoge Pypine ende synen geslachte sijn gesproten so vele ede-
le ende heylige personen, ende sonderlinge so edele coningen ende princen die op
die heydenen ende anders grote victoriën gehadt hebben, dat men van sulcken ge-
slacht in geenen historiën en vint’, zo staat bij hem te lezen op het uitvouwblad. Be-
halve in het nageslacht van Pippijn zijn er ook veel heiligen in de Franse genealogie
te ontdekken, of beter gezegd: in de afsplisting daarvan vanaf Blitildis, die naast het
wapen van Pippijn is afgebeeld. Maar ook Blitildis zelf en de heiligen uit haar nage-
slacht als Oede, Arnulphus van Metz en Wandregisilus mogen gerust tot de Bra-
bantse heiligen gerekend worden. Beide dynastieke lijnen worden immers samen-
gevoegd door het huwelijk tussen Begga en Angisus – dat legitimeert een Brabantse
annexatie van de heilige voorouders van Angisus. Vanaf Pippijn van Herstal, de
zoon van Begga en Angisus, gaat de lijn van vorstelijke heiligheid naar de centrale
figuur van het uitvouwblad, Karel de Grote: keizer, koning, hertog en heilige. Na
hem is binnen de beide stambomen slechts sporadisch een heilige te ontdekken.

De overige Brabantse heiligen, zij die afkomstig zijn uit het hertogdom zelf, zijn
weliswaar in de minderheid maar vertonen over de lengte van het uitvouwblad
meer continuïteit.19 Misschien nog meer dan bij de dynastieke heiligen, die immers
van de twee brongenealogieën konden worden overgenomen, lijkt hier sprake te
zijn van een bewuste toevoeging aan het genealogisch overzicht. Welk doel heeft de
manifestatie van de Brabantse heiligen van de dynastie en het land tezamen? Wat
wilde de compositoer duidelijk maken?

3 Het heilige Brabant

doet vermoeden, volgens de compositoer wél tot het geslacht van Pippijn van Landen behoren (zie de passages
over hun afkomst in I, resp. kap. 8, b6r, kap. 10, c2r en kap. 14, c6v), zijn de volgende dynastieke heiligen te iden-
tificeren: [blad 1] Reinout, Chlothildis, Radegundis, Chlodoaldus, Medardus van Noyon, Gildardus van Rouen,
Guntramus van Bourgondië, Galsiunda [=?], [blad 2] Dagobertus I, Blitildis, Ferreolus, Tarsicia, Oda, Arnulp-
hus, Modericus, Bathildis, Arnulphus van Metz, Clodulphus van Metz, Wandregisilus, Pippijn van Landen, Tru-
do, Modoaldus van Trier, Itta, Severa, Amelberga (weduwe), Goedele, Pharaïldis (Veerle), Reinhildis, Emebertus
van Kamerijk, Venantius, Aldegundis, Waldetrudis, Vincentius van Henegouwen, Gertrudis, Ermelindis van
Meldert, Reinoffele van Yncourt, Begga, Plectrudis, Notburgis, Silvinus, Grimoaldus, Bertrada, Landrada, Re-
migius van Rouen, [blad 3] Amelberga (maagd), Alardus, Karel de Grote, Veron, Verona, [blad 4] Bruno van
Keulen, Adelheid van Seltz?, Ida van Bouillon, [blad 5] Blanca van Castilië, Lodewijk de Heilige.
18 Kronenburg 1898-1902, dl. 1, p. 84.
19 Het zijn de volgende: [blad 2] Berlendis van Moersele, Dimphna/Digne van Geel, Gommarus van Lier, [blad
3] Rombout van Mechelen, Librecht, Wibert van Gembloux, [blad 4] Guido/Wijde van Anderlecht, Wonedulp-
hus van Anderlecht, [blad 5] Bonifatius van Lausanne, Maria van Oignies, Jacob van Vitry, Arnout van Villers,
Ida van Leuven, Fiere Margrietken van Leuven, Ida van Nijvel, Ida van Leeuwen, Lutgart van Tongeren, Thomas
van Cantimpré (zie p. 58, n. 4).
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De Brabantse heiligen in de kroniektekst

Het ligt voor de hand om het antwoord op die vraag te zoeken in het eerste deel
van de kroniektekst, en dan met name in de verzameling Brabantse heiligenlevens
vanaf het derde kapittel. Maar al daarvóór maakt de compositoer duidelijk hoeveel
belang hij hecht aan dit onderwerp. Na de geografische presentatie van het land
Brabant in het aanvangskapittel komt in het tweede kapittel de morele toestand
van het hertogdom en haar bewoners ter sprake. Daarin verklaart de compositoer
de naam van zijn geboorteland ‘by warachtiger bediedenissen des woerdts
Brabancia bi IX letteren’. De negen letters van Brabancia staan elk voor een ei-
genschap die kenmerkend is voor Brabant, de Brabantse dynastie en de
Brabanders: beata, regalis, antiqua, bona, audax, nobilis, caritativa, iusta, amabi-
lis. Het is geen origineel letterspel dat de compositoer hier te berde brengt – van
deze ‘etymologie van Brabancia’ zijn verschillende tekstgetuigen vanaf de vijftien-
de eeuw bewaard gebleven – maar dat doet niets af aan zijn intenties en eigen ac-
centen.20 Brabant is in eerste plaats beata, dat de compositoer vertaalt met ‘salich’
oftewel ‘heilig’, ‘godvruchtig’.21 Deze eerste eigenschap heeft Brabant te danken
aan het feit dat het ‘so vele heylighe menschen (...) op ghevoedt heeft ende ten he-
mel ghesonden’.22 En dat zijn geen loze woorden. De compositoer voegt ten be-
wijze meteen een lange lijst toe met de namen van meer dan zeventig heiligen en
devote personen die Brabant heeft voortgebracht. In deze indrukwekkende
Brabantse heiligencatalogus op de eerste bladzijden van de kroniek is een indeling
aangebracht die we al kennen van het uitvouwblad. Allereerst worden de heiligen
genoemd die allen dezelfde voorvader hebben, namelijk Pippijn van Landen. Van
Pippijn en zijn heilige nakomelingen stammen de hertogen van Brabant af.23

Vervolgens is er nog een groep van heiligen die in het hertogdom geleefd hebben,
zowel door de Kerk erkende heiligen als ‘personen van heylighen leven’ die (nog)
niet officieel als heilige erkend zijn.24 De lange lijst besluit met een krachtige con-

3.3 De heiligen van Brabant

20 Zie over de traditie van de ‘etymologie vanBrabancia’ vooral Van Anrooij 1993a: vgl. ook verderop, p. 73-74
en Bijlage 3, p. 193. De compositoer volgt de meeste voorkomende uitleg van de letters – in de traditie treden soms
bij enkele letters varianten op (eerste a: abundans, c/t: canis, tranquilla/concordia en laatste a: agnus, abundans;
vgl. Van Anrooij 1993a, p. 157). De traditie loopt door tot in de twintigste eeuw: lange tijd heeft de omslag van het
tijdschrift Brabantia Nostra bestaan uit een zinnebeeldige voorstelling (van de hand van Luc van Hoek) van de
negen Brabantse eigenschappen; de tekst daarbij is ontleend aanDie cronyke.
21 In dit verband zijn ‘heilig’, ‘godzalig’ en ‘godvruchtig’ wel de meest bevredigende hedendaagse equivalenten;
vgl.MiddelnederlandschWoordenboek, lemma ‘salich’, betekenis II,5 en bij I,2 en I,4.
22 I, kap. 2, a5v.
23 ‘Alle dese voorschreven heylighe personen sijn vanden gheslachte van sinte Pyppine, yerste hertoghe van
Brabant, van wiens bloede ende oec vanden bloede sinte Begghen, sint Oeden ende sint Aernouts, marcgrave van
Rijen ende na bisscop van Mets, ende van sinte Bertrada, des Groten Karels moeder, ende vanden selven Kaerle
ende van meer ander heylighen die hertoghen van Brabant af ghedaelt sijn tot nu toe’ (I, kap. 2, a6).
24 ‘Item in Brabant hebben noch vele ander heylighen gheleeft, die verhaven sijn inder heyligher kercken, ende
vele ander personen van heylighen leven’ (...); ‘Item personen van heylighen leven, niet verhaven, die in Brabant
ghewoent hebben, achterlatende exemplen van heylighen leven’ (I, kap. 2, a6r).
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3 Het heilige Brabant

clusie: ‘Soe is dan Brabant wel salich geseyt, daer in so vele heylighe ende salighe
personen op ghevoedt sijn gheweest’.25

Niet alleen is beata de eerste van de negen Brabantse eigenschappen, ook heeft de
compositoer voor deze eigenschap verreweg de meeste ruimte in het tweede kapittel
gereserveerd. Bovendien keert het thema van Brabants heiligheid meer dan eens te-
rug in zijn uitleg van de overige acht Brabantse eigenschappen. Dat Brabant bona
wordt genoemd is, in geestelijke zin, mede vanwege de ‘gracie ende duegden van so
vele heyligen ende devoten personen als daer in gheleeft hebben ende noch leven’;
Brabant is nobilis omdat ‘van gheenen geslachte inder werelt en sijn so vele edele
coninghen ende heylighe personen gecomen als vanden geslachte der hertogen van
Brabant’; Brabant is amabilis ‘midts den edelen bloemen die in Brabant ghegroeyt
sijn, te wetene so vele heylighe personen’.26 De herhaling van ’s lands heiligheid bij
de andere Brabantse eigenschappen heeft weliswaar ook te maken met de verstren-
geling van de deugden in het algemeen, maar onverkort geldt dat de manifestatie
van zoveel heiligheid en devotie als de meest prominente eigenschap van Brabant
wordt gezien.27 Op deze wijze wordt de lezer al in het tweede kapittel voorbereid
op de inhoud van de overige zesendertig kapittels in het eerste boek van de kroniek.
Want hetgeen na het kapittel over de Brabantse eigenschappen volgt, is niets anders
dan een bloemlezing van de heiligen uit het geslacht van Pippijn van Landen en de
heiligen van het Brabantse land. In zekere zin is de verzameling heiligenlevens in
Die cronyke één grote bewijsvoering dat het voortbrengen van zoveel heiligen in-
derdaad als een opvallend kenmerk van het Brabantse hertogdom is te zien.

Die bewijsvoering had overigens nog veel omstandiger kunnen uitpakken. Want
vergeleken met de uitbundige hoeveelheid heiligen op het uitvouwblad en in de
heiligencatalogus die werd opgevoerd bij beata, valt de omvang van de collectie
Brabantse heiligenlevens in het eerste deel van de kroniek misschien een beetje te-
gen. Vooral bij de dynastieke heiligen is dat het geval: in vijftien kapittels worden
de levens van negentien heiligen uit de hertogelijke familie beschreven.28 Dat is
minder dan de helft van het aantal op het uitvouwblad, en ook veel minder dan de
ruim dertig heiligen uit Pippijns geslacht die in de heiligencatalogus bij beata wer-
den genoemd. Daar moet wel direct aan worden toegevoegd dat vier dynastieke
heiligen die niet voor het eerste deel zijn geselecteerd, wel zijn opgenomen in het
Brabantse geschiedverhaal van het tweede deel. Over Pippijn van Landen zelf, zijn
vrouw Itta, hun dochter Begga en Karel de Grote lezen we niet in het eerste, maar
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25 I, kap. 2, a6v.
26 Citaten achtereenvolgens uit I, kap. 2, b1r en b1v.
27 ‘Want die duechden omhelsen oft besluyten malickanderen, so dat wie eenighe duecht oprechtelijck besit,
die heeft alle ander duechden’, aldus de tekst bij iusta, I, kap. 2, b1v.
28 De dynastieke heiligen in de tekst: Gertrudis (I, kap. 3), Amelberga, weduwe en Reinhildis (I, kap. 4), Goe-
dele (I, kap. 5), Pharelt of Veerle (I, kap. 6), Aldegundis en Waldetrudis (I, kap. 7), Ermelendis van Meldert (I,
kap. 8), Reinoffele van Yncourt (I, kap. 10), Oede (I, kap. 11), Arnulphus van Metz en Wandregisilus (I, kap. 12),
Landrada (I, kap. 13), Amelberga (I, kap. 14), Alardus (I, kap. 15), Trudo (I, kap. 16), Veron en Verona (I, kap. 17)
en Ida van Bouillon (I, kap. 28).
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3.3 De heiligen van Brabant

in het tweede boek van de kroniek. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de op-
splitsing van de kroniek in twee afzonderlijke delen (heiligenlevens en geschiede-
nis), waarmee een compositorisch probleem ontstond: welke van de vorstelijke hei-
ligen kunnen niet gemist worden in het Brabantse geschiedverhaal? Dat de
genoemde vier eigenlijk ook in de collectie Brabantse heiligenlevens van het eerste
deel thuishoren, wordt door de compositoer dan ook herhaaldelijk en met klem ge-
zegd.29 Maar Pippijn, de eerste hertog van Brabant, en Begga, die een genealogische
sleutelrol vervulde, en zeker Karel de Grote konden natuurlijk niet zomaar uit het
Brabantse geschiedverhaal gelicht worden – in mindere mate gold dat voor Itta.30

Afb. 17 Gertrudis van
Nijvel als abdis, met haar at-
tributen, een staf en opdrin-
gerige muizen (Die cronyke,
b2r). Gertrudis, dochter van
Pippijn van Landen, werd
abdis te Nijvel en stierf op
33-jarige leeftijd (I, kap. 3).
Brussel, privé-verzameling.
Foto: Vioe, Kris Vande-
vorst.
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29 Al direct aan het slot van de inhoudstafel: ‘Item van sinte Pyppijn van Landen, yerste hertoghe, van sinte
Ydebergha sijnre vrouwen, van sinte Begghe sijnre dochtere, hertoghinne, ende van sinte Karele die Grote sal
worden geseyt int tweeste boeck, te wetene vanden hertoghen van Brabant’ (a2v); verder nog op a5v (Begga, Pip-
pijn, Itta), a6r (Karel de Grote), b2r (alle vier), c4r (Begga).
30 Het kapittel over Itta (II, kap. 11) zou gezien lengte en inhoud niet misstaan in het eerste deel. Het is niet on-
waarschijnlijk dat de compositoer hier in dubio gestaan heeft. Enige compositorische rompslomp valt althans af te
lezen aan de verwarring rond een ander twijfelgeval, Arnulphus van Metz, die waarschijnlijk vanwege zijn mark-
graafschap aanvankelijk ook in het tweede deel was gepland, maar bij nader inzien toch in het eerste deel is opge-
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Ook de heiligen ‘die in Brabant gewoond hebben’ hadden talrijker in het eerste
deel aanwezig kunnen zijn, maar de verhoudingen liggen in dit geval anders. Hoe-
wel de heiligencatalogus bij beata veel meer Brabantse heiligen van eigen bodem
vermeldt dan zijn opgenomen in de verzameling heiligenlevens, laat een vergelij-
king met het uitvouwblad iets anders zien: alle heiligen van deze soort op het uit-
vouwblad vinden we met een eigen levensbeschrijving terug in de kroniektekst.31

Afb. 18 Goedele (Die cro-
nyke, b4r). Goedele, een
nichtje van Pippijn van
Landen, werd opgevoed
door Gertudis van Nijvel.
Na de dood van Gertudis
keerde ze terug naar haar ou-
derlijk huis, en bleef
volharden in een devoot
leven. ‘Dit benijdde die boze
vyant, want op eenre nacht
als sy ghinc met eender
lanternen tot Sinte
Salvatoerskercken te
Moersele [Mortsel], die twee
mylen verre stont van harer
woninghen, om te bedene
want sy die plaetse seer
minde, so dede die duyvel
die keerse ute om haren wech
te beletten. Maer sinte
Goedel badt Gode ynnichlijc
ende dat licht wert weder
bernende.’ (I, kap. 5).
Brussel, privé-verzameling.
Foto: Vioe, Kris Vandevorst.
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nomen. Voor diens leven (I, kap. 12) wordt tot twee keer toe abusievelijk verwezen naar het tweede deel, namelijk
in de levensbeschrijvingen van Arnulphus’ moeder, Oede (I, kap. 11, c3r: ‘Ende sinte Aernout wert bisscop van
Mets, welcke materie hier na int tweede boeck langher bescreven wert’) en van Arnulphus van Soissons (I, kap.
23, e2v: ‘Ende dit en is niet die grote sinte Aernout, mercgrave van Ryën ende bisscop van Mets, daer hier na int
tweeste boec af gheseit wort’). De beslissing van de compositoer om Arnulphus toch in het eerste deel op te nemen
zal pas laat genomen zijn, maar, in geval van een lineair productieproces, vóór het drukken begon: de inhoudsop-
gave (a2r) geeft de juiste plaats aan van Arnulphus’ leven.
31 De eigen Brabantse heiligen in de tekst zijn Berlindis van Moersele (I, kap. 9), Dimphna van Geel (I, kap. 18),
Gommarus van Lier (I, kap. 19), Rombout van Mechelen (I, kap. 20), Librecht (I, kap. 20), Wibert van Gembloux
(I, kap. 21), Guido van Anderlecht (I, kap. 22), Wonedulphus van Anderlecht (I, kap. 22), Arnulphus van Soisson
(I, kap. 23), Bonifatius van Lausanne (I, kap. 24), Maria van Oignies (I, kap. 25), Jacob van Vitry (I, kap. 26), Ar-
nout van Villers (I, kap. 27), Ida van Nijvel (I, kap. 29), Ida van Leeuwen (I, kap. 30), Ida van Leuven (I, kap. 31),
Lutgart van Tongeren (I, kap. 32), Thomas van Cantimpré (I, kap. 33), vele heylighe personen (I, kap. 34), Fiere
Margrietken (I, kap. 35), Alendighe Maria (I, kap. 36), Jan van Ruusbroec (I, kap. 37), Jan de Goede Kok van
Groenendaal (I, kap. 38). Van dezen ontbreken alleen Arnulphus van Soisson, Alendighe Maria, Jan van Ruus-
broec en Jan de Goede Kok op het uitvouwblad.
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De overeenkomst tussen beide selecties van heiligen van Brabantse bodem, op het
uitvouwblad en in de tekst, laat maar één conclusie toe: het uitvouwblad is hier
schatplichtig aan het eerste deel van de kroniek.32 Dat is opmerkelijk: het is niet al-
leen een aanwijzing dat getracht is de genealogische voorstelling af te stemmen op
de kroniektekst, maar het versterkt ook de indruk dat juist deze categorie heiligen
een bewuste toevoeging op het uitvouwblad is. Deze Brabantse heiligen maakten
kennelijk geen deel uit van het materiaal dat de compositoer in zijn brongenealo-
gieën aantrof.

Hoewel de compositoer, net als bij de dynastieke heiligen, terughoudend is met
het opnemen van vitae van heilige en vrome Brabanders, voegt hij in het vierender-
tigste kapittel een flink aantal van deze soort toe. Dit kapittel, met het opschrift
‘Van vele doirluchtighen oft heylighen personen in Brabant’, is verreweg het om-
vangrijkste van het eerste deel. Het kapittel heeft dan ook nogal wat personen tot
onderwerp: abt Coenraet van Villers, dominicaan Coenraet van Leuven, een ano-
nieme benedictijn, een zuster in het armenhospitaal te Brussel, een maagd die uit
haar zijde bloedde, een non die in vervoering onwaarschijnlijk mooi kon zingen,
Lijsbeth van Wans, een maagd bij Nijvel, meester Jan van Nijvel, ridder Wouter
van Bierbeek, dominicaan Servatius te Leuven, abdis Gente van Florival, abdis
Heylwijch van ’s-Hertogendal, een andere devote zuster in het Brusselse armen-
hospitaal en ten slotte nog een vrome maagd. In feite biedt de opeenstapeling van
Brabantse vromen in dit kapittel, die overigens indirect ontleend is aan een beroem-
de exempelenverzameling van Thomas van Cantimpré, een blauwdruk van de hei-
ligheid van eigen bodem.33 Kloosterlingen, heren van de kerk, ridders en devote
maagden: we vinden ze in dit kapittel, maar ook in de levensbeschrijvingen van de
heiligen van het Brabantse land. Het vierendertigste kapittel versterkt het thema
van het eerste deel: de heiligheid van Brabant blijkt niet alleen te bestaan uit de vele
heiligen uit de beroemde hertogelijke familie en uit de Brabanders die al een zekere
naam en faam van heiligheid hadden opgebouwd, maar ook minder bekende en
zelfs anonieme Brabanders maken duidelijk dat het hertogdom begiftigd is met een
bijzondere godvruchtigheid.

Met die doelstelling voor ogen kon de compositoer zich ook een zekere haast ver-
oorloven in het eerste deel. Hij kon zich beperken tot een selectie van Brabantse
heiligen, van wie hij ook nog eens korte levensberichten opstelde, en niet zozeer
volledige documentaties van hun leven, deugden en werken.34 Want zijn uiteinde-
lijke bedoeling was een andere dan de intentie die oorspronkelijk ten grondslag ligt
aan de oorspronkelijke, uitgebreidere, vitae. De compositoer hoefde zijn publiek
niet te overtuigen van de heiligheid van de persoon in kwestie, maar in zekere zin
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32 De omgekeerde volgorde is moeilijk voorstelbaar; de selectie van de eigen Brabantse heiligen in het eerste
deel is namelijk gebaseerd op de belangrijkste bron voor de heiligenlevens (zie paragraaf 4).
33 Zie over de precieze verhouding met Thomas van Cantimpré’s Liber apum hierna, p. 79-80.
34 De selectie baseerde de compositoer hoofdzakelijk op zijn belangrijkste bron, de Tractatulus de laude terrae
Brabanciae, vgl. hierna p. 78-79.

03 hst 3 57-81:hst 3  17-10-2006  12:53  Pagina 69



had hij de canonisatie van een dynastie en een land op het oog. Elke Brabantse hei-
lige is aanleiding, bewijs en illustratie tegelijk van het centrale thema, de heiligheid
van de Brabantse dynastie en van het Brabantse land. Daarom kon de compositoer
het relatief kort houden. Van de Brabantse heiligenlevens inDie cronykewordt en-
kele malen expliciet gezegd dat ze ‘int corte’ zijn opgesteld, en ook in de afzonder-
lijke kapittels gebruikt de compositoer vaak brevitasformules als ‘om der cortheit
wille’ en, paradoxaal, ‘om der lancheit wille’.35 Meest illustratief is wel de passage
waarmee hij het leven van de heilige abdis Landrada uit de zevende eeuw besluit.
Landrada was de dochter van Karel Martel en stichtte, daartoe aangespoord door
een engel, een klooster midden in de wildernis dat de naam ‘Besilia’, Munsterbil-
zen, kreeg. Aan het einde van haar leven werd Landrada ziek en voorspelde ze haar
eigen dood. Op haar graf gebeurden wonderen, die echter niet allemaal door de
compositoer verteld kunnen worden:

Vele warer af te scriven, maer om dathet hier te lanck soude sijn alle die myrakelen te ver-
tellen, so wordet alhier van [door] my achterghelaten, wanttet verdrietelijcken [lastig] is
den menschen lange op een materie te blyvene, hoe goet datse oock is, want men seyt ghe-
meynlijken: ‘Coevre maect verleedinge [langdradigheid veroorzaakt verveling]’. Hier om
so wil ick nu swighen vander heiliger abdissen sinte Landraden.36

‘Om verveling te vermijden’, laat de compositoer een opeenhoping van wonderen of
een uitgebreide behandeling van de geestelijke voortreffelijkheden van de Brabant-
se heiligen achterwege. In zijn optiek hoeft hij zijn lezers niet te vermoeien met nog
meer van hetzelfde, ‘hoe goet datse oock is’. Hij heeft zijn punt immers al gemaakt.

De Brabantse heiligheid

De bloemlezing van heiligenlevens die de compositoer uit het grote reservoir van
Brabantse heiligen heeft samengesteld, is in goed evenwicht. De factor die het bon-
te gezelschap van heiligen in het eerste deel vanDie cronykemet elkaar verbindt, is
Brabant. En Brabant, dat is de familie van de hertogen én het Brabantse land. Maar
zowel de dynastie als het Brabantse territorium kent wat betreft de notie ‘Brabant-
se heiligheid’ diffuse grenzen. De heilige voorouders van Angisus bijvoorbeeld
worden met gemak als Brabantse dynastieke heiligen geannexeerd. Iets dergelijks
gebeurt ook bij de heiligen van het Brabantse land. Natuurlijk is het gros daarvan
echt Brabander, en de meesten van hen hebben tijdens hun leven zelfs de grenzen

3 Het heilige Brabant

35 ‘om der lancheit wille’ zal daarom wel zoveel betekenen als ‘om het niet te lang te maken’. De brevitasformu-
les die voor het hele eerste deel gelden, zijn te vinden aan het slot van de heiligencatalogus bij beata: ‘Van vele der
welcker heiligen (...) hier na int corte gheseyt sal worden inden navolghenden capittelen’ (I, kap. 2, a6v) en boven
het derde kapittel: ‘Hier na volcht int corte dat leven van sommigen voorscreven heyligen’ (I, b2r); de overige bre-
vitasformules in I, kap. 3, b3r; kap. 4, b3v; kap. 9, c1v; kap. 21, e1r; kap. 22, e2r; kap. 24, e4r; kap. 25, e5v en kap.
28, f2v.
36 I. kap. 13, c6r.
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van het hertogdom niet overschreden – twee bisschoppen daargelaten die de heilig-
heid van Brabant ‘exporteerden’.37 Maar er zijn ook enkelen die van elders naar Bra-
bant kwamen: Dimphna of Digne uit Ierland, Rombout uit Schotland en Jacob van
Vitry.38 Dimphna en Rombout vonden de martelaarsdood en daarmee hun heilig-
heid in Brabant, Jacob van Vitry was sterk betrokken bij de vroomheidsbeweging
onder leiding van Maria van Oignies. Bij hen telt dus niet hun afkomst, maar het feit
dat hun vroomheid en heiligheid ontstonden en groeiden in het land van Brabant.

DiegeestelijkevruchtbaarheidvanhetBrabantse landwordt inenkele tekstgedeelten
beeldend onderstreept. De levensbeschrijving van Lutgart van Tongeren begint als
volgt: ‘IndenBrabantschen ackerheeft oockghegroeyt een suverlijke plante, die eer-
werdige ende goedertierenLutgaerde’.39Dezelfde rurale beeldspraakvindenweook
in het kapittel over de buitenlander Jacob van Vitry, dat wordt ingeleid en verant-
woord met de woorden: ‘Onder die bloemen die inden Brabantschen acker gewas-
sen sijn, soe eest oock wel bequame [passend] te vermanen [gewagen van] die ghene
die aldaer oock geplant sijn geweest’.40 Jacob vanVitrymag dan niet ontsproten zijn
aandeBrabantse akker, zijnvroomheidheeftwelwortel geschoten inBrabantsegrond.
Meest treffend is de slotzin van het kapittel over Berlendis van Moersele, waarin de
centrale gedachte van het eerste kroniekdeel nog eens naar voren komt: ‘O edel Bra-
bant, met rechte moechdy wel salich heeten, daer so vele duechdelijcke planten inne
ghegroeyt sijn ende haer leven soe heylichliken gheleidt hebben!’41

Alle Brabantse heiligheid krijgt een bijna nederig maar tegelijk hooggestemd slot
in het laatste kapittel van het eerste deel. Dit kapittel over Jan van Leeuwen, de
Goede Kok van Groenendaal kent een opmerkelijke toegift in de vorm van een
kort relaas over het sterfbed van een zekere Margriete in de stad Tienen omstreeks
het jaar 1460:

3.3 De heiligen van Brabant

37 Arnulphus van Soissons en Bonifatius van Lausanne. Arnulphus (1040-1087) werd overigens geboren en be-
graven in Vlaanderen, maar niet in de voorstelling van de compositoer, volgens wie Arnulphus ‘uut Brabant ghe-
boren’ (e2v) is. Is diens Vlaamse afkomst misschien de reden dat we Arnulphus van Soissons missen op het uit-
vouwblad? Ook is het kapittel over Arnulphus suspect korter dan het volgende hoofdstuk over de andere
Brabantse bisschop in den vreemde, Bonifatius van Lausanne (1181-1265), wél een Brabander.
38 Dimphna, dochter van een ongelovige en incestueuze Ierse koning, werd door hem onthoofd in het Brabant-
se Geel. Rombout (†775), een Schotse koningszoon, kwam naar Mechelen in Brabant om het evangelie te predi-
ken en stierf als martelaar. Jacob van Vitry (1160-1240) is eigenlijk geen echte heilige, maar een venerabilis (‘eer-
werdighe’). Hij verbleef van 1211 tot 1216 als regulier kanunnik in Oignies, waar hij de vroomheidsbeweging van
de begijn Maria van Oignies ondersteunde; ook schreef hij de vita van Maria. De indruk ontstaat dat het leven van
Jacob van Vitry in de kroniek beschouwd moet worden als een aanvulling op het leven van Maria van Oignies.
Hoewel hij eveneens werd begraven te Oignies, speelde het leven van Jacob van Vitry zich toch voornamelijk af
buiten Brabant; hij was onder andere bisschop van Akko. Tekenend of niet, zijn hoofdstuk maakt een onverzorg-
de indruk. Een kapittelopschrift ontbreekt en op e6v wordt hij om onduidelijke redenen twee keer ‘Bonifacius’
genoemd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de naamsverwisseling; wellicht ligt de schuld bij een zetter, die
in de war werd gebracht door een andere bisschop, Bonifatius van Lausanne. Bonifatius vinden we op de bladen
e3r-e5r, het leven van Jacob van Vitry op blad e6r-v. Heeft de zetter per abuis gemeend dat e6v het slot vormde
van de tekst op e3v/e4r (over Bonifatius), en heeft hij na de vorm e3v/e4r, de vorm e6v/e1r gezet?
39 I, kap. 32, f6r.
40 I, kap. 26, e6r.
41 I, kap. 9, c1v.
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Ten eynde so en is niet achter te laten hoe vrolijc dat omtrent den jare ons Heeren M
CCCC LX sterf een devote religiose suster in dier stadt van Thienen, ghenoemt Margriete,
die welck sieck liggende seer begheerde te sterven ende met Cristo te syne, ende met vie-
righer devociën ontfinck haer sacramenten, singhende met luyder stemmen dicwille ‘Alle-
luya!’ Ende sy seyde voort: ‘Minnen, benedijen, loven sijn oeffeningen des hemelschen
hoofs, daer hoortmen tgheluyt van herpen ende den zanc der ynghelen, daert so schoon is,
dat mijn siele niet vertroost sijn en wilt voor dier tijt dat ic daer sy. O hemelsche Jherusa-
lem, u straten sijn ghestroyt met goude. Mijn siele hanghet na u.’ Daer nae, alst convent las
dat veers ‘Benedicite sacerdotes domini Domino, benedicite sancti et humiles corde Do-
mino’, so verhiefse hair hooft ende dat neder neyghende, so verschietse suetelijcken van
deser werelt.42

Een even opmerkelijk als waardig slot van het eerste boek van Die cronyke. Wat in
het derde kapittel begon met het leven van de adellijke Gertrudis, de voorname ab-
dis van Nijvel en één van de prominentste heiligen uit de Karolingische dynastie,
eindigt met de stervensextase van een eenvoudige zuster in een Brabants klooster.
Die twee uitersten geven uitstekend de samenstelling van het heilige Brabant weer:
het hertogelijke geslacht dat in een ver verleden zoveel heiligen voortbracht, en het
Brabantse land dat, ook recent nog, een niet minder opmerkelijk aantal heiligen en
vromen heeft ‘op ghevoedt ende ten hemel ghesonden’.43

In Die cronyke wordt de geestelijke uitmuntendheid van Brabant in drievoud
naar voren gebracht: door de vele heiligen op het uitvouwblad, door de heiligenca-
talogus in de uitleg van de eigenschap beata en door de collectie Brabantse heiligen-
levens in het eerste deel. De compositoerwilde daarmee de lezer overtuigen van het
feit dat zowel het hertogelijke geslacht als het land Brabant uitzonderlijk veel heili-
gen heeft voortgebracht. Waarom wilde hij dat? Heiligen uit het eigen gewest be-
hoorden, net als leden van ’s lands dynastie, tot het eigen verleden. Dat was zo in
het hertogdom Brabant, en elders was het niet anders. Maar dat het voortbrengen
van zoveel heiligen wordt aangemerkt als de eigenschap bij uitstek van zowel de
eigen dynastie als het territorium, is toch wel uitzonderlijk. En dat de heiligen van
dynastie en land tezamen werden omgesmeed tot een zelfstandig thema binnen de
geschiedschrijving, is een niet minder uniek verschijnsel in de middeleeuwse histo-
riografie. Hoe is dat zo gekomen?

3.4 Het heilige Brabant

Een heilige dynastie

Het thema van Brabants’ heiligheid is geworteld in de Brabantse genealogische tra-
ditie, die voorafging aan de geschiedschrijving van het hertogdom vanaf de late der-

3 Het heilige Brabant

42 I, kap. 38, h3r-v.
43 I, kap. 2, a5v.
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tiende eeuw.44 Volgens de Brabantse genealogieën stammen de hertogen af van Ka-
rel de Grote, de stirps Karoli Magni, en dat werd een belangrijk en permanent gege-
ven in de Brabantse genealogieën en kronieken. Vanzelfsprekend verleende de con-
nectie met het Karolingische geslacht de Brabantse hertogen veel prestige, maar
ook verschafte het de Brabantse hertogen een aanzienlijk corpus heiligen in hun fa-
milie. Dat werd in de Brabantse geschiedschrijving van de dertiende en veertiende
eeuw slechts zijdelings opgemerkt. Bijvoorbeeld door Jan van Boendale in zijn
Brabantsche yeesten, wanneer hij het heeft over de afkomst van Pippijn van Her-
stal, die geboren werd uit de verbintenis van twee heilige geslachten: zijn ouders
waren Begga en Angisus. Pippijn is dus voortgekomen uit een ‘goed geslechte’:

Want zier moeder suster, sinte Gheertrud,
Was Gods uutvercoren bruid
Ende sente Arnout, sijns vader vader,
Dese sijn beyde gader
Heylige santen in den trone,
Ende dragen voir Gode crone.

En Boendale zou Boendale niet zijn als hij daar niet meteen een wijze les aan zou
verbinden: ‘Waren die hertoghen vroet/ Si mochten gherne wesen goet,/ Alsi peis-
den in haer ghedachte/ Dat si sijn van desen gheslachte.’45 Maar veel verder dan der-
gelijke terloopse allusies op de heilige voorouders van de hertogen gaat de Ant-
werpse schepenklerk niet.

Pas in de vijftiende eeuw vinden we, en dan ook meteen vrij overvloedig, gelui-
den in de Brabantse geschiedschrijving die sterk lijken op wat de compositoer van
Die cronyke voor ogen had. Op 20 februari 1415 voltooide Hennen van Merchte-
nen zijn Cornicke van Brabant, een korte kroniek waarmee hij interesse en vrijge-
vigheid hoopte te bewerkstelligen om een veel omvangrijker werk te kunnen schrij-
ven over de geschiedenis van de Brabantse hertogen.46 Aan het slot van de
rijmkroniek geeft Hennen van Merchtenen een behandeling van de ‘etymologie
van Brabancia’.47 Hennen stelt Brabant voor als een boomgaard waarin negen

3.4 Het heilige Brabant

44 Over het ontstaan van de genealogische traditie Stein 1995 en Sleiderink 2003, p. 18-23 die de vroegste tekst,
de Genealogia principum Brabantie dateert in het midden van de twaalfde eeuw. Overigens zijn enkele van de
eeuwenoude verzen van deze tekst (zie Heller 1880, p. 400-404) ook verspreid terecht gekomen inDie cronyke (in
II, kap. 9-22, E1r, E3r, E4r, E6r, F2v, F5v, K4v, K5v, L1v en L3r: van Karleman tot en met Karel de Eenvoudige).
45 Beide citaten: Brabantsche yeesten I, 9, vs. 751 e.v. (lezing hs. A en B); Willems 1839, p. 29. Vergelijk de ver-
wante passage inDie cronyke, die eerder een uitvergroting dan een echo is van de verzen bij Boendale: ‘Dese Pyp-
pijn was van seer heylighen gheslachte van allen syden, want sijn moedere was sinte Begghe, sinte Gheertruyden
sustere, die sijn moeye was, ende sijn oudevadere was sinte Pyppijn van Landen, ende sijn ander oudevadere was
sinte Arnout, marcgrave des Heylichs Rijcs ende namaels bisscop van Mets, also hier voor gheseyt is etc. Dit sou-
den die hertoghen van Brabant met recht aenmercken, ende harer voorvaderen voetstappen met duechdelijcke
wercken navolghen, so soudense haer ondersaten in allen voerspoede regeren etc.’ (II, kap. 14, E4v).
46 Hij droeg het werk op aan hertog Anton. Zie over Hennen van Merchtenen en zijn kroniek Van Anrooij
1993a, Van Anrooij 1993b en Sleiderink 2003, p. 145-148.
47 Getuige de overlevering is Merchtenen de eerste die de negen letters van Brabancia uitlegt; toch lijkt hij niet
de auctor intellectualis ervan te zijn, zie ook n. 51.
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deugden zijn geplant, en elke eigenschap relateert de dichter aan een persoon uit de
Brabantse dynastie. Op verschillende plaatsen in zijn toelichting op de letters van
Brabancia benadrukt hij het idee van het Brabantse heilige geslacht: de deugd beata
is gekoppeld aan Karleman, aan wie zeven zalige bloemen ontsproten, namelijk
Pippijn, Amelberga, Emebertus van Kamerijk, Reinildis, Veerle, Ermelindis en
Goedele. Om die reden wordt de Brabantse boomgaard terecht beata genoemd.48

Opvallend genoeg brengt Hennen van Merchtenen het thema van Brabants heilig-
heid nog eens naar voren bij de achtste eigenschap van Brabant:

Justicie, dats gerechticheit.
Daer men met mach, dats waerheit,
Wel bij geliken de gerechtechede,
Die uut den princen van hoegen seden
Es geresen der Brabansoene.
Want meer sante ende santinne comen
Es uten edelen Brabanschen prielle
Dan uuter alder werelt ghehele,
Als men cleerlyc vint bescreven.49

Aan de Brabantse lusthof (lees: het hertogelijke geslacht) zijn meer heiligen ont-
sproten dan aan de rest van de wereld tezamen: het is zonder meer klare taal van de
kroniekschrijver. Het is ook voor het eerst dat het voortbrengen van zoveel heilig-
heid door Brabant zo expliciet aan de orde wordt gesteld.

Rond1430 schreefHenricus vanOesterwijck, hoogleraar indemedicijnen teLeu-
ven, eenCarmen in laudemBrabantiae.50Oesterwijcks tekst is een lofzangopdeBra-
bantse deugden en dorpen. Na een uiteenzetting van de negen deugdzame eigen-
schappen van Brabant, volgt een opsomming in versvorm van de Brabantse steden
enplaatsen.Oesterwijck illustreert de eersteBrabantse deugdbeatamet de ‘vele hei-
ligen’ uit hetKarolingischegeslacht.Hij noemtvrijweldezelfdeheiligendieookHen-
nen van Merchtenen vermeldt: Amelberga, Goedele, Reinhildis, Ermelindis, Veer-
le,Emebertus,Gertrudis, Itta,Elisabeth,Gommarus,Begga enArnulphusvanMetz.51

3 Het heilige Brabant

48 ‘Dit waeren .v. saleghe, edele bloemen,/ Gegroijt, gewassen uten boeme/ Karlemains, als ic u seide./ Dies ic
betoene metter waerhede,/ Dat Brabant es .j. salec boegaert.’ (Cornicke van Brabant, vss. 3888-3892; Gezelle
1896, p. 148).
49 Cornicke van Brabant, vss. 4133-4141; Gezelle 1896, p. 156.
50 Zie IJsewijn 1969. De tekst is overgeleverd in één handschrift (vijftiende-eeuws, bewaard in de Ambrosiaan-
se Bibliotheek te Milaan), waarin het Carmen voorafgaat aan de Brabantse kroniek van Emond de Dynter, de
Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum Francorum (1443-1446).
51 ‘Littera B grata dat significare beata./ Multa beatorum genitrix Brabantia florum;/ Sanctos et sanctas genuit
Brabantia plantas:/Mater Amelberga quinorum sancta proborum,/ Ymmobeatorummerito splendet puerorum:/
Gudila,Reynildis,Ermelindis, Pharaildis/Goedele,Reinhildis,Hermelindis,Veerle,/EtCameracensis sanctuspre-
sul Emebertus/ Ex Amelberga venerunt matre beata,/ Que Karlemanni ducis extitit optima nata./ Gertrudis larga,
cui sancta parens Yduberga,/ Claret Nyvelle, quam laudant iure puelle./ Elyzabeth sancta, Gummarus et optima
Begga,/ Presul et Arnulphus Metensis valde beatus,/ Et plures alii fulgent hoc germine sancti,/ Ante Deum placi-
di, celi dyadematedigni,/Qui loca clarificant, patrias variasquedecorant./O,quampreclara fuit hec generatio cara!/
Semen iustorum generatio recta piorum!’ IJsewijn 1969, p. 15, vss. 9-26. Het lijkt me dat Merchtenen en Oister-
wijck dezelfde bron hanteerden wat de etymologie van Brabancia betreft (vgl. ook Van Anrooij 1993a).
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Een volgende getuige is Petrus de Thimo, pensionaris van Brussel in het begin
van de vijftiende eeuw en vanaf 1455 kanunnik van de Sint-Goedelekerk aldaar. Hij
schreef naast verscheidene historiografische werken over Brabant een Brabants
Martyrologium. Dat weten we dankzij enkele verzen in het grafschrift van Petrus
de Thimo, maar naar het zich laat aanzien, is het werk verloren.52 Hoogstwaar-
schijnlijk bevatte dit werk een verzameling levensbeschrijvingen van martelaren uit
het geslacht van de Brabantse hertogen.53

Ook uit de vijftiende eeuw stamt een Brabantse heiligencatalogus met zo’n zestig
namen uit de Brabantse dynastie. De lijst, met als opschrift ‘Hec sunt nomina quo-
rundam sanctorum et sanctarum prosapie illustrissimorum ducum Lotharingie et
Brabantie’, is opgetekend in een handschrift met een dertiende-eeuwse genealogie
van de hertogen.54 De Brabantse dynastieke heiligen waren eveneens te vinden in de
indrukwekkende privébibliotheek die Johannes Suweels, kanunnik van de Sint-
Pieterkerk te Anderlecht, achterliet bij zijn dood in 1488. Van zijn rijke bibliotheek
werd een inventaris opgesteld, die onder andere een, nu niet meer te achterhalen,
Cronica de sanctis ex ducibus Brabancie ortum vermeldt.55 Ook is nog te wijzen op
een grote Brabantse genealogische rol van rond 1500 met als opschrift Genealogia
nobilissimorum ducum Brabantinorum et sanctorum ac sanctarum atque aliarum
virtuosarum personatum ab eisdem propagatarum.56 Behalve in boeken figureerden
de Brabantse heiligen ook in het openbaar. In de Antwerpse ommegangen uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw werden, in de serie voorstellingen uit de heils-
geschiedenis en het eigen verleden, de ‘santen ende santinnen van Brabant’ op wa-
gens rondgereden, waarschijnlijk in tableaux vivants.57

Kort na 1468 werd door een onbekende auteur een korte prozakroniek over Bra-
bant geschreven, deDie cornyke van Brabant int prose int corte.Over deze curieu-
ze tekst is nog maar weinig bekend – we zullen er later in dit boek nog eens op te-
rugkomen.58 Voor nu is van belang dat vrijwel direct in het begin van de tekst de
anonieme kroniekschrijver het volgende beweert:

3.4 Het heilige Brabant

52 De verzen in het epitaaf: ‘Insuper ut pateat generosa Brabancia mater/ Quot genuit sanctos edidit ipse no-
vum/ Martiriale logos, opus en tam gracile cunctis,/ Ut merito sibi sit hinc salus ante Deum.’, Wauters 1894, p. 21.
Zie ook Stein 1994, p. 120-121.
53 De suggestie van Stein (1994, p. 121) dat mogelijk een spoor van het Martyrologium van Petrus de Thimo is
overgeleverd in de lijstNomina sanctorum (zie hierna) komt mij onwaarschijnlijk voor. De lijst heiligen bevat im-
mers niet alleen Brabantse martelaren.
54 Parijs, BN, 14194; Heller 1880, p. 398-399. In handschrift Brussel, KB, IV 687 komt een identieke lijst van
Brabantse heiligen voor, zie Stein 1994, p. 121.
55 Derolez e.a. 2001, p. 25, nr. 47. Over de boekeninventaris van Suweels ook Pleij 1998.
56 Zie Coppens 1990 en de afbeelding in Van Uytven e.a. 2004, p. 109; vgl. ook hoofdstuk 2, n. 45.
57 Het is niet te zeggen of het alleen de dynastieke of ook de andere Brabantse (of beide) betreft. Het hand-
schrift met de verschillende ordinanciën voor de Antwerpse ommegang geeft voor slechts vier jaren een beeld van
de processie. Voor het jaar 1459 is opgetekend dat in de ommegang van de relikwie van de Heilige Besnijdenis
maar liefst drie van de tien wagens waren gevuld met Brabantse heiligen (en aangenomen mag worden dat dit ten-
minste enkele jaren werd volgehouden). Ook voor het jaar 1398 worden wagens met ‘de Santen’ genoemd, maar
het is niet zeker of daarmee alleen Brabantse heiligen worden bedoeld; voor de ommegangen van 1470 en 1494
worden geen (Brabantse) heiligen genoemd. Zie De Burbure 1878, vgl. ook hoofdstuk 2, p. 47.
58 Zie hoofdstuk 5, p. 139-140.
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Ende want uut alder werelt niet soe vele santen ende santinnen gespruyt en sijn als uut Bra-
bant alleene, als sinte Clement bescrijft, die tweeste van dien name, ende sinte Jheronimus
wel orcondt ende Ovidius ende Stacius ende broeder Vincent die den Spiegel hystoriael
maecte ... 59

Door de tamelijk ridicule verwijzingen naar Clemens II, Hiëronymus, Ovidius,
Statius en ook Vincentius van Beauvais zijn we achteraf misschien geneigd de ken-
nelijk weinig onderlegde kroniekschrijver niet al te serieus te nemen.60 Maar hoe
onbeholpen hij zich ook uitdrukte, er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij
het niet serieus gemeend zou hebben. En dan is het toch weer eens gezegd: het ge-
slacht van de Brabantse hertogen heeft meer heiligen voortgebracht dan de rest van
de wereld bij elkaar. Want ook hier gaat het om de dynastieke heiligen, zo valt op te
maken uit een latere tekstpassage over Pippijn van Landen, die een bijna letterlijke
herhaling is van bovenstaand citaat.61

De Brabantse hertogelijke familie is een kampioen-grossier in heiligen, dat lijkt
de strekking te zijn van de hierboven verzamelde signalen uit het vijftiende-eeuwse
Brabant. Dat is toch een flinke stap verder dan hetgeen de genealogische traditie
van oudsher naar voren bracht, namelijk dat de hertogen waren voortgekomen uit
een voornaam geslacht waaraan ook heiligen van naam verbonden waren. Dat juist
in de vijftiende eeuw dergelijke ferme geluiden zijn te beluisteren, zal te maken
hebben met de algehele opleving van de Brabantse geschiedschrijving in die perio-
de, die met recht in verband wordt gebracht met de Bourgondisering van Brabant.62

Na de dood van de ‘laatste’ hertog van Brabant, Filips van Sint-Pol, verloor het her-
togdom in 1430 zijn zelfstandige status en ging het op in het machtige conglome-
raat van de Bourgondische landen. Dat er juist bij dreigend (en reëel) verlies van de
eigenheid van het hertogdom tegenkrachten ontstonden die de eigen dynastie en
het eigen verleden verheerlijkten, is niet zo verrassend. Natuurlijk is Die cronyke
niet los te zien van deze ontwikkelingen, maar toch is er in de kroniektekst meer
aan de hand. De compositoer benadrukt immers naast de heiligheid van de dynastie
ook de heiligheid van het land Brabant: behalve over de voorname abdis Gertrudis
van Nijvel vertelt hij ook graag over de gepassioneerde non Lutgart van Tongeren,
en de bisschop Arnulphus van Metz heeft een naamgenoot in de eenvoudige leken-
broeder Arnout van Villers. Heeft de compositoer daarmee een nieuwe component
van de Brabantse heiligheid geïntroduceerd? De eigen heiligen van het land Brabant
zijn immers in bovenstaande vluchtige rondgang in de vijftiende-eeuwse Brabantse

3 Het heilige Brabant

59 Die cornyke van Brabant int prose int corte, 1r. Ik citeer naar een voorlopig afschrift van de tekst dat Willem
Kuiper en ik maakten van Gent, UB, hs 908.
60 Zie hoofdstuk 5, p. 136, n. 55 voor een verklaring en de herkomst van deze merkwaardige bronverwijzingen.
61 Ongrondelijc vele santen ende santinnen sijn uuten gheslechte van Braboene gespruyt als Philips die Clerc
[lees: Johannes die Clerc, Jan van Boendale] heeft vonden inden Spiegel hystoriael, als sinte Clement, die .ij.de van
dien name bescrijft ende sinte Jheronimus ende Stacius wel orcondt, ende vele andere poeten bescriven, als dat in
alle coroniken van alder werelt niet soe vele santen en sijn oft santinnen als sijn uut Brabant gespruyt’;Die corny-
ke van Brabant int prose int corte, 20v.
62 Zie met name Stein 1994.
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historiografie niet aanwezig. Auteurs als Hennen van Merchtenen, Henricus van
Oesterwijck, Petrus de Thimo en de onbekende kroniekschrijver van Die cornyke
van Brabant int prose int corte hebben steeds alleen de dynastie van de hertogen
voor ogen als het gaat om de uitzonderlijk heiligheid van Brabant.63 Toch komen
ook de heiligen van het Brabantse land, die de compositoer in zijn kroniek naast de
dynastieke heiligen opvoert, niet zomaar uit het niets.

Een heilig land

In de jaren 1460-1462 werd door een onbekende kloosterling – een regulier kanun-
nik uit wellicht de augustijner priorij Korsendonk te Turnhout maar in ieder geval
uit één van de Brabantse kloosters van de Windesheimse congregratie – een bijzon-
der werk geschreven. Met de titel van het werk,Tractatulus de laude terrae Braban-
ciae, was niets teveel gezegd – al was ‘traktaatje’ misschien aan de bescheiden kant.64

In twee delen verkondigt de auteur op ongekende wijze de laus Brabantiae. In het
eerste deel vanTractatulus de laude terraeBrabanciaewordendenegendeugdenvan
Brabancia uit de doeken gedaan, maar omstandiger dan ooit tevoren. Elke Brabant-
se eigenschap voorziet de auteur van een letterlijke en geestelijke toelichting, die ook
nog eens wordt geïllustreerd met exempelen, veelal over religieuze Brabanders die
de aanwezigheid van de betreffende deugd in Brabant bevestigen. Het tweede deel
vanDe laude bestaat uit zo’n honderd korte hoofdstukken waarin de levens van de
Brabantse vorsten vanafClovis tot enmetFilips deGoedewordenbeschreven.Toch
is het tweede deel niet alleen een genealogische kroniek: de levens van de Brabantse
vorsten worden afgewisseld met korte levensbeschrijvingen van Brabantse heiligen.
Opmerkelijk is dat de auteur naast alle vorstelijke heiligen ook veel ruimte gunt aan
de heiligen van het Brabantse land, van Dimphna van Geel tot en met Jan de Goede
Kok van Groenendaal. Al met al lijkt de auteur in zijn landenlof vooral de religieu-
ze voortreffelijkheid van Brabant en de Brabanders naar voren te willen brengen.

Twee decennia na het ontstaan vanDe laudewerkte Johannes Gielemans (†1487)
in een ander klooster vandeWindesheimse congregratie aan een enormeverzameling
van Brabantse heiligenlevens. Gielemans, kopiist, hagiograaf en historiograaf in het
Rooklooster, schreef in de jaren 1476-1484 twee forse codices vol met vitae van Bra-
bantseheiligen.Hetvolumineuzewerkgafhij de titelHagiologiumBrabantinorum.65

3.4 Het heilige Brabant

63 Zie hierboven. Ook bij de andere genoemde getuigen, de kroniek van Johannes Suweels en de Leuvense ge-
nealogierol, is er slechts sprake van de dynastieke heiligen van Brabant – alleen bij de rondgereden heiligen in de
Antwerpse ommegangen is dat niet geheel duidelijk, vgl. n. 57.
64 Verder: De laude. Bijlage 3 handelt uitvoerig over deze relatief onbekende tekst, aldaar meer gegevens over
de overlevering, inhoud, auteur en bronnen. Verwijzingen naar de tekst zijn gerelateerd aan de inhoudsopgave in
Bijlage 3.
65 Alleen overgeleverd in autograaf: Wenen, ÖNB, S.n. 12706 en 12707. Over Gielemans en zijn werk:Anecdo-
ta 1895 en De codicibus 1895; zie ook Unterkircher 1972, Hendrix 1990, Van Loenen 1997 en Souche 2002 (van
deze nog niet gepubliceerde Parijse dissertatie heb ik, met dank aan Véronique Souche, via de samenvatting ken-
nis kunnen nemen).

77

03 hst 3 57-81:hst 3  17-10-2006  12:53  Pagina 77



De meer dan 300 folia van de eerste codex (in folio-formaat) zijn gevuld met de dy-
nastieke heiligen van Brabant; in de tweede codex, van gelijke omvang, zijn de Bra-
bantse heiligenopgetekenddie niet gelieerdwaren aanhet hertogelijke geslacht.66De
twee miniaturen die aan beide delen voorafgaan, geven de inhoud van het werk uit-
stekendweer.De eersteminiatuur toontKarel deGrote alsmantelheilige: onder zijn
mantel zijn de belangrijkste heiligen uit de Karolingische (=Brabantse) dynastie af-
gebeeld.De tweedeminiatuur toont een landschapmet een boomgaard: hierin is een
boom te zien waaronder de heilige Halena staat, terwijl de boom getooid is met en-
kele heiligen van het Brabantse land.67 Het is opmerkelijk dat Gielemans meteen na
dezeminiatuur over de heiligheid van het Brabantse territorium, vóórdat hij de Bra-
bantse heiligenlevens vertelt, een lijst opneemt van de Brabantse steden en dorpen
(Civitates Brabantiae cumoppidis et villis earumquamplurimis).68 Net als de auteur
vanDe laude is Gielemans erop uit de heiligheid van dynastie én land naar voren te
brengen: een landdatzoveelheiligenheeft voortgebracht,magzich terechtbeschouwen
als een paradijs op aarde.

Bovengenoemde werken, De laude en het Hagiologium Brabantinorum, voegen
dus aan de dynastieke heiligen van Brabant een vrijwel evenredige hoeveelheid hei-
ligen en devoten van het Brabantse territorium toe. Het zijn ook juist deze werken
waaraanDie cronyke nauw verwant is. Blijkens de heiligencatalogus bij de toelich-
ting op beata, de eerste Brabantse deugd, had de compositoerweet van het werk van
Gielemans. Halverwege die lijst, bij de introductie van de heiligen van het Brabant-
se land, zegt hij: ‘Item in Brabant hebben noch vele ander heylighen gheleeft (...)
der welcker leven oft legenden vergadert ende beschreven heeft broeder Gilleman,
supprioer des cloosters vanden regulieren van Rodendale in Zonyën’.69 Of hij de
lijvige boekwerken in Rooklooster ook daadwerkelijk onder ogen heeft gehad, is
daarmee niet gezegd, maar het feit dat de compositoer op de hoogte was van het be-
staan van Gielemans en diensHagiologium, is veelzeggend.

Het is opvallend dat de compositoer wel het werk van Johannes Gielemans
noemt, maar met geen woord rept overDe laude. Want die tekst, en niet hetHagio-

3 Het heilige Brabant

66 In de proloog van hetHagiologium: ‘Dum diversorum sanctorum et sanctarum vita, sacris recondita volumi-
nibus, omnibus ecclesijs edificationem pariat, maxime tamen unaqueque ecclesia in emulationem sanctitatis exci-
tatur, cum ad opus bonum domesticis suorum sanctorum exemplis instruitur. Que cum ita sint: opere pretium
existimo ad edificationem Brabantinorum gesta sanctorum et sanctarum ab initio in ipsa terra Brabancie tam-
quam in paradyso Dei germinatium et ubertum fructus bonorum ac vere laudabilium operum perferentium que
ad meam noticiam pervenire potuerunt in unum recolligere ac ipsis legenda contradere [...] Nec me quisquam pu-
tet omnium sanctorum Brabantinorum gesta in uno volumine posse coartare, cum sint paene innumerabilis, sed
per duo volumina ita distinguentur, ut in primo ponantur illi, qui de genere Karoli Magni sunt nati, in secundo
vero illi, qui aliunde sunt propagati ratione pre dicta ...’,De codicibus 1895, p. 11.
67 Het bijschrift van de eerste miniatuur luidt: ‘Hec figura representat sanctum Karolum Magnum imperato-
rem Romanorum, regem Francorum ac ducem Brabantinorum ... sanctos et sanctas qui prodierunt de stirpe ipsi-
us ante et post’; het bijschrift van de tweede miniatuur: ‘Hec figura representat sanctos et sanctas in Brabantia na-
tos seu conversatos qui non prodierunt ex stirpe ducum Brabantii, sed aliunde’. Beide miniaturen zijn afgebeeld
in Pächt en Thoss 1990, Abb. 215 en 217.
68 Uitgegeven inAnecdota 1895, p. 47-53; besproken door Vincent 1910.
69 I, kap. 2, a6r.
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logium, is de hoofdbron die hij voor het eerste deel van Die cronyke vakkundig
heeft ‘geplunderd’. Vrijwel alle heiligenlevens uit De laude heeft de compositoer,
vaak nog verder verkortend, vertaald in zijn kroniek.70 Ook wat de behandeling
van de negen Brabantse eigenschappen betreft, is hij schatplichtig aan het eerste
deel vanDe laude (dat met alle exempelen wel veel uitgebreider is). Aan het corpus
Brabantse heiligen dat hij uit de Latijnse landenlof vertaalde, voegt de compositoer
nog tien heiligen toe. Daarnaast zijn in de vertaalde hoofdstukken uitDe laude hier
en daar summiere informatieve toevoegingen te ontdekken, zoals de vermelding
van de translatie van Gommarus van Lier in het jaar 1475.71

De inhoud van het eerste deel vanDie cronyke gaat dus voor het grootste gedeel-
te rechtstreeks terug opDe laude, maar de compositoer lijkt zijn bron niet te willen
prijsgeven. Lijkt, want bij nader inzien zinspeelt hij in de bronnenopsomming in de
algemene proloog wel degelijk opDe laude, maar in bedekte termen. Een zinsnede
in zijn bronnenopgave in de proloog verwijst namelijk niet naar door hem gebruik-
te bronnen, maar – zo blijkt uit nader onderzoek – naar de bronnen van beide delen
vanDe laude: ‘uten Boecke vanden byen, uten legenden van vele heylighen als sinte
Remijs, aertsbisscop van Riemen, ende van vele ander heyligen, santen en santin-
nen’.72 Beide genoemde werken, het Bonum universale de apibus of Liber apum,
dat Thomas van Cantimpré rond 1258 schreef, en de Vita Remigii zijn echter niet
door de compositoer gebruikt, althans niet rechtstreeks.73 Het Liber apum was wel
de belangrijkste bron voor het eerste deel vanDe laude, en het begin van het tweede
deel van De laude gaat terug op de vita van Remigius van Reims.74 Waarschijnlijk
met het oog op de authenticiteit van zijn bronnen verwijst de compositoer in zijn
bronnenopgave expliciet naar de bronnen van zijn bron, en daarmee impliciet naar
De laude.

Dat stelt ons overigens nog wel voor een raadsel. Want geen enkel handschrift
vanDe laude bevat een verwijzing naar de bron van de exempelen in het eerste deel,
of naar de Vita Remigii. Hoe wist de compositoer dat dan? Had hij een handschrift
vanDe laude tot zijn beschikking waarin de bronnen van de tekst wel waren aange-

3.4 Het heilige Brabant

70 Twee Merovingische heiligen (Radegundis en Bathildis:De laude II, kap. 8 en kap. 14) worden door de com-
positoer niet overgenomen.
71 Translatie Gommarus: I, kap. 19, d5v. De tien toegevoegde heiligen: Ermelindis (I, kap. 8), Berlindis van
Moersele (I, kap. 9), Reinoffele (I, kap. 10), Oede (I, kap. 11), Landrada (I, kap. 13) Alardus (I, kap. 15), Trudo (I,
kap. 16), Wibert van Gembloux (I, kap. 21), Ida van Bouillon (I, kap. 28) en Ida van Leuven (I, kap. 31). Overi-
gens blijft ongewis waar de compositoer het materiaal vandaan haalde waarmee hij zich deze uitbreiding ten gun-
ste van Brabant veroorloofde. Misschien hetHagiologium van Gielemans? Afhankelijkheid van hetHagiologium
is echter moeilijk vast te stellen, omdat Gielemans veelal complete vitae overneemt, terwijl de compositoer (door
hem?) bewerkte en sterk ingekorte versies van de vitae geeft. In het geval van Trudo kan gewezen worden op de
korte Latijnse vita in een handschrift dat ookDe laude bevat (Amsterdam, UB, I H 25, zie Bijlage 3), die letterlijk
overeenkomt met de tekst in I, kap. 16. Ook een Rooklooster-handschrift met de tekst van De laude bevatte een
vita van Trudo (zie Bijlage 3).
72 Proloog, a3r.
73 Zie over Thomas van Cantimpré en het Liber apum Stutvoet-Joanknecht 1990; de Vita Remigii werd ge-
schreven door Hincmar van Reims.
74 Zie hierover uitvoerig Bijlage 3, p. 191-193, p. 192, n. 24.
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geven – was dat misschien de autograaf van de onbekende auteur van De laude?
Ook het vierendertigste kapittel, het kapittel met de Brabantse vromen dat hier-
voor ter sprake kwam, biedt zicht op die opvallend nauwe relatie met De laude.
Het kapittel is hoofdzakelijk een vertaling van twee hoofdstukken uit het tweede
deel vanDe laude.75 De Brabantse vromen in het slot van het vierendertigste kapit-
tel, vanaf Jan van Nijvel, zijn echter niet terug te vinden in deDe laude-hoofdstuk-
ken in kwestie, maar wel in het eerste deel van dezelfde Latijnse landenlof waar de
betreffende Brabantse vromen als exempelen worden opgediend bij de etymologie
van Brabancia.76 Dat de compositoer moeiteloos die exempelen, verspreid in de
tekst vanDe laude, als afkomstig uit het Liber apum kon herkennen, doet vermoe-
den dat hij erg goed thuis was in de tekst van De laude, en misschien wel de auto-
graaf in handen gehad heeft.

Hoe het ook zij, duidelijk is dat de compositoer aansloot bij het streven vanuit de
Windesheimse kring om Brabant te profileren als heilige dynastie én als heilig land.
Zowel De laude als het Hagiologium van Gielemans voegen een nieuwe dimensie
toe aan de notie ‘de heiligheid van Brabant’ door niet alleen te wijzen op de vele hei-
ligen uit de Brabantse dynastie (dat gegeven lijkt al vroeg in de vijftiende eeuw een
vast gegeven in de Brabantse geschiedschrijving te zijn), maar ook door de god-
vruchtigheid van het land zelf te benadrukken. Brabant als de uitverkoren heilige
dynastie, en Brabant als het land waar zo veel heiligheid en vroomheid ontstonden.
Dat is niet alleen een nieuwgeluid in deBrabantse geschiedschrijving, het is voor die
tijd ook een ongekend verschijnsel – vergelijkingsmateriaal uit omringende regio’s
en zelfs daarbuiten is, zo lijkt het, niet voorhanden.77 Er spreekt een zekere religieu-
ze trots uit, een religieus-nationaal zelfbewustzijn dat vooral vanuit de Windes-
heimse kring in Brabant werd gepropageerd. Maar het is dankzij de compositoer en
zijn succesvolle kroniek dat het thema van het heilige Brabant veel algemener be-
kend werd.78 Overigens, dat de compositoer aansluiting zoekt bij de werken uit de

3 Het heilige Brabant

75 De laude II, kap. 87 en 88.
76 Jan van Nijvel bij de deugd caritativa, Wouter van Bierbeek bij nobilis, Servatius bij beata, Gente bij beata,
Heilwijch bij bona, de armenzuster bij justicia, de verliefde maagd in de epiloog. De mogelijkheid dat de composi-
toer hiervoor toch het Liber apum heeft geraadpleegd, komt mij uiterst onwaarschijnlijk voor. Hij zou dan tot
precies dezelfde selectie (uit de honderden exempla van hetLiber apum) zijn gekomen als de auteur vanDe laude.
Bovendien had hij op dat moment de tekst vanDe laude onder handen, niet het Liber apum.
77 De Nova legenda Anglie, een collectie Engelse heiligenlevens (1516), komt misschien nog het dichtst in de
buurt. Uit de proloog blijkt eenzelfde soort religieuze trots die in Brabant veel sterker werd verwoord: ‘Anglia
namque, secundum quorundam diffinitionem, dicitur ab ‘en’, quod est ‘in’, et ‘cleos’, quod est ‘gloria’, quasi ‘in-
tus gloriosa’, nec immerito quidem. (...) longe tamen illustrius et gloriosius eius relucet claritas spiritalisque maie-
stas ex sanctorum, qui in ea floruerunt, virtutibus et exemplis, qui, tanquam sidera queque rutilantia, tenebrescen-
tem mundum suis illuminarent radiis, claraque luce cuncti perspicerent quod non sit personarum acceptor deus,
sed in omni gente qui timet deum et operatur iusticiam, acceptus est illi’. Zie Horstman 1901, dl. 1, p. 4.
78 Met de herdrukken van de kroniek reikt de invloed van dit onderwerp tot ver in de zestiende eeuw. Maar dan
is het ook snel afgelopen met de Brabantse heiligen. In de Lofsang van Braband of Hymne de Braband van Jan
van der Noot (1580) maakt de dichter gebruik van de uitleg van de etymologie van Brabancia inDie cronyke, uit-
gezonderd de uitleg van beata. Van der Noot vermijdt elke zinspeling op de Brabantse heiligen: ‘Geluckigh, want
uut u ghesproten sijn, med vreuchdt,/ So veel menschen, begaeft med gracien en deught:/ Eerlicke mannen,
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kring van de Windesheimse kloosters in Brabant, hoeft nog niet per se te betekenen
dat hij ook afkomstig was uit één van die kloosters. Maar zijn gebruik vanDe laude
en zijn bekendheidmet hetwerk vanGielemans laten tenminste veronderstellen dat
hij verkeerde in de invloedssfeer van die kloosters. Maar daarover later meer.

Zo valt uiteindelijk ook beter te begrijpen waarom de compositoer zijn kroniek
opent met een geografische beschrijving van Brabant. Het eerste kapittel begint
met een citaat uit Bartholomeus Anglicus’De proprietatibus rerum, waarin de der-
tiende-eeuwse encyclopedist een positieve beschrijving geeft van Brabant: ‘... heb-
bende vele vermeerde steden, een lant vruchtbaer ende vele volcks hebbende, volck
van schoonder bequamer statueren ende van schoonder formen, strijtbaer ende
moedich teghen sijn viande, maer onderlinghe behagelijck ende rustich, volck war-
achtich, devoot ende goedertieren.’79 De compositoer maakt de beschrijving van
Bartolomeus compleet met een lijst van Brabantse steden, een opsomming van de
abdijen en kloosters van Brabant, en de ‘banierenboom’. Na de geografische afba-
kening van het Brabantse territorium, vergelijkbaar met de lijst van Brabantse ste-
den in zowel het Carmen van Henricus de Oesterwijck als in het Hagiologium-II
van Johannes Gielemans, kan de compositoer beginnen met de presentatie van de
negen voortreffelijke eigenschappen van Brabant, en van een selectie uit alle heili-
gen die dat land heeft voortgebracht.

Besluit

De heiligen op het uitvouwblad staan daar dus niet toevallig. Ze zijn een pregnante
uitdrukking van het thema dat vooral in het eerste deel van Die cronyke opgeld
doet. Hun aanwezigheid is het resultaat van een ontwikkeling in de Brabantse ge-
schiedschrijving van de vijftiende eeuw, waarin door enkele auteurs uit de Brabant-
se kloosters van de Windesheimse congregratie het corpus dynastieke heiligen van
Brabant werd aangevuld met een niet minder grote hoeveelheid heiligen en vromen
van eigen bodem. Door daarnaast ook de heiligen van buiten het hertogdom een
plaats te gunnen op het uitvouwblad en in de tekst, wordt duidelijk dat de dynastie
en het land van Brabant ingebed zijn in de civitas Dei en de historia sacra. Al met al
zijn de Brabantse heiligen op het uitvouwblad en in de tekst het beste bewijs van
Brabants eerste eigenschap: Brabant is beata.

3.4 Het heilige Brabant

vroom, geleerdt, wys en bescheyden,/ Die oock, den meesten deel, spreken talen verscheyden./ Oock om dat ghy
brengt voordts een vroom volc, sonder blaem,/ Scherp-sinnigh, neerstigh, cloeck, behendigh en bequaem,/ Waer
deur Brabandt in u alle kunstige goeden/ Meer dan in eenigh landt, wonderlijck overvloeden.’ vgl. Zaalberg, 1958,
p. 4. Zie over Van der Noot ook Bostoen 1991 en Bostoen 1998.
79 I, kap. 1, a4r. De compositoer baseerde zich in ieder geval op de Latijnse tekst van Bartholomeus, en niet op
de Middelnederlandse vertaling Van den proprieteyten der dinghen, Haarlem, 1485. De compositoer hoeft overi-
gens niet de hele encyclopedie op tafel hebben gehad, want het Brabant-citaat leidde ook een eigen leven, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit een vijftiende-eeuws Brabants verzamelhandschrift waarin het (Latijnse) citaat ook is op-
genomen. Het bewuste handschrift berust thans in de Gilliodts-bibliotheek en werd beschreven door Van den
Auweele 1989, zie aldaar p. 213.
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4.1 Inleiding

De Brabantse hertogen worden op het uitvouwblad van Die alder excellenste cro-
nyke van Brabant niet alleen geflankeerd door talrijke heiligen, maar ook door het
complete Franse koningsgeslacht. De Trojaanse afstammeling Priamus staat aan
het begin van de Franse genealogie, die eindigt in de vijftiende-eeuwse actualiteit
met koning ‘Kaerle die VIIIe’, vanaf 1483 de koning van Frankrijk.1 Hoewel een be-
langrijk gedeelte van de stamboom, het tijdperk van de Karolingen, samenvalt met
de Brabantse genealogie, is er voor het overige sprake van een zelfstandige genealo-
gie naast die van de Brabanders. Waarom werd een geslachtslijn van ‘vreemde’ ko-
ningen aan het overzicht van de hertogelijke geschiedenis toegevoegd?

Het antwoord op die vraag lijkt voor de hand te liggen. Het uitvouwblad toont
immers vrijwel doorlopend de verbanden tussen beide vorstelijke geslachten: een
gezamenlijke Trojaanse oorsprong (eerste blad), een verbintenis via Blitildis en
Begga (tweede blad), de samenvoeging van beide stambomen (tweede en derde
blad) en de verschillende dwarsverbanden in de veertiende en vijftiende eeuw (vijf-
de en zesde blad).2 Door de Brabantse hertogen zo nadrukkelijk te verbinden met
het Franse koningshuis, heeft de compositoer allicht een prestige-verhogende wer-
king op het oog gehad. De koninklijke allure van het Franse vorstenhuis straalt af
op de Brabanders, of beter: de parallellie op het uitvouwblad suggereert dat de Bra-
bantse dynastie gelijkwaardig is aan het Franse koningsgeslacht.

Deze interpretatie sluit ook aan bij de opmerkingen in de proloog die aan het uit-
vouwblad voorafgaat. In de ‘prologhe opden boome’ geeft de compositoer onder
meer zijn redenen voor de toevoeging van de Franse genealogie.3 Overigens ziet hij
de Franse stamboom niet als een losse toevoeging – de compositoer gebruikt in zijn
toelichting het woord ‘gheminghet’. De Brabantse stamboom wordt vermengd,
verenigd met de Franse genealogie: ‘Met desen navolghenden boome oft lynie der
edelder hertoghen van Brabant ende Lothrijcke wordt oeck gheminghet den boem

1 Karel VIII van Frankrijk,† april 1498.
2 Zie ook de beschrijving van de Franse genealogie in hoofdstuk 2, p. 23-26.
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der hogher ende mogender [machtige] coninghen van Vranckerijck om vele rede-
nen’. Die ‘vele redenen’ zijn er welgeteld vier:

1. vanwege een gezamenlijke Trojaanse afkomst;
2. om te bewijzen dat de Brabantse hertogen ook afstammen van koning Clovis;
3. omdat de Brabantse hertogen ruim 230 jaar de Franse kroon bezaten;
4. om te bewijzen dat de Brabantse hertogen sinds Johanna en Anton van Brabant

afstammen van koning Lodewijk de Heilige van Frankrijk.4

De ‘vreemde’ stamboom is dus toegevoegd om de familiale verbintenissen tussen
de Brabantse hertogen en de Franse koningen te onderstrepen. Niet alleen zijn de
hertogen vanaf het vroege begin tot en met het einde van de vijftiende eeuw nauw
verwant aan de Franse koningen, ze waren bovendien voor een bepaalde tijd zélf de
koningen van Frankrijk.

Zoals de heiligen op het uitvouwblad uitdrukking geven aan de eerste kenmer-
kende eigenschap (beata) van Brabant, visualiseert de Franse genealogie de tweede
eigenschap van het hertogdom. De ‘r’ van Brabancia staat immers voor ‘regalis, dat
es coninclijck. Ende dat daerom, want seer edelijc sijn sy [de Brabantse hertogen]
ghesproten uut coninclijken bloede, eerst vanden edelen gheslachte der Troyanen
ende daer na vanden gheslachte der coninghen van Vrancrijcke’.5 Aldus de compo-
sitoer in het begin van zijn kroniek. Hij voegt daar meteen aan toe dat het hertoge-
lijke geslacht ook zelf niet de minste koningen én keizers heeft voortgebracht, zoals
nog duidelijk zal worden door ‘den boome’ verderop in het boek:

Endevoert so sijn vandesenBrabantschenhertoghenghesproten seermoghende coninghen,
als die derde Pyppijn, coninc vanVrancrijc, desGrotenKarels vader, Godevaert ende Bou-
dewijn van Buylloen ende haer nacomelinghen, coninghen van Jherusalem, alst namaels sal
blijken bi den boome oft linye der hertoghen van Brabant, die hier na ghesedt sal worden.
Ende niet alleen coninghen, maer ooc keyseren sijn ghesproten uten Brabantschen herto-
ghen, als dieGrote Karele, keyser ende coninck, ende sijn nacomers, die keysers waren tot-
ter sevenster generaciën toe endeconinghen totterneghenster generaciën.Endenamaelswerdt
ghecoren ende ghecroent coninc van Almanyën, dat es Roomsch coninc, graef Wyllem van
Hollandt, die des eersten hertogen Henrijcs van Brabant dochter sone was etc.6

4.1 Inleiding

3 De proloog (II, kap. 4) is te vinden op B4v en op de keerzijde van het eerste blad van het uitvouwblad (C1).
4 ‘Inden yersten want beyde dese geslachten eenen oorspronck ende een beghin hebben, te wetene vanden
Troyanen. Die ander redene is om dair bi te bewizen dat die hertoghen van Brabant van sinte Beggen voert oeck
gecomen sijn van coninck Clodoveus (...). Die derde redene is want die croone van Vranckerijck wert namaels van
den hertogen van Brabant omtrent CC ende XXX jaren beseten (...). Ten vierden om te bewisen hoe vrouwe Jo-
hanne van Brabant ende haer suster Margriete, gravinne van Vlaendren, daer die hertoghen zedert af comen sijn,
af ghedaelt sijn vanden bloede des heylighen conincs sinte Lodewijcs (...). Item oeck wert daer bi bewesen hoe alle
die hertoghen zedert hertoghe Anthonijs tot vrou Mariën toe, hertogen Karels van Bourgondiën dochter, van der
linyën van Valoys weghen van manne te manne af ghedaelt sijn van sinte Lodewijck voorseyt (...).’ II, kap. 4, C1.
5 I, kap. 2, a6v.
6 I, kap. 2, a6v. Met uitzondering van Rooms-Koning Willem II van Holland zijn alle genoemde koningen en
keizers aanwezig op het uitvouwblad. De uitleg van regaliswordt door de compositoer ontleend aan de Tractatu-
lus de laude terrae Brabancia I, 3 (zie Bijlage 3).
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Vanwege hun voorouders én hun nakomelingen kunnen de Brabantse hertogen
zich met recht een koninklijke allure aanmeten – om die reden is het gehele Franse
koningsgeslacht aan de Brabantse genealogie toegevoegd. We zien niet één, maar
twee koninklijke families op het uitvouwblad.

De bovenstaande interpretatie lijkt sluitend te zijn, maar toch laat ze nog enkele
vragen onbeantwoord. Waarom alleen de Franse koningen? Hadden niet even goed
andere vorstenhuizen naast de Brabantse stamboom geplaatst kunnen worden? In
de late Middeleeuwen konden immers vrijwel alle Europese vorstenhuizen bogen
op een Trojaanse oorsprong, en het Brabantse huis kende – naast de banden met de
Franse dynastie – ook verbintenissen met omringende graafschappen als Vlaande-
ren en Holland, en ook oostwaarts met andere vorsten in het Duitse rijk. Waarom
dan enkel de Franse stamboom laten zien, en dan ook nog eens van begin tot eind?
Het hertogdom Brabant grensde weliswaar aan het Franse grondgebied, maar het
was zeker geen leen van de Franse koning.7 Om een meer uitgekristalliseerde ver-
klaring te geven voor de aanwezigheid van alle Franse koningen op het Brabantse
uitvouwblad, afgezien van de zojuist aangehaalde opgaaf van reden door de compo-
sitoer, gaan we eerst te rade bij de kroniektekst en bij de middeleeuwse geschied-
schrijving van het hertogdom. Dan zal al gauw blijken dat een groot deel van de
Franse stamboom te maken heeft met de Brabantse historiografische traditie. Veel
minder goed verklaarbaar vanuit die traditie is echter het laatste gedeelte van de
Franse stamboom, ‘die III. genealogie oft gheslachte’, vanaf Hugo Capet tot en met
Karel VIII. In dit hoofdstuk zal het daarom vooral gaan om een verklaring voor de
aanwezigheid van het laatste deel van de Franse koningsgenealogie.

4.2 De wandaad van Hugo Capet

Koningen en hertogen

De Franse dynastie is van groot belang geweest voor de geschiedenis van de Bra-
bantse hertogen, zo valt op te maken uit de tekst van Die cronyke. In de eerste drie
kapittels van het tweede deel, over de vroegste voorgeschiedenis van de hertogen,
speelt de voorgeschiedenis van de Franken nog geen rol van betekenis, al wordt ze
wel summier aangestipt. Maar vanaf het vijfde kapittel, dat direct volgt op het uit-
vouwblad, komt daar verandering in. Vanaf dit kapittel zijn beide genealogieën, de
Franse en de Brabantse, goed te volgen in de tekst.8 Het vijfde kapittel handelt over
stamvader Ansises en zijn zoon Brabon I die begiftigd werd met het land tussen

4 Het koninklijke Brabant

7 Ten tijde van de hoogtijdagen van het hertogdom in de dertiende en veertiende eeuw profileerden de hertogen
zich zelfs graag als Duitse rijksvorsten. Zie met name diverse publicaties van Avonds, vooral Avonds 1999, p. 93-
176 over de ‘Duitse’ ambities van Jan III; zie ter nuancering ook Tigelaar 2001.
8 Het uitvouwblad visualiseert immers de geschiedenis vanaf het vijfde kapittel; de eerste drie kapittels van het
tweede deel vallen dus buiten de reikwijdte van het geschiedenisoverzicht.
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Maas en Schelde dat naar hem ‘Brabant’ genoemd werd. Maar ook vertelt het kapit-
tel hoe Priamus, de stamvader van de Franse koningen, met de Franken uit Honga-
rije trok en zich ‘opden Rijn’ vestigde, niet zonder onderweg vele burchten en ste-
den te stichten ‘als Francfoort, Bonne ende meer ander’.9 Vanaf hier isDie cronyke
twaalf kapittels lang een dubbelkroniek die twee geschiedenissen vertelt, die van de
Brabanders én van de Franken. Illustratief voor de gang van zaken is het opschrift
van het achtste kapittel, dat handelt over Brabon, ‘prince van Brabant’, maar ook
over de Frankische koning Clovis:

Vanden derden Brabone, prince van Brabant. Ende hoe coninc Clodoveus kersten werdt.
Vanden welcken ende oec van sinen nacommeren in deseCroniken geseyt sal worden, mits
dien dat sinte Arnout van sinen gheslachte was, wiens sone Angijs troude sinte Beggen,
hertoghinne van Brabant, daer alle die hertoghen sint af gecomen sijn, also dat hier na
blijct, ende ooc biden boome hier vore.10

Naast de geschiedenis van de eerste Brabantse hertogen worden ook de lotgevallen
van het Franse koningshuis verhaald, en dat allemaal omdat de latere hertogen ge-
lieerd zijn aan de koninklijke dynastie.

Het is zelfs zo dat het zwaartepunt in de betreffende kapittels (II, kap. 5-16) veel-
al ligt bij de Franse dynastie. Zo zijn van de vier volle bladzijden tekst over Brabon
III en Clovis niet meer dan twee volzinnen, de openings- en slotzin, gewijd aan de
Brabander Brabon.11 De overige tekst is vrijwel geheel gewijd aan koning Clovis,
diens huwelijk, regering, bekering, doop en dood, en de Franse troonopvolging.12

De aandacht is hier weliswaar uitzonderlijk ongelijk verdeeld, maar de verhouding
mag toch indicatief heten voor deze kapittels van Die cronyke: er is aanvankelijk
meer aandacht voor de Franse koningen dan voor de Brabantse ‘princen’. Dit
scheefgetrokken beeld kantelt gaandeweg wel ten faveure van de Brabanders, maar
de parallelgeschiedenis houdt onverminderd stand tot aan het zestiende kapittel.
Daarin wordt verteld hoe de Franse kroon in handen kwam van de Brabantse her-
tog: ‘Van Cleyn Pippijn, die V. hertoghe van Brabant, die koninc van Vrancrijk
wert etc.’13 De twee geslachten waren al eerder verenigd, maar vanaf het zestiende

4.2 De wandaad vanHugo Capet

9 II, kap. 5, D1r; vgl ook II, kap. 3, B4r.
10 II, kap. 8, D3v.
11 ‘Die derde kersten Brabon ende die III. prince began te regneren int jaer CCCCC IX (...)’ en ‘Nu wil ick we-
der keeren op Brabone den derden voerseyt, die na vele feyten van wapeningen sterf int jaer ons Heren vijfhon-
dert ende LX (...)’; II, kap. 8, resp. D3v en D5r.
12 De compositoer lijkt de wel erg scheve verhouding te hebben ingezien en voorzag de ingelaste geschiedenis
van Clovis tot tweemaal toe van een verantwoording. Zie het zojuist geciteerde kapittelopschrift en de volgende
zin: ‘Ende mits dien dat die Brabantsce hertogen tot nu toe van desselfs coninc Clodoveus bloede gecomen sijn, te
weten overmits Blitildis, des Groten conincx Lotharijs’ dochter, die sinte Arnouts oudermoeder was, diens sone,
Angijs gehieten, troude sinte Beggen, hertoginne van Brabant, alst hier voir blijket bi der liniën van Vrancrijc
ende Brabant, so betamet wel dat hier vanden selven coninc Clodoveus ende sinen nacommeren vermaent wor-
de.’ II, kap. 8, D3v. Overigens ontleent de compositoer het tekstgedeelte over Clovis aan de Tractatulus de laude
terrae Brabanciae II, 2-5 (zie Bijlage 3).
13 II, kap 16, F2v.
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kapittel is er ook sprake van één dynastie en volgt de compositoer één verhaallijn.
Vanwege de Brabants-Franse geschiedenisparallel zijn de kapittels 5-16 niet be-

paald het gemakkelijkst leesbare gedeelte van de kroniek. Hoewel de compositoer
zijn dubbele verhaallijn duidelijk als zodanig presenteert middels signalen als ‘Nu
keeric weder op ...’, is de visuele ondersteuning van het uitvouwblad juist in dit ge-
deelte bijzonder welkom. Het is ook niet voor niets dat de compositoer in deze ka-
pittels bijzonder vaak naar het uitvouwblad verwijst.14 Het genealogisch overzicht
geeft immers de dubbele genealogie en verhaallijn van de kroniektekst weer: vanaf
Priamus en Ansises zijn de leden van het Franse én het Brabantse geslacht goed te
volgen tot op het moment dat de twee genealogieën samenkomen bij Pippijn de
Kleine, het begin van het tweede Franse koningsgeslacht.

De Franse stamboom op het uitvouwblad lijkt dus in overeenstemming te zijn
met de tekst van de kroniek, maar dat is slechts ten dele waar. Vanaf het vierde blad,
na het gezamenlijke optreden van de Brabantse en Franse dynastie, laat het over-
zicht een zelfstandige Franse stamboom zien: vanaf Hugo Capet loopt het derde
deel van de Franse genealogie ononderbroken door tot en met de laatste koning van
Frankrijk. Deze laatste genealogische parallellie op het uitvouwblad is echter niet
terug te vinden in de kroniektekst. De dubbelslag die de compositoer eerder wél
maakte in het begin van de Brabantse kroniek, laat hij nu achterwege, waardoor de
lezers van Die cronyke over de nakomelingen van Hugo Capet maar bitter weinig
te weten komen. Het laatste gedeelte van de Franse stamboom heeft dus geen equi-
valent in de kroniektekst – de aanwezigheid van Hugo Capet en al zijn opvolgers
op het uitvouwblad is alleen daarom al opmerkelijk. Maar ook in het licht van de
Brabantse geschiedschrijving vanaf de dertiende eeuw is de presentatie van de Ca-
petingers in een overzicht van de Brabantse geschiedenis op z’n minst bevreem-
dend. Een korte uiteenzetting over de positie van Franse dynastie – en van Hugo
Capet in het bijzonder – in de Brabantse historiografie zal dat duidelijk maken.

Brabant en Hugo Capet

In Brabant was het al eeuwen bekend: de Brabantse hertogen stammen af van de
Franse koningen. In de voor de Brabantse geschiedschrijving zo gezichtsbepalende
genealogieën, voornamelijk totstandgekomen in de tweede helft van de dertiende
eeuw, was vastgelegd dat de hertogen afstammen van de Karolingen en Merovin-
gen. Hoewel al in de elfde eeuw in het heiligenleven van Gertrudis van Nijvel op die
roemrijke origine van de Brabanders werd gezinspeeld, werd deze pas in de gene-
alogieën gethematiseerd.15 Bovendien voorzagen de genealogieën in een afstamme-

4 Het koninklijke Brabant

14 In deze twaalf kapittels zijn maar liefst zes van de acht verwijzingen (in de totale kroniektekst) naar de stam-
boom geplaatst: II, kap. 5, D1r, kap. 8, D3v (twee maal), kap. 9, D6r, kap. 13, E4r en kap. 16, F3v. Zie ook hoofd-
stuk 2, p. ??.
15 De Brabantse genealogieën zijn uitgegeven door Heller 1880, die vier genealogieën onderscheidt. Het is zeer
de vraag of Hellers inventarisatie volledig is; in ieder geval laat hij genealogische schema’s geheel buiten beschou-
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ling van Trojaanse voorouders: Priamus, dezelfde als op het uitvouwblad van Die
cronyke.16 Vanaf die Priamus loopt de lijn in de genealogische teksten via Clovis
naar Lotharius de Grote, en dan via diens dochter Blitildis naar Angisus en Begga
en naar de Karolingen, en via Karel van Lotharingen naar hertog Jan I. Bovendien
wordt de Karolingische lijn tevens – maar achteraf – voorbereid vanaf Karleman, de
grootvader van Begga en vader van Pippijn I. Eén en ander kan inzichtelijk worden
gemaakt met de visuele hulp van het uitvouwblad. De Brabantse genealogieën be-
ginnen bij de ‘Franse’ Priamus, en in tweede instantie, als Begga ter sprake komt, bij
Karleman. In de genealogieën wordt dan vanaf Begga alleen de Brabantse lijn, als
op het uitvouwblad, gevolgd tot en met Jan I van Brabant.

In de Brabantse kronieken uit de dertiende tot en met de vijftiende eeuw wordt
over het algemeen dezelfde geslachtslijn als in de genealogieën als uitgangspunt ge-
nomen. De belangrijkste middeleeuwse Brabantse kroniek, de Brabantsche yeesten
van Jan van Boendale, begint met de geschiedenis van de Trojaanse Franken en hun
koningen Priamus, Clovis tot en met Chilperik. Allemaal om de hoge afkomst van
de Brabantse hertogen, ‘die comen sijn van desen heren’, voor te bereiden om ver-
volgens vanaf het tweede kapittel de geschiedenis van de Brabanders vanaf Karle-
man te behandelen.17

De Franse stamboom op het uitvouwblad vanDie cronyke is dus geen grote ver-
rassing: deze is geheel in overeenstemmingmet de oudere Brabantse geschiedschrij-
ving. Toch zijn er twee belangrijke afwijkingen van de traditionele voorstelling van
zaken te constateren. Allereerst is naast de lijn vanaf Priamus en vóór Karleman een
zelfstandige begin van de Brabantse stamboom op te merken. Een ander verschil
manifesteert zich, zoals we gezien hebben, op de laatste bladen van het uitvouwblad
waarop alle Franse koningen na Hugo Capet inclusief de opvolgers uit het huis van
Valois worden voorgesteld. Omdat de voorgeschiedenis van de Brabantse hertogen
het onderwerp is van het volgende hoofdstuk, zal de eerstgenoemde afwijking, de
‘nieuwe’ voorgeschiedenis van de hertogen met Ansises en de drie Brabons, later
ruim aan bod komen.18 Hier zullen we ons bezighouden met de dynastie van de Ca-
petingen: waarom werd deze een plaats gegund op het uitvouwblad?

Waarom eigenlijk niet? Toont het uitvouwblad niet de verschillende familiever-
banden tussen de Capetingers plus opvolgers en de Brabantse stamboom? Met
name de Brabants-Bourgondische hertogen waren in de vijftiende eeuw, zo blijkt

4.2 De wandaad vanHugo Capet

wing. Zie verder over de genealogieën m.n. Heymans 1983, p. 4-26, Stein 1995 (over de herkomst van de Karolin-
gische afstamming) en Sleiderink 2003, p. 19-24.
16 Dat de lijn vanaf Priamus alleen ontbreekt in de Genealogia principum Brabantiae (vanaf Karleman) kan
mijns inziens als een extra argument gelden voor een vroege datering van deze tekst, zoals geopperd door Sleide-
rink 2003, p. 19-24. Ook slaat deze genealogie een veel minder verontwaardigde toon aan ten aanzien van Hugo
Capet (zie hierna) dan in de andere genealogieën wordt gebezigd, vgl. Heymans 1983, p. 22-23. Dat lijkt me ook
een indicatie voor een vroege datering.
17 Brabantsche yeesten I, 1-2, zie Willems 1839, p. 5-13; citaat uit I,1, vs. 223; Willems 1839, p. 10.
18 Hier kan alvast wel worden opgemerkt dat de ‘nieuwe’ of ‘aangelengde’ voorgeschiedenis van de Brabantse
hertogen de verklaring vormt voor de zojuist gesignaleerde discrepantie in omvang tussen de Brabantse en Fran-
se geschiedenis in de kroniektekst (II, kap. 5-16).

87

04 hst 4 82-115:hst 4  17-10-2006  13:19  Pagina 87



uit het uitvouwblad, toch onmiskenbaar verwant aan de Capetingers en het huis
van Valois? Zeker, maar volgens de geschiedkundige traditie in Brabant was er te-
gelijk alle reden om het Capetingse geslacht met grote argwaan te bezien. Daarbij
moest vooral Hugo Capet het ontgelden, omdat hij verantwoordelijk was voor een
noodlottige wending in de Brabantse geschiedenis.

De voor het hertogdom Brabant zo onverkwikkelijke geschiedenis laat zich als
volgt verhalen. Hugo Capet was aan het einde van de tiende eeuw de machtigste va-
zal van de West-Frankische koning Lotharius (954-986). Lotharius werd na zijn
dood opgevolgd door Lodewijk V, die in het daaropvolgende jaar kinderloos over-
leed. Hoewel Lodewijks broer, Karel van Lotharingen, als laatste Karolinger zijn
vermeende rechten op de kroon kenbaar maakte, leek Hugo Capet de aangewezen
opvolger van de koning. Hij werd in mei 987 te Senlis door de rijksgroten tot ko-
ning gekozen, en in juli van hetzelfde jaar door de bisschop van Reims tot koning
gezalfd. Toch moest Hugo zich nog jarenlang blijven verdedigen tegen Karel van
Lotharingen, die zijn aanspraken op de koningskroon deed gelden en kracht bijzet-
te door Reims en Laon in te nemen. In 991 wist Hugo, door verraad van de bis-
schop van Laon, de hertog van Lotharingen gevangen te nemen. Nog geen jaar later
stierf Karel in gevangenschap in Orléans; zijn zoon Otto stierf kinderloos. En zo
kwam er een einde aan het tijdperk van de Karolingen.19

Aangezien de stambomen van de Brabantse dynastie geënt waren op die van het
Karolingische geslacht, was de machtsovername door Hugo Capet vanzelfspre-
kend een cruciale breuk in het voorgeslacht van de hertogen. Vanuit Brabants ge-
zichtspunt gezien werd de Brabantse hertog Karel, de wettige erfgenaam van de
kroon, door de brutale Hugo Capet, nota bene slechts graaf van Parijs, van de Fran-
se koningstitel afgehouden.20 In navolging van de genealogieën werd in de Brabant-
se kronieken de usurpatie door Hugo Capet dan ook als een onrechtmatige en lage
daad gezien, waardoor het hoge geslacht van de Brabantse hertogen aanmerkelijk
aan prestige moest inboeten.

Een vroeg voorbeeld van een Brabantse uitval naar die vermaledijde Capetinger
en zijn nageslacht vinden we buiten de geschiedschrijving. In 1299 dichtte een on-
bekende Brabander een leerdicht in de vorm van een fictief tweegesprek tussen leer-
meester Jacob (van Maerlant) en diens leerling Merten. Het gedicht, deVierdeMar-
tijn, is een niet mis te verstane tijdsklacht, waarin Merten het verval van de adellijke
normen enwaarden aan de orde stelt en zich vertwijfeld afvraagtwaar toch de deug-
den als trouw en rechtvaardigheid gebleven zijn. Jacob leert: zoek het in ieder geval
niet bij de hoge heren, die laten zich leiden door hun zucht naar macht en geld. En
van Franse koningszijde valt al helemaal niet veel te verwachten, daar regeert im-
mers het nageslacht van de onbetrouwbare en verwenselijke Hugo Capet:

4 Het koninklijke Brabant

19 Over Hugo Capet vooral Sassier 1988 (over het verzet van Karel van Lotharingen, p. 212-236), zie verder
Goetz 1996.
20 Voor de visie in de genealogieën op de daad van Hugo Capet, zie Heymans 1983, p. 21-23.
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Nu soe bliket die swaerhede
Die Huge Capet den hertoge dede
Die here was van Lotrike
Ende van Vrankerike mede:
Te Louwen vinc hine in die stede
Herde valschelike
Binnen gherechten vrien vrede.
Dies moet hi hebben den rede! [Moge hij daarom de rilkoorts krijgen!]
Daer scoerde hi onse coronike.21

‘Daer scoerde hi onse coronike’, ‘daar verstoorde hij onze geslachtslijn, onze ge-
schiedenis’. Weliswaar is hier een ‘zwartgallige conservatief’ aan het woord, die bo-
vendien tegen de Franse koning stellingneemt in het voorspel tot de Honderjarige
Oorlog tussen de Engelse en de Franse koning. Toch gaat achter deze harde veroor-
deling van Hugo Capet een mening schuil die nog lang stand zou houden in veel
Brabantse kronieken.22 De Brabantse geschiedschrijvers hadden geen goed woord
over voor Hugo Capet: door hem immers waren de Brabantse hertogen ‘op het
nippertje de Franse koningskroon misgelopen’.23 Zo spreekt Jan van Boendale in de
Brabantsche yeesten ondubbelzinnig over de gebeurtenis:

Ende keiser Karels gheslachte
Wart ontervet dus met machte,
Met verradenissen dus onscone,
Ende noch es, van der Vranscher crone.
Noch heden desen daghe
Makens die Brabanders claghe,
Dat si dus onghevallechlike
Sijn verdreven uten rike.24

‘De Brabanders (lees: de Brabantse hertogen) beklagen zich tot op de dag van van-
daag over het feit dat ze de Franse kroon door zo’n schandelijk verraad zijn kwijt-
geraakt.’ Dat schreef Boendale omstreeks 1316 in het tweede boek van de Brabant-
sche yeesten. In het daarop volgende boek refereert hij nog herhaaldelijk met
verontwaardiging aan de wandaad van Hugo Capet.25 Ook in een later geschied-

4.2 De wandaad vanHugo Capet

21 Vierde Martijn, vss. 362-370; Hegman 1958, p. 68.
22 De kwalificatie van ‘zwartgallige conservatief’ is voor rekening van Asselbergs 1967, die een nog altijd intri-
gerende interpretatie van het leerdicht geeft; citaat op p. 74. Zie verder ook Heymans 1983, p. 30-31 en Sleiderink
2003, p. 106-107.
23 Van der Have 1990, p. 144.
24 Brabantsche yeesten, II, kap. 62, vss. 5806-5813; Willems 1839, p. 274. Boendale ontleent hier aan Maerlants
Spiegel historiael (IV, 2, kap. 27) maar de laatste vier verzen van het citaat zijn van Boendale zelf, terwijl hij met
opzet twee verzen weglaat waarin Maerlant zinspeelt op de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni, de
latere terugkeer van de kroon in het geslacht van Karel de Grote (zie de volgende paragraaf): ‘Henne si bi huweli-
ke gekeert,/ Alse ons die jeeste hier na leert.’ (Spiegel historiael IV, 2, kap. 27, vss. 73-74; De Vries en Verwijs
1861-1879, dl. 3, p. 282). Maerlant voegt deze verzen, en ook het verraad van de bisschop van Laon toe ten op-
zichte van het Speculum historiale; zijn bron in dezen is nog onbekend; vgl. Berendrecht 1996, p. 249.
25 Brabantsche yeesten III, kap. 1, vss. 19-21; kap. 2, vss. 104-106; kap. 25, vss. 2105-2106: ‘Die hem Hughe die
scalke man/ Met valschen treken ave wan.’; Willems 1839, resp. p. 280, 283, 354.
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werkje, Van den derden Eduwaert (kort na 1340), draagt Boendale het nageslacht
van Hugo Capet diens euveldaad nog steeds na:

Dese historie na mijn versinnen
Willic op Philippse beginnen,
Die groete coninc ende die scoone,
Die in Vrancrijcke drooch crone,
Die de twelfste is geset
Na Hughen die men heet Capet,
Mits welken scalken Hugen
Also vraye hystorien tughen
Karels geslachte wart onterft
Vander croonen ende noch derft:
Dat es thoge geslachte van Brabant.
Dits in croniken wel bekant.26

Ook elders in zijn oeuvre laat Boendale niet na de wandaad van Hugo Capet en de
gevolgen daarvan voor Brabant te memoreren. Zo komt hij in het tweede boek van
Der leken spieghel (1325-1330) te spreken over de wijding van Pippijn de Kleine tot
koning van Frankrijk, terwijl ook diens nakomelingen ‘altoos zouden coninghe
wesen’. De belofte van een eeuwigdurend koningschap voor de Karolingers hield
lange tijd stand, totdat graaf Hugo Capet kwam, ‘Diese valschelijc verdreef/ Ende
here selve daer in bleef,/ Dat al noch in desen daghen/ Die hertoghen van Brabant
claghen ...’27 Behalve in de Vierde Martijn en het werk van Boendale komen woor-
den van dezelfde strekking voor in diverse Brabantse kronieken.28

Let wel: de uitgesproken negatieve visie op Hugo Capet in de Brabantse litera-
tuur van de Middeleeuwen impliceert misschien wel vage historische, maar toch
geen daadwerkelijke aanspraken op de Franse kroon. Veeleer is er sprake van een
logische consequentie van de genealogische traditie waarin de Karolingische af-
komst van de hertogen centraal stond, met als strekking dat de Franse kroon eigen-
lijk in het bezit had moeten blijven van het geslacht van Karel de Grote, dat wil zeg-
gen: van de Brabantse hertogen. Hoe vaak ook middeleeuwse politiek en
historiografie met elkaar verweven zijn, hier lijkt geen sprake te zijn van een reële –
laat staan realistische – claim op de kroon.29

4 Het koninklijke Brabant

26 Van den derden Eduwaert, vss. 113-124; Heymans 1983, p. 96.
27 Der leken spieghel, II, kap. 48, vss. 1083, 1085-1089; De Vries 1844-1848, dl. 2, p. 375.
28 In de Grimbergsche oorlog uit het begin van de veertiende eeuw staat: ‘Dus bleven onterft met valsheden/
Van der crone van Vrancrike/ Van Brabant die hertoge rike’ (Grimbergsche oorlog, vss. 280-283; Serrure en
Blommaert 1852-1854, dl. 1, p. 13); in de diverse versies van deKorte kroniek van Brabant, eveneens uit het begin
van de veertiende eeuw, bijvoorbeeld in de ‘eerste’ versie als in het handschrift Kluit: ‘Dus waert Brabantsche ge-
slachte/ Vander crone onterft met onrecht’ (Korte kroniek van Brabant, vss. 231-232; Blommaert 1838, p. 88).
29 Deze m.i. overspannen interpretatie van de Brabantse visie op Hugo Capet proeft men o.a. bij Mohr 1976, p.
164-167, Heymans 1983, p. 60-74, Van der Have 1990, p. 144-145 en Reynaert 2002, p. 154. Dat Boendale inVan
den derden Eduwaert ten aanzien van de Brabantse kroonaanspraken een realistischer en dus bescheidener visie
zou propageren dan hij eerder in de Brabantsche yeesten had gedaan (Boendale schaart zich in Van den derden
Eduwaert achter de aanspraken van Edward III), lijkt mij daarom niet helemaal juist; zie hierover Heymans 1983,
p. 60 en Reynaert 2002, p. 154.
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Hoedat ook zij, de kroning vanHugoCapetwas een keer- en pijnpunt in het Bra-
bantse verleden. Hij had onrechtmatig en door laag verraad de kroon die eigenlijk
de Brabantse hertog toekwam, in bezit genomen. Deze gedachte zou nog lange tijd,
tot ver in de vijftiende eeuw, opgeld doen in Brabant. Bracht de komst van de
Bourgondiërs, die verwant waren aan de Franse koningen en dus aan Hugo Capet,
daar verandering in? In 1406 stierf de kinderloze hertogin Johanna van Brabant, en
met haarwas de Brabantse hertogelijke lijn uitgestorven.De oude hertogin vanBra-
bant werd opgevolgd door haar achterneef, Anton van Bourgondië, die al vanaf
1404 de regering voor zijn oude tante had waargenomen en die de zoon was van de
broer van de Franse koning. Voor de kroniekschrijver Hennen van Merchtenen
vormde deze ‘Franse voortzetting’ van de Brabanste dynastie echter nog geen reden
om de usurpatie van Hugo Capet anders te behandelen dan zijn voorgangers had-
den gedaan. In zijnCornicke vanBrabant (1414), die hij adresseerde aan hertogAn-
ton, was Hugo Capet (‘die scalc was, nae der werelt wys’) nog altijd verantwoorde-
lijk voor de wending in de Brabantse geschiedenis: ‘Dus wert dedel Brabansche
geslachte/ Vander croenen onderft ...’30 Ook in het Spel vanMenych Sympel (1466),
geschreven in opdracht van het stadsbestuur van Brussel ter legitimatie vanKarel de
Stoute en de stadspolitiek, spreekt het personage Cronycke over het recht dat Karel
van Lotharingen op de kroon had: ‘Dese wort in dien verongelijct seere/ Van Huy-
gen Capet en sijnen geslachte/ Dat hijen gevangen hielt bij macht/ Torlijens. Daer
liet hij van drucke dleven’.31 De Bourgondische erfopvolging in Brabant lijkt dus
weinig verandering te brengen in de Brabantse beeldvorming omtrent Hugo Capet.

Toch is in een belangrijke kroniek uit de eerste helft van de vijftiende eeuw ook,
zij het nog voorzichtig, een ander geluid te beluisteren. De persoonlijke secretaris
van hertog Filips de Goede, Emond de Dynther, schreef in opdracht van zijn
broodheer in de jaren 1443-1445 de lijvigeChronica nobilissimorum ducum Lotha-
ringiae et Brabantiae ac regum Francorum.32 In de Latijnse kroniek gunde Emond
de Dynther – het blijkt al uit de titel van het werk – ook een plaats aan de Franse ko-
ningen: het derde van de in totaal zes boeken is gewijd aan de Franse koningen van-
af Hugo Capet tot koning Filips V (1316-1322). Het zal om die reden zijn dat
Emond de usurpatie van Hugo Capet weliswaar impliciet veroordeelt (‘regnum
Francie invasit’), maar daar tevens de volgende zin aan toevoegt: ‘maar omdat de
Schrift over God zegt dat hij zelf tijdperken verandert en koninkrijken overgeeft,
laten we dit aan zijn oordeel over’.33 Het beklag over het onrecht dat de Brabantse

4.2 De wandaad vanHugo Capet

30 Cornicke van Brabant, vss. 1261 en 1296-1297; Gezelle 1896, p. 65 en p. 66. Overigens worden de genoemde
dynastieke breuk en de komst van de eerste Bourgondiër in deze kroniek nogal geruisloos behandeld; vgl. ook
Van Gerven 1980, met name p. 38.
31 Menych Sympel, vss. 387-390; Stein 1998, p. 318.
32 Zie over deze kroniek de inleiding de teksteditie van De Ram (De Ram 1854-1860); verder Stein 1994, p. 59-99.
33 ‘... sed quia scriptura de Deo dicit, quod ipse immutat tempora et transfert regna, hoc ejus judicio relin-
quamus.’Chronica II, kap. 120; De Ram, 1854-1860, dl. 1, p. 317. Emond de Dynther refereert hier, in navolging
van zijn bron, aanDaniël 2,21: ‘et ipse mutat tempora et aetates transfert regna’ (Vulgaat), ‘Hij verandert tijden en
uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan’ (NBV).
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hertogen door Hugo Capet werd aangedaan, maakt bij deze Brabants-Bourgondi-
sche geschiedschrijver plaats voor een meer berustende interpretatie, die hij boven-
dien verderop in de kroniek nog eens woordelijk herhaalt.34 Het heeft er alle schijn
van dat Emond de Dynther in zijn kroniek, geschreven om het streven van Filips de
Goede naar een onafhankelijk koninkrijk van historische argumenten te voorzien,
naast de Brabantse ook de Franse voorouders van Filips voor het voetlicht wilde
brengen.35 Achteraf kan in het zojuist geciteerde summiere zinnetje waarmee
Emond, weliswaar in navolging van zijn bron, de geschiedenis van Hugo Capet af-
sluit, een prelude gezien worden op een nieuwe evaluatie van Hugo Capet en diens
nageslacht in de Brabantse geschiedschrijving.36

De nieuwe Brabantse visie op de Capetingers wordt tot uiting gebracht in de
tweede helft van de vijftiende eeuw, en wel het sterkst door de compositoer vanDie
cronyke. In de lijn van de zojuist aangehaalde passage in deChronica van Emond de
Dynther geeft hij aangaande Hugo’s kroonroof een – zeker voor een Brabantse
kroniek – verrassende beschouwing ten beste, die om die reden een aparte behande-
ling verdient. De uitweiding van de compositoer heeft bovendien, zo zal blijken, al-
les te maken met de aanwezigheid van de Capetingers op het uitvouwblad. Het
woord is aan de compositoer.

4.3 Paradox van de geschiedenis

De compositoer over Hugo Capet

In de tekst van Die cronyke verschilt het verhaal over het onrecht dat Hugo Capet
de Brabantse hertog had aangedaan, aanvankelijk nauwelijks van hetgeen al in de

4 Het koninklijke Brabant

34 Namelijk in de Franse genealogie in de proloog van het vierde boek: ‘De tercia genealogia. Tercia vero gene-
alogia incepit ab Hugone dicto Capet, qui a dicto regno domino suo et consobrino, scilicet Karolo duce Lotha-
ringie et Brabancie (...), ejusdem regis Ludovici patris, expulso, prescriptum regnum Francorum contra precep-
tum Romane ecclesie, que omnes invasores ejusdem regni anathematizaverat, injuste invasit. Qui quidem Karolus
dux obiit (...), sed quia scriptura de Deo dicit, quod ipse immutat tempora et transfert regna, idcirco hoc judicio
Dei relinquo’ (Chronica, IV, proloog; De Ram 1854-1860, dl. 2, p. 4).
35 Des te merkwaardiger is dan dat hij verzuimt de dynastieke lijn van de Capetingers naar de Bourgondiërs
door te trekken; vgl. Stein 1994, p. 62. Ook in twee nauw verwante kronieken die net vóór de Chronica werden
geschreven, de Brabantiae historia diplomatica van Petrus de Thimo en in Wein van Cotthems Voortzetting van
de Brabantsche yeesten (boek VI en VII), wordt de afstamming van de Bourgondiërs niet benadrukt; zie Stein
1994, p. 254-258.
36 Emond ontleende beide citaten aan André van Marchiennes’ Historia succinta de gestis et successione regum
Francorum (vóór 1196). Vgl. het citaat in noot 33 met de tekst in de Historia succinta III, proloog: ‘Tunc Hugo
Caputius comes Parisiensis et dux Francorum contra dominum suum et consobrinum Karolum ducem Lotharin-
gie regnum Francorum contra preceptum Romane ecclesie, qui omnes invasores regni anathematizaverat injuste
invasit. Sed quia scriptura de Deo dicit quia ipse immutat temora et transfert regna, hoc judicio Domini relinqui-
mus’; Brown 1990, p. 190-191. Opvallend is dat Emond het hele concept van de reditus regni Francorum ad stirp-
em Karoli (de latere terugkeer van het koningschap in het geslacht van Karel de Grote, waardoor de Capetingers
achteraf worden gelegitimeerd; zie ook verderop), dat door André van Marchiennes omstandig wordt verwoord,
niet overneemt.
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Brabantsche yeesten van Jan van Boendale te lezen was. Het vijfentwintigste kapit-
tel vertelt over het conflict tussen Hugo en Karel van Lotharingen en Brabant, en
over het – aanvankelijk succesvolle – verzet van de Brabantse hertog. Karel vero-
verde de steden Reims en Laon, en zijn kansen leken goed: ‘hy belach ooc Monta-
guyt ende hi creech onder hem alle dat lant tot Soysson toe’. Maar wonderbaarlijke
gebeurtenissen in die tijd bleken tekenen van naderend onheil.37 De tekst vervolgt:

Als dan Huge Capet sach dat Kaerls macht altijt wyes, so en dorste hien nemmer bevech-
ten, maer hi maecte een heimelijck overdrach mit eenen ouden scalcken Ancelmus, bisscop
van Louwen [Laon], om Kaerlen hem te doen leverenne, die hem nochtan wel betroude.
Ende dese bisscop dede by nachte de poorten van Louwen Hugen opdoen, also hi hem
ghelooft hadde. Ende Hughe quam inde stad met groter macht ende hy vinck den edelen
hertoghe Kaerle in sijn bedde, die eens konyncs sone was, ende sijn huysvrouwe met vele
anderen, dedese voeren tot Orlyens ghevanghen. Ende sonderlinghe [afgezonderd] bleef
Karel daer ghevanghen tot sijnre doot toe, die hy sterf int jaer daer na, achterlatende eenen
sone, geheeten Otte, ende II dochteren, Gerberga ende Ermegardis. Aldus wert onterft
vander cronen dat edel geslachte vanden Groten coninc Karel. Ende Hughe mit sijnen na-
commers sijn coninghen ghebleven.38

Tot zover volgt de compositoer zijn bronnen – in dit geval de Brabantsche yeesten
én de laat-vijftiende-eeuwse Latijnse prozavertaling daarvan, hetChronicon ducum
Brabantiae – in de voorstelling van zaken zoals die al eeuwen opgeld had gedaan in
de Brabantse historiografie: het geslacht van Karel de Grote, de Brabantse herto-
gen, werd door Hugo van de kroon beroofd.39

Maar zijn geschiedkundige duiding van de gebeurtenis is een geheel andere. Al-
lereerst neemt de compositoer de beschuldigende klacht van Boendale niet over, na-
melijk dat het nageslacht van Karel de Grote aldus door verraad van de kroon werd
beroofd en dat de Brabantse hertogen zich daarover nog altijd beklagen.40 In plaats
daarvan houdt de compositoer een lang betoog waarin de cruciale daad van Hugo
Capet in een heel ander daglicht wordt gesteld. De verrassende wending wordt in-
gezet met een belangrijke nuancering:

4.3 Paradox van de geschiedenis

37 ‘Int selve jaer was groot hongher ende dieren [dure] tijt. Ende het was soe vele snees ghevallen datmen niet
gesayen en conste. Oock seydemen dat coren reghende in Haespegouwe, ende oock clein visscelkens uten heme-
le, dwelck al teykenen waren van toecomenden wondere.’ II, kap. 25, L4v. Vgl. Brabantsche yeesten II, kap. 62,
vss. 5758-5765; Willems 1839, p. 272.
38 II, kap. 25, L4v-L5r.
39 Ik heb stellig de indruk dat de compositoer beide werken, de Brabantsche yeesten en het Chronicon ducum
Brabantiae, op zijn werktafel had opengeslagen; sommige zinnen lijken rechtstreeks uit deBrabantsche yeesten te
zijn ontrijmd, weer andere komen meer letterlijk overeen met hetChronicon ducumBrabantiae. Deze aangehaal-
de passage is grotendeels een woordelijke vertaling van hetChronicon ducum Brabantiae, Matthaeus 1707, p. 29;
maar vergelijk ook de overeenkomstige passage in de Brabantsche yeesten, II, kap. 62, vss. 5722-5813; Willems
1839, p. 270-274.
40 Brabantsche yeesten II, kap. 62, vss. 5806-5813; Willems 1839, p. 274 (zie hierboven, p.??). Ook het hieraan
gelijkwaardige zinnetje uit het Chronicon ducum Brabantiae slaat de compositoer over: ‘et principes Brabantiae,
qui dispositione divina et auctoritate sanctae Romanae ecclesiae obtinuerunt regnum, sic per nephandam traditio-
nem expulsi sunt’ (Chronicon ducum Brabantiae; Matthaeus 1707, p. 29-30).
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Maer namaels is de crone bi huwelijcke weder in conincs Karels gheslachte gecomen over-
mits Adela, die coninghinne, die des graven Tybauts van Bloys’ dochter was, sijnde van
coninc Karels gheslachte, ende was moedere van coninc Philips die tweeste, gheheeten die
Vermeerdere, des conincs sinte Lodewijcs oudevadere, ende was die sevenste coninc na co-
ninc Hughen.

De koningskroon is na verloop van tijd toch weer, door het huwelijk van Adela,
een nakomeling van de Karolingen, in het bezit gekomen van Karel de Grotes nage-
slacht.41 Bovendien kwam later nog een tweede verbintenis tussen de Capetingers
en de Karolingen tot stand, door het huwelijk tussen Elisabeth, de achterklein-
dochter van de verongelijkte hertog Karel van Lotharingen, en koning Filips II.42

Vanwege de Karolingische afkomst van deze twee koningen moet het belangrijkste
verwijt aan Hugo Capet aanmerkelijk aan kracht inboeten.

Deze genealogische gegevens hebben ook een plaats gekregen op het uitvouw-
blad. Op de grens van het vierde en vijfde blad zijn beide genoemde verbintenissen
tussen het nageslacht van Karel de Grote en de Capetingers in beeld gebracht. Van
Adela wordt daar kortweg gezegd dat zij van Karel de Grote afstamt, en bij Elisa-
beth is duidelijk zichtbaar gemaakt dat zij in rechte lijn afstamt van hertog Karel
van Lotharingen en Brabant.43 Hoewel de compositoer in het aangehaalde tekstge-
deelte niet expliciet verwijst naar de ‘boome’, is het duidelijk dat de visualisatie op
het uitvouwblad het betoog in de kroniektekst op dit punt ondersteunt. Tevens
blijkt hieruit dat de compositoer het van groot belang vond om de verbintenissen
tussen Karolingen en Capetingers in tekst én beeld naar voren te brengen.

De compositoer heeft nog meer troeven in handen om de aloude Brabantse ver-
ontwaardiging over het brutale onrecht te temperen:

Dese voorseyde veranderinghe ende vervreemdinghe der croonen van Vranckerijke heeft
den menighen grote verwonderinghe ghemaect. Maer nochtans so en is dat so grooten
wondere niet, als wij aenmercken willen dat die heylighe scriftuere seyt: ‘Wie ist die daer
bekennende is den sin des Heeren, oft wie heeft sijn raedtsman gheweest, wiens ordeelen
dat diepe ende ongrondelijc sijn? In wiens handen sijn alle conincrijcken vander aerden,
die dat rijcke overstelt van deen volck tot op dander, overmits onrecht ende bedroch dat
inden menschen is etc.?’44

Deze opmerking is niet zonder reden, want Gods hand is in de kroonroof op z’n
minst te vermoeden, zo blijkt. Want ‘in sommighe boecken van ouden cronyken

4 Het koninklijke Brabant

41 Bedoeld is Adela van Champagne (1145-1206).
42 ‘overmits Elizabeth, des graven Baudewijns van Henegouwe dochtere, die de selve coninc Phylips ghetrout
hadde, die vanden rechten gheslachte vanden Groten Karel was overmidts Ermegaert, haer oude moeder, die des
voorseyden hertoghen Karels die te Orlyens sterf dochter was, so cortelinghe gheseyt is hier te voren’ (II, kap. 25,
L5r).
43 Adela: op het vierde blad, rechts van de figuur van Godfried met de Baard: ‘Adela, coniginne [conigonne],
van Grote Kaerls afcomst’. Onder haar Boudewijn van Henegouwen; tussen hem en zijn dochter Elisabeth loopt
een lijn, die vanwege de overgang van het vijfde naar het zesde blad grotendeels is weggevallen.
44 II, kap. 25, L5r. Er wordt aan de volgende bijbelteksten gerefereerd: Jesaja 40, 13 (Romeinen 11, 34), Jezus
Sirach (Eccl.) 10, 4 en 8.
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oft historiën so vintmen bescreven’, zo formuleert de compositoer behoedzaam, dat
Hugo ’s nachts in een visioen bericht kreeg van de heilige Walericus die hem van
Godswege toezegde dat hij en zijn nageslacht voor altijd de kroon zouden bezitten,
omdat Hugo de relikwieën van Walericus en Richerius naar hun oorspronkelijke
plaats terug had gebracht.45

En, zo gaat de compositoer verder, mocht men al geen waarde hechten aan het
verhaal van een goddelijke openbaring ‘ende datmen die voor fantazije hielde’, en
men zou daarom beweren dat Hugo ten onrechte de kroon had aangenomen,

so en soude daer nochtans niet wel uut volghen dat die goede coninck Robertus, sijn sone,
die welc een duechdelijc man was, ende sijn nacomelinghen, daer so vele heylighe coning-
hen af ghecomen sijn, dat sy die crone tonrechte beseten hadden, die so vierichlijken in
heylicheden gheleeft hebben dattet wonder is, vromelijc donghelovich volc bevechtende
etc.46

Als je al kwaad zou willen spreken van Hugo, dan kun je dat niet volhouden voor
zijn zoon en opvolgers, allemaal zeer deugdzame christelijke vorsten. En boven-
dien, hoe was het gelopen als hertog Karel van Lotharingen en Brabant wél de
kroon had weten te bemachtigen? Juridisch gezien heeft de compositoer hier onte-
genzeggelijk een punt, want:

Oec so eest te weten dat na der doot vanden hertoech Otte van Brabant, die welcke was des
voorseyden hertogen Karels sone, so en was gheen manlijck oor [erfgenaam] meer van co-
ninc Karels gheslachte. Ende want bider wet geheeten Lex salica, ende oock bi ouder ghe-
woonten over M jaren in Vrancrijck onderhouden, die croone op gheen vrouwen en ver-
sterft, so waest gheorlooft den princen metten volcke des rijcs yemende coninc te
kyesene.47

Zou Karel van Lotharingen en Brabant, naar zijn goed recht, de kroon hebben ge-
kregen, dan nog waren de Brabanders later toch verstoken geweest van de kroon.
Dit vanwege de kinderloosheid van Karels zoon Otto en vanwege de aloude Fran-
kische wet, de Lex salica, die voorschreef dat de kroon niet via de vrouwelijk lijn
mocht vererven.48

Ten slotte heeft de compositoer nog een laatste argument in petto. Hij vermoedt
Gods hand in de usurpatie door Hugo Capet, niet alleen naar aanleiding van Hu-

4.3 Paradox van de geschiedenis

45 ‘In sommighe boecken van ouden cronyken oft historiën so vintmen bescreven dat die voorseyde Hughe
Capet daer te voren bi nachte een vertoninghe hadde van sinte Walerycus, die hem van Gods weghen bootscapte
dat hy ende sijn nacomelinghen tot eewighen tijden die croone van Vrancrijcke besitten souden, midts dien dat
die selve Hughe sijn reliquiën ende ooc die reliquiën van sinte Richerius weder ghebracht hadde op harer plaet-
zen, na datse uut vreesen vanden onghelovighen Noormannen ende Denen elders ghetransporteert hadden doen
sy alle tlant verdorven, also voor gheseit is etc.’ (II, kap. 25, L5r).
46 II, kap. 25, L5r.
47 II, kap. 25, L5r-v.
48 Over de Frankische Lex salica (Pactus Legis Sallicae) zie Fischer Drew 1991; de bepaling in ‘The 65-Title
Version’ aangaande de mannelijke erfopvolging in LIX (‘De alodis’), 6: ‘But concerning Salic land, no portion or
inheritance is for a woman but all the land belongs to members of the male sex who are brothers’ (Fischer Drew
1991, p. 122).
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go’s visioen, maar bovendien op basis van de voortreffelijke generatie koningen die
na Hugo kwam. En dat is toch wel de wonderbaarlijke paradox van deze geschiede-
nis: het ‘verradenisse onscone’ werd gevolgd door een ‘loffeliken ende gloriose
voortganck’. Want in vergelijking met de voorgaande twee generaties Franse ko-
ningen, die zo glorieus begonnen maar een jammerlijk einde kenden, heeft Hugo’s
geslacht het er veel beter van afgebracht:

Oock is te vermoedene dat also by Gods wille gheschyet is van deser derder generaciën oft
generalogiën van coninc Hugo, want die andere twee voergaende generacyën, te wetene
van coninc Clodoveus, ierst kersten, ende van Pyppijne, des Groten Karels vader, hebben-
de gehadt gloriose ende eerlijke beginselen, maer sobere ende deerlijke ynden. Maer dese
derde genealogie oft liny ter contraryën heeft gehadt een sober oft snoode begin ende een-
en loffeliken ende gloriose voortganck, also dat blijket in vele duechdelijken ende victori-
eusen coninghen van deser liniën sijnde die kerstelijck gheleeft hebben, niet sparende hem
selven, nocht haer goet om dat kersten geloove ende die heylighe kercke teghen die onghe-
loovighe te bescuddene.

En dan volgt nog een opsomming van de Capetingers die zo christelijk geleefd heb-
ben, te beginnen bij de zoon van Hugo Capet, Robert, ‘een heylich coninc, een
groot clerck, die de heylige kerke ende clergie eerde ende doer wyen God wonder-
lijke dingen wrochte’. Zo schreef hij gezangen die men nog steeds zingt in de kerk,
waaronder de sequens Sancti spiritus assit nobis gratia. En wat te denken van Lode-
wijk VII, ‘een devoot ende goedertieren man’, die twee maal ten strijde trok tegen
de Saracenen? Zijn zoon, Filips II, ‘reysde oock op die Sarasyne’; diens zoon, ko-
ning Lodewijk VIII was eveneens een christelijk vorst en versloeg de ketterse Albi-
genzen. Maar diens zoon, Lodewijk IX de Heilige, spant de kroon: ‘boven al ande-
re es te lovene die heylige coninc sinte Lodewijck (...), van wiens levene namaels
geseyt sal worden.’ En dan zijn daar nog Filips III: ‘een sachtmoedich ende victo-
rioes coninc ende hy reysde oock op die ongheloovige’, Filips IV de Schone, die
ook een kruistocht ondernam, bisschop Lodewijk van Toulouse, koning Jan de
Goede en koning Karel V ‘die Wise’.49 Kortom, het in Brabant vaak verguisde na-
geslacht van Hugo blijkt een voortreffelijke dynastie te zijn!

De uitweiding van de compositoer naar aanleiding van de kroonroof van Hugo
Capet laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: het moet maar eens afgelopen
zijn met het Brabantse gemopper op Hugo.50 Met een zorgvuldig opgebouwde re-

4 Het koninklijke Brabant

49 Ik heb de aanduidingen van de ‘Lodewijken’ aangepast aan de huidige benamingen; de tekst spreekt over Lo-
dewijk VI in plaats van VII, enzovoort.
50 Nog één citaat, nu met betrekking tot BoendalesVanden derden Eduwaertwaarin Boendale de Capetingers
onder vuur neemt en de kroonaanspraken van Edward III ondersteunt. De compositoer daarentegen ontkent die
rechten van Edward III glashard, met juridisch-genealogische argumenten: ‘Ende coninc Eduwaert screef hem
‘coninc van Vranckerijc’, niet tegenstaende dat coninc Philippus van manliken oore comen sijnde die naeste was
ende dat van beghin die croone noyt op dochter en versterf. Want hadde dat mogen sijn, so hadde die coninc van
Navarre ende die grave van Vlaendren naerder geweest, want die coninginne van Navarre was des IX. conincs
Lodewijcx dochter, ende sgraven wijf van Vlaendren was conincx Philippus’ des Langen dochter etc. ’ (II, kap.
42, RR4r).
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denering dwingt de compositoer zijn lezers tot de onontkoombare conclusie dat,
ondanks alle onrecht, de ‘veranderinghe der croonen’ Gods wil moet zijn geweest.
Deze visie, die ook nog eens vergezeld gaat van een onvervalste laudatio op de Ca-
petingers, is een grote breuk met de traditionele visie in de Brabantse geschied-
schrijving op de eerste Capetinger en diens nakomelingen. Toch zal dadelijk blij-
ken dat deze conclusie voorbarig is, omdat de compositoer zijn visie voor een deel
baseerde op bronnen, waaronder ook verschillende jonge Brabantse kronieken.

De compositoer en de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni

In enkele vijftiende-eeuwse Brabantse kronieken zijn opmerkingen over Hugo Ca-
pet te lezen die veel lijken op wat de compositoer te berde bracht. Naast de traditio-
nele verontwaardiging over de daad van Hugo Capet is in de Brabantse historiogra-
fie – maar dus pas in de vijftiende eeuw – ook een meer berustende houding op te
merken. Hierboven is reeds gewezen op de Latijnse kroniek van Emond de Dyn-
ther, die met een enkele zin Hugo’s usurpatie al wat minder negatief voorstelde. In
twee andere Brabantse kronieken uit de tweede helft van de vijftiende eeuw wordt
met dezelfde gedachte gespeeld. De auteur van de Tractatulus de laude terrae Bra-
banciae (De laude, 1462), veelvuldig geraadpleegd door de compositoer, wijst erop
dat ondanks de usurpatie van Hugo de kroon op later tijdstip terug is gekeerd in de
schoot van Karel de Grotes nageslacht door het huwelijk tussen koning Filips II en
Elisabeth van Henegouwen.51 In een andere bron, het Chronicon ducum Braban-
tiae (1482), is als commentaar op de aloude Brabantse klacht over de usurpatie, een
vergoelijking te lezen die veel lijkt op een deel van de besproken tekst inDie crony-
ke.52 Zeker in het laatste geval is er sprake van directe ontlening door de composi-
toer, maar ook de passage inDe laudemoet hij onder ogen hebben gehad.53

Noch de compositoer noch één van zijn Brabantse vakbroeders had de redenering
zelf uitgedacht. Veel ervan is terug te voeren op het concept van de reditus regni
Francorum ad stirpem Karoli Magni. Deze visie verwierf vooral bekendheid door
het Speculum historiale van Vincentius van Beauvais, die het rond 1250 overnam

4.3 Paradox van de geschiedenis

51 De laude II, kap. 52 (zie Bijlage 3); de tekst op f. 97v handelt over de terugkeer van de kroon in het Karolin-
gische geslacht: ‘Tunc enim rediit regnum ad propriam propaginem quemadmodum sanctus Valericus apparens
Hugoni ipsi in sompnis ita predixerat esse futurum’.
52 De passage naar aanleiding van de usurpatie in het Chronicon ducum Brabantiae: ‘Sic exhereditata fuit illu-
stris progenies Caroli Magni, et Hugo Capetus et succesores sui obtinuerunt nobile illud regnum usque in ho-
diernum diem, et principes Brabantiae, qui dispositione divina et auctortate sanctae Romanae ecclesiae obtinu-
erunt regnum, sic per nephandam traditionem expulsi sunt. Sed quis cognovit sensum Domini, aut consiliarius
ejus fuit? Judicia ejus abyssus multa, in cujus manu sunt omnia jura et regna terrarum, et transfert regna, et dat ea
quibus placuit, et ex malis honum elicit bona. Nam filius istius Hugonis nomine Robertus fuit bonus et catholicus
princeps, doctus et liberalis, qui ecclesiam Dei et clerum honoravit, Deusque per eum miraculli fecit. Etiam
beatus Ludovicus vir tam carus, qui tam in vita quam post mortem miraculis claruit, et de quo tam multa miranda
leguntur, de istius Hugonis progenie descendit. Et non solum isti duo, sed et plures alii princeps valde devoti et
orthodoxi ex hac progenie orti sunt.’Chronicon ducum Brabantiae; Matthaeus 1707, p. 29-30.
53 De compositoer kende de tekst vanDe laude op zijn duim, zie hoofdstuk 3, p. 79-80.
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van André van Marchiennes’ Historia succinta de gestis et successione regum Fran-
corum (vóór 1196).54 De redenering is inmiddels bekend: dankzij de Karolingische
afkomst van Elisabeth van Henegouwen, de vrouw van Filips II en de moeder van
Lodewijk VIII, keerde de koningskroon terug in de familie waar de kroon thuis-
hoorde, het nageslacht van Karel de Grote. Niet alleen door het Speculum historia-
le, maar ook door de wijd verspreide Grandes chroniques de France (rond 1274)
werd deze redenering alom bekend.55

De compositoer heeft over de reditus-gedachte waarschijnlijk gelezen in De lau-
de, in het Speculum historiale (maar niet alle handschriften van de wereldkroniek
bevatten het hoofdstuk over de reditus) en wellicht ook in de Grandes chroniques
de France, als dat tenminste de Franse kroniek is waarvan hij in zijn bronnenopgave
rept.56 Daarnaast ontleende hij de positieve waardering van Hugo’s nageslacht aan
het Chronicon ducum Brabantiae.57 De compositoer heeft de argumenten die hij in
zijn bronnen aantrof, handig gecombineerd en gerangschikt tot een vloeiend be-
toog dat bovendien hier en daar door hem is uitgebreid. Zo is de lofzang op Hugo’s
nakomelingen ontleend aan hetChronicon, dat echter alleen de koningen Robert en
Lodewijk de Heilige als voorbeelden noemt – de compositoer breidt het rijtje van
voortreffelijke Capetingers flink uit. Ook geeft hij ter ontlasting van de usurpatie
een argument dat, voorzover is na te gaan, in geen van zijn bronnen is aan te treffen.
Volgens de compositoer zou de kroon hoe dan ook niet in het Karolingische ge-
slacht kunnen blijven, omdat het geslacht van Karel van Lotharingen in de manne-
lijke lijn uitstierf en omdat op grond van de Lex salica de kroon niet via de vrouwe-
lijke lijn mocht versterven.

Bij het toeschrijven van een eigen inbreng aan de compositoer geldt natuurlijk wel
enig voorbehoud: niet helemaal uitgesloten is dat hij het tekstgedeelte over de usur-
patie in z’n geheel heeft ontleend aan een nog onbekende bron. Maar vooralsnog
wijst veel in de richting van eigenwerk van de compositoer, en buitendien is de bron-
nenproblematiek geenszins van invloed op de constatering dat het hier zondermeer
gaat om een cruciale passage inDie cronyke. De compositoerwas zich goed bewust
van het feit dat hij een ander geluid over Hugo Capet liet horen dan menig Brabant-
se kroniekschrijver vóór hem. Hij getroostte zich nogal wat moeite en nam alle
ruimte om voor eens en altijd het Brabantse misverstand rond Hugo Capet uit de
weg te ruimen. Zijn standpunt heeft hij bovendien niet alleen in de tekst, maar te-
vens op het uitvouwblad uitgewerkt. De genoemde genealogische verbintenissen

4 Het koninklijke Brabant

54 Zie over de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni vooral Werner 1952 en Spiegel 1997, voorts
ook Brown 1990 (verdere literatuur aldaar). De betreffende tekst in het Speculum historiale, XXX/XXXI, cap.
126; p. 1275-1276.
55 Grandes chroniques de France; ed. Viard 1920-1953, dl. 5, p. 1-2 en dl. 7, p. 2-8.
56 In de algemene proloog schaart de compositoer de ‘Spiegel hystoriael van meester Vincent van Beavays’ en de
niet nader omschreven ‘Croniken van Vranckerijc’ onder zijn bronnen; proloog, a3r. Met de laatste kroniek kun-
nen veel kronieken bedoeld zijn; vooralsnog houd ik het op de Grandes chroniques, maar heel zeker is dat dus
niet.
57 Zie hiervoor, noot 52.
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tussenKarolingers enCapetingers zijn op het uitvouwblad aangegeven,waarmee de
reditus ad stirpem Karoli Magni is gevisualiseerd. Ook is bij Hugo – het begin van
het derde koningsgeslacht – een tekstblok toegevoegd waarin, in miniatuur, op
identiekemanier gereflecteerdwordt op de usurpatie vanHugoCapet als in de tekst
van het vijfentwintigste kapittel.58 Vrijwel alle argumenten die de compositoer in de
tekst aandraagt om de daad van Hugo Capet met andere ogen te bezien, hebben dus
ook een plaats gekregen op het uitvouwblad van de kroniek. Wat betreft het uit-
vouwblad speelt daarbij nog een legitimerende functie mee: om de Capetingers in
het overzicht te kunnen opnemen, was een eerherstel voor Hugo Capet nodig.

Het moge duidelijk zijn:Die cronyke laat een radicale omslag zien in de Brabant-
se waardering van Hugo Capet en diens nageslacht. De vraag is nu of voor deze
kentering in de Brabantse geschiedschrijving een plausibele verklaring is te geven;
en ook: waarom was juist de compositoer zo gedreven om het belang van de Cape-
tingse dynastie in woord en beeld uit te drukken?

4.4 Die digniteyt ende hoocheyt der Brabantscher hertoghen

Brabant en de Bourgondiërs

Het is niet gemakkelijk een eenduidige verklaring te geven voor de aanwezigheid
van de Capetingers op het uitvouwblad en de omstandige wijze waarop de compo-
sitoer de usurpatie van Hugo Capet van een billijkend commentaar voorziet. Voor
zijn uitgesproken sympathie voor de Franse dynastie is een tamelijk ingewikkeld
samenstel van mogelijke motieven aan te wijzen.

In de eerste plaats is daar de legitimatie van de Bourgondiërs. Toen in 1406 de
hoogbejaarde hertogin Johanna van Brabant stierf, kwam er in feite een einde aan
de eigen Brabantse dynastie. Haar achterneef Anton van Bourgondië, die al vanaf
1404 waarnam voor zijn oudtante, werd de nieuwe hertog van Brabant. Hoewel
Anton, zoon van de Franse koningszoon Filips de Stoute, toch op enige afstand
stond van de Brabantse dynastie, werd hij in Brabant geenszins als buitenstaander
gezien: voor de Brabanders was hij zonder meer de eigen landsheer.59

Ook zijn opvolgers, zijn zoon Jan IV (vanaf 1415) en diens broer Filips van Sint-

4.4 Die digniteyt ende hoocheyt der Brabantscher hertoghen

58 De tekst op het uitvouwblad luidt: ‘Hier beghint die III. genealogie oft gheslachte der coninghen van Vranc-
kerijck. Ende hertoge Karel van Lothrijck ende van Brabant die die naeste erfghenaem was vanden IIII.den co-
ninck Lodewijck, sijns broeders sone, wert met sinen oore onterft vander cronen bi Huge Capet, grave van Parijs.
Den welcken sinte Walerijck openbaerde, segghende dat hi met sinen gheslachte die crone van Vranckerijc besit-
ten soude, want hi die reliquiën van sinte Walerijck ende sinte Rikier wederbrocht hadde tot harer rechter stede.
Oeck seyt die heylige scriftuer dat God die conincrijcken stelt ende overset, in wiens handen sijn alle rechten der
conincrijcken. Niet te min, want die crone op gheen dochter versterven en mach, al hadde dan Kaerle die crone
gecregen, so en hadde dat niet voorder mogen gaen dan tot hertoech Otten, Karels sone, die sonder oor sterf, etc.’
59 Antons moeder, Margaretha van Vlaanderen, was de dochter van Lodewijk van Vlaanderen en Margaretha
van Brabant; laatstgenoemde Margaretha was de zuster van hertogin Johanna van Brabant.
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Pol (vanaf 1427), werden als eigen hertogen van Brabant gezien. Toen Filips van
Sint-Pol stierf in 1430, was er vanwege het ontbreken van een directe opvolger op-
nieuw sprake van een dynastieke crisis in Brabant. Verschillende gegadigden meld-
den zich voor de Brabantse troon, maar het pleit werd uiteindelijk beslecht door de
machtige Filips de Goede, hertog van Bourgondië en graaf van onder meer Vlaan-
deren en Holland en vanaf 1430 ook hertog van Brabant.60

De Bourgondische opvolging in Brabant gebeurde dus in twee fasen. Het aantre-
den van de Bourgondiërs, met name van Filips de Goede, diende vanzelfsprekend
gelegitimeerd te worden. Het is daarom niet verwonderlijk dat het dynastieke keer-
punt van 1430 zorgde voor een opbloei van de Brabantse geschiedschrijving in de
eerste helft van de vijftiende eeuw. In verschillende kronieken – de Voortzetting
van de Brabantsche yeesten van Wein van Cotthem, de Historia diplomatica Bra-
bantica van Petrus de Thimo en deChronica van Emond de Dynther – werden po-
gingen ondernomen om de macht van Filips de Goede te legitimeren.61 In deze kro-
nieken werden daartoe de dynastiek-genealogische argumenten wel aangeroerd,

4 Het koninklijke Brabant

60 Over de impact van de Bourgondisering van de Nederlanden en Brabant is al veel geschreven; zie bijvoor-
beeld Uyttebrouck 1980, Stein 1994, m.n. p. 167-206, en Blockmans en Prevenier 1997.
61 Over deze kronieken Stein 1994.
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maar ze vormden niet het belangrijkste thema. Dynastiek-genealogische motieven
speelden een ondergeschikte rol bij de legitimatie van de Bourgondische erfopvol-
ging, er waren immers wel meer gegadigden die gelijkwaardige rechten konden la-
ten gelden. Vandaar ook dat in de Voortzetting van de Brabantsche yeesten geen
bijzonder groot punt werd gemaakt van een genealogische motivatie van de Bour-
gondische erfopvolging. Maar hoe summier ook, het werd wel gezegd: de Bourg-
ondiërs zijn verwant aan de koningen van Frankrijk, zoals ook de Brabantse herto-
gen vroeger nauwe familiebanden hadden met de Franse dynastie.

Dat nu werd grif overgenomen door de compositoer. De Bourgondiërs werden
gelegitimeerd vanwege hun verwantschap met de machtige Franse koningen, maar
dat betekende ook dat oude tijden in ere hersteld werden. Bij het aantreden van An-
ton van Bourgondië als hertog van Brabant stelt de compositoer in navolging van
het zevende boek van de Brabantsche yeestenmet voldoening vast:

Ende so wert Brabant weder versaemt aen dedel bloet van Vranckerijc, want Philips van
Valoys, coninck van Vranckerijc, was sijn overoudevader. Coninck Jan van Behem, die
derde hertoge Jan van Brabant, grave Lodewijck die Oude van Vlaendren des gelijcs waren
oeck sijn overoudevaderen.

Hierop volgt nog een opsomming van de hoge verwantschappen vanAnton,met als
slotsom: ‘Alduswas dese hertogeAnthonis rijc endemechtich van vrienden, uut ho-
gen ende edelen troncke gedescendeert.’62 Ook bij het aantreden van Filips de Goe-
de refereert de compositoer graag aan het glorieuze verleden waarin eens de konin-
gen van Frankrijk de hertogen van Brabantwaren: ‘Dese II. hertoge Philippus es die
meeste ende machtichste heere die Brabant in meer dan CCCC jaren ghehadt heeft,
te wetene van dier tijt dat die coninghen van Vrancrijcke dat niet meer en besaten.’63

De aanwezigheid van de Capetingen op het uitvouwblad en de reflectie op de
usurpatie van Hugo Capet staan dus ook in de lijn van de eerdere pogingen in de
Brabantse geschiedschrijving om de Bourgondiërs als de rechtmatige opvolgers van

4.4 Die digniteyt ende hoocheyt der Brabantscher hertoghen

62 De overige verwantschappen van Anton: ‘Coninc Jan van Vrancrijc ende Lodewijc die Grootmoedige, grave
van Vlaendren, waren beyde sijn oudervaderen. Die IIII. keyser Kaerle ende hertoghe Wencelijn van Brabant wa-
ren beyde hertoghe Anthonijs’ oude oomen. Coninck Lodewijck van Ceciliën ende hertoge Lodewijc van Orly-
ens waren beyde sijns ooms kindere. Hertoech Philips van Bourgondiën voorseit was sijn vader ende hertoge Jan
sijn broeder, die nae sijns vaders doot hertoge van Bourgondiën wert ende grave van Vlaendren, ende sijn joncste
broeder grave van Nyvers ende Rethel. Die hertoghe Lupoldus van Oostenrijck ende hertoge Willem van Beye-
ren, grave van Henegouwe, van Hollant ende van Zeelant, ende die grave van Savoyen hadden sijn susteren te hu-
welijcke, alsoe vore gheseyt es.’ De gehele passage in II, kap. 54, V1r; de compositoer ontleende het tekstgedeelte
aan de Brabantsche yeesten VII, kap. 1, vss. 105-168; Bormans 1869, p. 6-8. Deze passage ontbreekt overigens in
de Latijnse vertaling van de Brabantsche yeesten, hetChronicon ducum Brabantiae; Matthaeus 1707, p. 129-130.
63 II, kap. 61, aa5v. Het citaat vervolgt: ‘Want hi was hertoge van Bourgoingnen, van Lothrijcke, van Brabant,
van Lymborch ende namaels creech hij bi coope Lutzenborch; item grave van Vlaendren, van Artoys, van Bour-
goingnen, van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant ende van Namen, marcgrave des Heylichs Rijcx, heer van
Vrieslant, van Salins ende van Mechlen.’ De compositoer vertaalt hier hetChronicon ducum Brabantiae: ‘Iste dux
Philippus illius nominis secundus in Brabantia major et potentior fuit, quam Brabantia intra quadringentos annos
habuerat (...)’; Matthaeus 1707, p. 187. De passage in het Chronicon gaat terug op de Brabantsche yeesten VII,
kap. 149, vss. 18051-18067; Bormans 1869, p. 682-683.
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de Brabantse dynastie te legitimeren. En in dit verband is de laatste opmerking van
de compositoer in zijn lofzang op de voorteffelijke Capetingers veelzeggend. Hij
besluit de opsomming van de Capetingse koningen met koning Karel V van Frank-
rijk (1364-1380): ‘Karel die Wise, wyens brueder was Philips le Hardy, hertoge van
Bourgondiën’.64 Door de naam van een late opvolger van Hugo Capet (afkomstig
uit het huis van Valois, dat wel) te relateren aan Filips de Stoute van Bourgondië,
verbindt de compositoer de Capetingers met de Bourgondische hertogen van Bra-
bant. Tussen Hugo Capet en Filips de Stoute, de vader van hertog Anton van Bra-
bant, blijkt wel degelijk een genealogisch verband te bestaan.

De dynastieke legitimatie van de Bourgondiërs zal dus één argument voor de
compositoer zijn geweest om de Capetingers in zijn kroniek te rehabiliteren. Toch
kan dat niet zijn belangrijkste, laat staan zijn enige motivatie zijn geweest. De aan-
gehaalde citaten in de vorige alinea steunen in belangrijke mate op oudere bronnen,
toen de legitimatie van de Bourgondiërs nog van belang was. Maar was dat anno
1498, in de nadagen van de Bourgondiërs, nog steeds zo? En waarom is de composi-
toer, veel meer dan welke Brabants-Bourgondische kroniekschrijver ook, gebrand
op eerherstel voor de Capetingers in de Brabantse geschiedenis? Gaf de dynastieke
en politieke situatie van Brabant aan het einde van de vijftiende eeuw daartoe mis-
schien aanleiding?

Brabant enMaximiliaan

Een verklaring voor de visie van de compositoer die rekening houdt met de actuele
politieke ontwikkelingen, zou dan vooral gezocht moeten worden in de moeizame
verhouding tussen de (Zuidelijke) Nederlanden en Maximiliaan van Oostenrijk in
verband met diens oorlogen met Frankrijk. De Habsburger Maximiliaan, de zoon
van keizer Frederik III, was in 1477 getrouwd met Maria van Bourgondië die in
hetzelfde jaar haar vader Karel de Stoute was opgevolgd als, onder andere, hertogin
van Brabant. Na een ongelukkige val van haar paard stierf ze voortijdig, in 1482 en
liet haar echtgenoot twee jonge kinderen na: Filips en Margaretha. Maximiliaan
werd regent over de Nederlanden, maar op voorwaarden die vooral door de Vla-
mingen gedicteerd werden. Onder andere werd besloten tot een vredesverdrag met
Frankrijk; ook zouden zijn kinderen in de Nederlanden worden opgevoed. Het
eerste regentschap van Maximiliaan duurde van 1482 tot het jaar 1494, toen Filips
de Schone aantrad.65 Al die tijd was Maximiliaan in de Nederlanden een vreemde-
ling en een buitenstaander, die bovendien heel andere politieke doelen voor ogen
had dan de Staten van Brabant, Vlaanderen en Holland.66

4 Het koninklijke Brabant

64 II, kap. 25, L5v.
65 Het tweede regentschap van Maximiliaan duurde van 1506 (de dood van Filips de Schone) tot 1515 (het aan-
treden van Karel V).
66 Zie over de periode van Maximiliaans eerste regentschap Wiesflecker 1975, p. 27-43; Van Uytven 1980;
Wiesflecker 1991, p. 50-65.
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Grootste twistpunt was Maximiliaans eindeloze reeks oorlogen met Frankrijk,
die overigens een voortzetting was van de anti-Franse politiek van Karel de Stoute.
Voor Maximiliaan vormden de Zuidelijke Nederlanden een ideale barrière of uit-
valsbasis tegen Frankrijk. De regent van de Nederlanden en de Franse koning Lo-
dewijk XI (1461-1483) waren aartsvijanden, vooral vanwege de op de Nederlanden
gerichte annexatiepolitiek van de Franse koning. Tussen Maximiliaan en de opvol-
ger van Lodewijk, Karel VIII (†1498), boterde het evenmin.67 Dit alles tot verdriet
en grote onvrede van de Zuidelijke Nederlanden, die vooral in economisch opzicht
zwaar gebukt gingen onder de oorlogshandelingen met Frankrijk.68

Met name in Vlaanderen, de steden Gent en Brugge voorop, was er een sterke
vredespartij die, waar ze kon, Maximiliaan de voet dwars zette. Was Maximiliaan
door de steden al in 1482 gedwongen tot een vredesverdrag met Frankrijk (de vrede
van Atrecht), in 1489 was er al een nieuwe wapenstilstand nodig, en in 1493 werd de
vrede van Senlis gesloten. De vredesverdragen werden tussendoor over en weer
verbroken, en de houding van Maximiliaan en de hang van de steden naar zelfstan-
digheid leidden tot diverse opstanden in de steden van de Zuidelijke Nederlanden.
Dieptepunt van de reeks van politieke crisissen was de vernederende gevangenne-
ming en -zetting van Maximiliaan, toen nota bene de Rooms-Koning, door de am-
bachten van Brugge in 1488. De dreiging van de Duitse keizerlijke troepen deed er-
ger voorkomen en Maximiliaan werd op voorwaarden vrijgelaten. Niet alleen de
oorlogen met Frankrijk, maar ook de schermutselingen met Maximiliaan en zijn
strijdmachten zorgden voor veel politieke onrust en instabiliteit in de Zuidelijke
Nederlanden. Benadrukt moet evenwel worden dat de weerstand tegen Maximili-
aan vooral in Vlaanderen sterk was. Brabant voer een meer gematigder koers, ter-
wijl steden als Mechelen (waar Maximiliaan resideerde en Filips werd opgevoed) en
Antwerpen zelfs bekend stonden als trouwe bondgenoten van de vreemdeling
Maximiliaan.69 Bovendien keerde de rust enigszins terug toen aan het regentschap
van Maximiliaan een einde kwam. In 1494 kregen de Nederlanden, en dus ook Bra-
bant, weer een eigen vorst: Filips de Schone, de zoon van Maria en Maximiliaan.
Was zijn vader in Brabant toch vooral de vreemdeling, Filips zelf, opgevoed in
Gent en Mechelen, werd beschouwd als de ‘natuerlijcke prince’, de eigen vorst.70

Filips bleek, tot woede van Maximiliaan, niets te voelen voor de anti-Franse poli-
tiek van zijn vader.71

Op welke wijze is nu de politieke situatie van Brabant aan het einde van de vijf-
tiende eeuw in verband te brengen met de positieve visie van de compositoer op de
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67 Over deze twee koningen en hun strubbelingen met Maximiliaan: Kruse 1996 (Lodewijk XI) en Bulst 1996
(Karel VIII).
68 De oorlogen kostten de steden soms tot 40% van hun jaarlijkse budget; enkele steden werden hierdoor tot
aan de rand van bankroet gebracht; Van Gerven 1999, p. 191.
69 Zie Prims 1938, p. 38-68.
70 Cauchies 1987, p. 29-30; Cauchies 2003, p. 25-40.
71 Over de verhouding tussen Maximiliaan en Filips handelt Mayer 1969; zie verder ook Cauchies 1987,
Cauchies 1991 en Cauchies 2003.
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Capetingers? De lofzang van de compositoer op de Capetingers en het nadrukkelijk
presenteren van de Franse koningen naast de Brabantse hertogen zouden wellicht
als een verfijnd politiek, pro-Frans signaal opgevat kunnen worden. Aan Maximili-
aan en zijn politieke medestanders zou dan heel subtiel een meerduidige boodschap
worden afgegeven: zijn afkeer van de Franse koning en zijn oorlogen tegen Frank-
rijk worden stilzwijgend veroordeeld, terwijl de verbondenheid van de Brabantse
en de Franse dynastie wordt benadrukt. Hierdoor worden ook Brabants eigenheid
en zelfstandigheid binnen de Habsburgs-Bourgondische staat nog eens naar voren
gebracht. Zie ook het uitvouwblad van Die cronyke, waarop Maximiliaan letterlijk
is afgebeeld als een buitenstaander: hij is welhaast de enige zonder voorouders op
het overzicht, en lijkt slechts te zijn ingevoegd omdat hij de vader is van de huidige
hertog van Brabant, Filips de Schone. Laatstgenoemde zal zich daarentegen in de
kroniek herkennen als de eigen, natuurlijke hertog van Brabant, voortgekomen uit
de roemrijke geslachten van Brabantse hertogen en van Franse koningen. Het Bra-
bantse eerherstel voor de Capetingers en hun aanwezigheid op het uitvouwblad
zou dus ook een subtiel verpakte stellingname kunnen zijn tegen de anti-Franse
politiek van Maximiliaan, en een ondersteuning van de Franse sympathieën die Fi-
lips de Schone erop nahield.

Dat is een gedurfde interpretatie, maar is ze ook correct? Algemeen geldt dat het
zeker legitiem is om een middeleeuwse kroniek te situeren in de politieke actuali-
teit, om zodoende de daarin verwoorde visie beter te begrijpen. Niet voor niets
gaan in veel titels van studies over middeleeuwse geschiedschrijving de termen ‘po-
litiek’ en ‘historiografie’ vaak hand in hand. Maar de keerzijde van een dergelijke
insteek is dat vaak onbewust en te gemakkelijk gevaar dreigt voor ‘Hineininterpre-
tierung’; een tekst wordt algauw overvraagd. Een hypothese als hierboven opge-
steld vereist daarom stevige, steekhoudende argumenten uit de tekst zelf. En die
zijn er, jammer genoeg, niet of nauwelijks. De compositoer laat zich niet uit over de
actuele politieke kwesties van zijn tijd, sterker nog: hij laat zich zelden betrappen
op grote kennis van de actualiteit. Het is daarom zeer de vraag of hij in staat was de
nieuwste geschiedenis te becommentariëren. Hij is in zijn tekst sterk afhankelijk
van zijn bronnen en toont zich toch vooral een compositoer, een compilator die ver-
schillende bronnen samenvoegt tot één kroniek. Hij was geen geschiedschrijver in
de eigenlijke zin van het woord. Bij ontstentenis van een zekere wil of vermogen
om de eigen tijd te boekstaven, kwam hij ook niet veel verder dan zijn bronnen
reikten.

Dat blijkt vooral uit het slot van zijn kroniek, dat voor het grootste gedeelte een
vertaling is van het Chronicon ducum Brabantiae. Het laatste wat het Chronicon
vermeldt, is de dood van Maria van Bourgondië (1482) die abusievelijk wordt geda-
teerd in 1485.72 De compositoer neemt de laatste zinnen van hetChronicon over, in-
clusief de foute datering, en weet nog twee mededelingen toe te voegen. Zijn for-
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72 Matthaeus 1707, p. 224.
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mulering in die twee korte toevoegingen verraden zijn verbazing en verwondering
over de politieke onrust in zijn dagen, maar misschien toch ook zijn onwil dan wel
onvermogen de geschiedenis na de dood van Maria kundig te boekstaven. De eerste
toevoeging begint als volgt: ‘Ende daer na ghinct seer wonderlijck inde[n] landen
overmits den regimente ende partijlicheyt etc. Deen lant rees op tegen dandere’,
waarop in een zin wordt verteld hoe de Antwerpenaren een ‘blochuys’, een klein
fort, op de Vlamingen veroverden.73 Het is tekenend dat de compositoer zich niet
bewust lijkt te zijn van de exacte politieke lading van deze gebeurtenis. De over-
winning van Antwerpen op de Vlamingen in 1485 stond in het teken van de oorlog
die Maximiliaan, gesteund door Brabant, in die jaren voerde tegen het opstandige
Vlaanderen, dat zich verzette tegen zijn regentschap – maar dat alles vermeldt de
compositoer niet.74 Hield hij zich opzettelijk op de vlakte, of ontbrak het hem aan
een scherpe blik op het recente verleden? Waarschijnlijk moeten we vooral aan het
laatste denken. Uit de tweede toevoeging, over de verkiezing en kroning van Maxi-
miliaan tot Rooms-Koning in 1486, blijkt in ieder geval dezelfde afstandelijkheid:
‘Na vele orloghen ende tribulaciën die hertoghe Maximilaen ghehadt heeft in desen
landen, (...) ende na ander partijelijcheden die in desen landen overmids wonderli-
ken regimente vanden landen gherezen sijn ...’75

Waar zijn bronnen hem in de steek lieten, zweeg ook de compositoer. Dat is lou-
ter een constatering, en geen diskwalificatie, want, zoals de compositoer zelf in pro-
fessionele bescheidenheid benadrukt, hij is de compositoer dees boecs die ‘niet van-
den sinen daer in geset en heeft’ – al is het laatste ook weer niet helemaal waar.76

Door zijn bronnenkeuze en -selectie drukt hij natuurlijk wel degelijk een heel eigen
stempel op de kroniek, en bovendien is zijn eigen commentaar hier en daar in de
tekst zichtbaar aanwezig. Maar de nieuwe geschiedenis houdt de compositoer bij
gebrek aan bronnenmateriaal of heel bewust op een afstand. Daarvoor kunnen we
beter terecht bij de officiële Bourgondische geschiedschrijvers als Georges Chastel-
lain of Jean Molinet, die zich, anders dan de compositoer, dicht bij het politieke cen-
trum rond de hertog bevonden.77 De compositoer schijnt zich meer thuis te voelen
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73 ‘Want die van Vlaenderen stelden een blochuys op Cloppers dijck, meynende daer mede vele hinders te doe-
ne op die van Antwerpen etc., maer het wert haestelijck ghevelt vanden edelen ende schutters metten ambachters,
diet wonnen op Sint Jorijs’ dach etc., ende verbrandent inden gront ende voerden met hem die Vlaemsce bussen
binnen Antwerpen.’ II, kap. 65, dd3v.
74 Over de Vlaamse opstand in de jaren 1483-1485 zie Van Uytven 1980, p. 423-425; zie Prims 1938, p. 41-43
over de verovering van het Vlaamse blokhuis op de Kloppersdijk.
75 II, kap. 65, dd4r.
76 I, proloog, a3r. Overigens bezigt de compositoer hier een allesbehalve inhoudsloze topos die veelvuldig is aan
te treffen in prologen van middeleeuwse compilatiewerken. Zie hierover ook Minnis 1979, met name p. 387-388
en Guenée 1985.
77 Deze constatering is het opmerken waard: het is voor het eerst sinds de dertiende eeuw dat een belangrijke
Brabantse kroniek op relatief grote afstand van de politiek en de hertog staat. De auteurs van de Latijnse genealo-
gieën, Jan van Boendale, Hennen van Merchtenen, Petrus de Thimo, Wein van Cotthem en Emond de Dynther:
allemaal zijn ze nauw verbonden met de politieke kringen rond de hertog. Over de Bourgondische (hof)historio-
grafen zie Doutrepont 1909, p. 403-455 en Vermaseren 1941.
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in het verleden dan in zijn eigen tijd, sterker nog, hoe dichter de geschiedenis de ac-
tualiteit nadert, hoe meer de compositoer vertwijfeld en verward lijkt door het poli-
tieke tumult: hij raakte de greep op zijn onderwerp kwijt. Om die reden is het niet
waarschijnlijk dat hij in zijn kroniek subtiele toespelingen maakte op de anti-Fran-
se politiek van Maximiliaan en de vredespolitiek van Filips en de Nederlanden. Hij
lijkt er eenvoudigweg de man niet naar. Het is daarom zeer de vraag of we in zijn
positieve waardering van het Franse koningshuis een politieke stellingname mogen
lezen. Deze nuancerende overwegingen in acht genomen, blijft het natuurlijk mo-
gelijk dat de compositoer zulks wel in gedachten heeft gehad bij het schrijven van
het hoofdstuk over Hugo Capet en het ontwerpen van het uitvouwblad. Maar zijn
eigen zwijgzaamheid noopt tot grote terughoudendheid bij het inlezen van een ac-
tuele politieke boodschap in deze kroniek.

Omde heilige koning

Als we alle speculaties omtrent de motieven van de compositoer voor zijn pro-Fran-
se houding laten voor wat ze waard zijn, en nog eens goed kijken naar wat hij dan
wél daarover loslaat, wordt er misschien meer duidelijk. Zoals gezegd in het begin
van dit hoofdstuk, geeft de compositoer in de ‘prologhe opden boome’ zijn redenen
voor het toevoegen van de Franse genealogie op het uitvouwblad. De eerste drie
van de vier motivaties hangen nauw samen met de genealogische thema’s die al
sinds de dertiende eeuw de Brabantse historiografie beheersen: respectievelijk een
Trojaanse, een Merovingische en een Karolingische afkomst van de hertogen, die
hen verbindt met de Franse dynastie. Maar de vierde motivatie wijkt af van de ou-
dere historiografische traditie, omdat ze gaat over het genealogisch verband tussen
de Capetingers en de vijftiende-eeuwse Bourgondische Brabanders. De composi-
toer heeft in deze laatste motivatie een opvallend accent aangebracht, dat bij nader
inzien de sleutel blijkt te zijn tot een bevredigende interpretatie van zijn positieve
houding ten opzichte van de Capetingers. De compositoer verwijst namelijk niet
slechts in algemene zin naar de bloedband met de Franse koningen, maar hij noemt
– bij herhaling – slechts één Franse koning van wie de Brabantse hertogen sinds Jo-
hanna en Anton van Brabant van afstammen. Die koning is Lodewijk de Heilige.78

Dat de compositoer deze heilige koning als de centrale vorst van de derde Franse
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78 De bloedband tussen Lodewijk de Heilige en de Brabantse hertogen komt langs drie wegen tot stand volgens
de ‘prologhe’: ‘Ten vierden om te bewisen hoe vrouwe Johanne van Brabant ende haer suster Margriete, gravinne
van Vlaendren, daer die hertoghen zedert af comen sijn, af ghedaelt sijn vanden bloede des heylighen conincs sin-
te Lodewijcs, vander selver vrouwe Johannen ende Margrieten moeder weghen, daer sinte Lodewijck overoude-
vader af was. Item oeck wert daer bi bewesen hoe alle die hertoghen zedert hertoghe Anthonijs tot vrou Mariën
toe, hertogen Karels van Bourgondiën dochter, van der linyën van Valoys weghen van manne te manne af ghe-
daelt sijn van sinte Lodewijck voorseyt, insghelijcx als die coninck van Vranckerijck selve. Item noch daer toe sijn
die hertoghen van Antonijs’ tide tot nu toe afghedaelt vanden selven sinte Lodewijck doer die afcomste van co-
ninc Philips die Langhe, welcks dochter was gravinne van Vlaendren ende van Bourgoendiën etcetera.’ (II, kap. 4,
C1r).
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dynastie beschouwt, is niet zo verwon-
derlijk. Lodewijk IX de Heilige (1226-
1270) kan immers met recht de be-
roemdste nakomeling van Hugo Capet
worden genoemd.79 Lodewijk werd,
twaalf jaar oud, in 1226 koning van
Frankrijk en ontwikkelde zich geduren-
de een lange regeerperiode tot een ware
‘rex christianissimus’, een allerchriste-
lijkste koning. Hij vervulde zijn ko-
ninklijke ambt met grote zorgvuldig-
heid en met zo’n overtuigde vroomheid,
dat hij wel de ‘monnik-koning’ werd
genoemd. Door zijn ingetogen levens-
stijl en vrome gedrevenheid was Lodewijk al tijdens zijn leven omgeven door een
geur van heiligheid. Hij ondernam, overigens weinig succesvol, tweemaal een
kruistocht, in 1248-1254 en in 1267. Zijn tweede kruistocht werd zijn dood; hij
stierf in 1270 in de buurt van Tunis, nog vóór hij het Heilige Land had bereikt. De
cultus rond zijn persoon en de daaropvolgende heiligverklaring lieten niet lang op
zich wachten. Al in 1297, nog geen dertig jaar na zijn dood, werd de vorst door
paus Bonifatius VIII heilig verklaard. De compositoer zag dus terecht Lodewijk als
het ijkpunt van het derde Franse koningsgeslacht – zie ook het portret dat hij, als
enige Franse vorst ná Karel de Grote, op het uitvouwblad vanDie cronyke krijgt.80

Om de bloedbanden tussen de Brabantse hertogen en de derde Franse dynastie aan
te geven, kon de beroemde heilige koning uitstekend als referentiepunt fungeren.

Maar er is meer aan de hand. In de kroniektekst blijkt de fascinatie van de compo-
sitoer voor Lodewijk de Heilige veel verder te gaan, want aan diens leven besteedt
hij maar liefst een heel kapittel. Het bewuste kapittel, het vierendertigste, is een
plotselinge onderbreking van de Brabantse hertogelijke geschiedenis: tussen de ka-
pittels over de Brabantse hertogen Hendrik II (1235-1248) en Hendrik III (1248-
1261), elk bedeeld met twee bladzijden tekst, worden ruim zes volle bladzijden in-
geruimd voor het leven van Lodewijk de Heilige.81 Die invoeging was al negen
kapittels eerder aangekondigd, niet toevallig in de lofzang op de Capetingers in de

4.4 Die digniteyt ende hoocheyt der Brabantscher hertoghen

79 Voor een indruk van het leven van Lodewijk de Heilige zie Vones 1996; zie voorts Le Goff 1991 en natuur-
lijk vooral Le Goff 1996.
80 Op het vijfde blad, met de tekst: ‘Sinte Lodewijck, eenen spieghel alder duechden, track ten Heyligen Lande,
daer hi vele heydenen bekeerde. Hi wan Cesariën, Joppe, Sydon, Achon etc. Hi werdt gevangen ende leet vele om
Gods wille. Item wedercomen sijnde, track hi in Affriken om te bekeeren den coninc van Thunes, daer sterf hi. Item
Philips sijn sone dwanckdair na den coninc vanThunes, oeck track hi daer na opdieAragonoyse ende verwanse etc.’
81 II, kap. 34, P1v-P5r. Het kapittel komt niet geheel uit de lucht vallen. De laatste zin van het kapittel over
Hendrik II slaat een brug naar het kapittel over Lodewijk de Heilige: ‘Omtrent desen tijt van jaren soe ontfinck
die heylighe coninck sinte Lodewijck dat cruce ende hi trac over dmeer op die ongelovighe etc.’ (II, kap. 33, P1v):
een verwijzing naar de eerste kruistocht van koning Lodewijk in 1248-1254. Zie ook de volgende noot.
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tekst naar aanleiding van Hugo Capet.82 De interpolatie van een niet-Brabantse
vorst in de hertogelijke geschiedenis – Lodewijk is de enige buitenlandse vorst die
deze eer te beurt valt – vergt een verantwoording. Die geeft de compositoer in de
openingszin van het kapittel:

Om merckelijcke [bijzondere] redenen soe wert hyer inne ghebracht int corte dat heylich
leven ende leeringen vanden coninc sinte Lodewijck, als eenen spieghel alder duechden,
daer hem sonderlinghe alle princen ende heeren in spiegelen moghen. Van wyens heylygen
geslachte die hertoghen van Brabant afgedaelt sijn van vrouwe Johannen van Brabant
voort, also den voerscreven boom dat ooc uutwijst. Oock was sinte Lodewijck van des
Groten conincs Karels geslachte (...).83

Het leven van Lodewijk is de Brabantse kroniek alleszins waardig, omdat vooral
vorsten en heren zich aan hem kunnen spiegelen, omdat de Brabantse hertogen van
hem afstammen, en bovendien had de heilige koning, net als de hertogen, een voor-
ouder in Karel de Grote.

Het kapittel over Lodewijk de Heilige zal de compositoer daarom met veel ge-
noegen hebben opgenomen in zijn kroniek. Elke heilige die op een of andere ma-
nier verbonden kon worden met Brabant, kon op zijn bijzondere aandacht reke-
nen. Het leven van Lodewijk, een adempauze in het Brabantse geschiedverhaal,
past geheel in de sfeer van de heiligenverzameling in het eerste deel van Die crony-
ke. Het kapittel is dan ook opgebouwd volgens het stramien van een heiligenleven,
waarvan hier een korte samenvatting op z’n plaats is.

Lodewijk viel in zijn jeugd al op door zijn uitzonderlijke vroomheid, en ook tij-
dens zijn koningschap zijn er sterke staaltjes van zijn heilige levenswandel te vertel-
len. Zo ging hij elke vrijdag te biecht om zich daarna te laten kastijden met ijzeren
kettinkjes, en ‘als sijn biechtvader uut compassiën suetelijcken sloech, dan dede hy
hem een teyken dat hi styver slaen soude.’ En ook niet onvermeld blijven zijn com-
passie met de armen en zieken, en natuurlijk de kruistochten die hij ondernam naar
het Heilige Land om de gevangen christenen te bevrijden en de Saracenen te beke-
ren. Ook is het testament opgenomen dat Lodewijk kort voor zijn dood opstelde
voor zijn zoon Filips en dat is op te vatten als een algemene deugdenleer én vorsten-
spiegel.84 De eerste aansporing die de heilige koning zijn zoonmeegeeft, zet de toon:
‘Lieve sone, die yerste leerynge die ick u leere is dat ghy al u herte stelt om God te
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82 De aankondiging in de laudatio op de Capetingers in II, kap. 25, L5v: ‘Maer boven al andere es te lovene die
heylige coninc sinte Lodewijck, sijn sone, dien hi wan aen sinte Blanke die coninghinne, die tweewerven track op
die ongeloovige, van wiens levene namaels geseyt sal worden.’; zie ook hierboven, p. 96.
83 II, kap. 34, P2r. Het citaat vervolgt met een referentie aan de reditus-gedachte: ‘(...) van sijnre ouder moeder
weghen, die goede coninghinne Elysabeth, die de tweede coninc Philips ghetrout hadde, daer hier voren af geseyt
is, die aen haer ghewan den sevenden coninc Lodewyc, die een alten kersteliken ende heyligen coninck was. Ende
hi hadde ghetrout sinte Blancke, des conincx van Spaengyën dochter, ende dair aen wan hi desen heyligen co-
ninck Lodewijc die VIII. ende Kaerlen, den grave van Angouwen, die werdt coninck van Syciliën ende Napels
ende was sinte Lodewijcs vader, die minrebroeder ende bisschop was etc.’
84 II, kap. 34, P3v: ‘vele salyghe leeringen tot informaciën [onderricht] vanden menschen ende sonderlinge van-
den princen ende heeren.’
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minnen, want daer sonder en mach nyemant behouden worden.’ En in die devote
trant gaat het puntsgewijs voort: lijd in dankbaarheid, dank ootmoedig voor voor-
spoed, biecht uwzonden, zorg voor de armen, luister naar preken, heb het goede lief
en haat het kwade, wees rechtvaardig, gehoorzaam de Kerk en de paus, houd mate
in uw hofhouden, enzovoorts. Het testament eindigt met de zegen die Lodewijk
zijn zoonmeegaf, inclusief de bede omGods bijstand. Kort na het voltooien van het
testament stierf Lodewijk in letterlijke navolging van Christus, ‘uut reckende sijn
armen in manieren vanden cruce, so sprac hi tot Gode: ‘Vader, in dynen handen be-
velic mijnen gheest’, zo vertelt de compositoer.85 Op de dag van zijn begrafenis ge-
neest een blinde op voorspraak van Lodewijk, en bij zijn graf gebeuren nog vele an-
dere wonderen. Op grond van zijn heilige leven en mirakelen volgt dan in 1297, na
‘strangher examinaciën’, de heiligverklaring door paus Bonifatius VIII.

De bronnen voor het vierendertigste kapittel zijn deels lastig te achterhalen. De
tekst vertoont letterlijke overeenkomstmet twee hoofdstukken in deTractatulus de
laude terrae Brabanciae – dat dus de directe bron is – maar als zo vaak veroorlooft
de compositoer zich uitbreidingen die niet in zijn brontekst staan (het testament van
Lodewijk is bijvoorbeeld niet opgenomen in De laude).86 In die uitbreidingen lijkt
hij terug te grijpen op de bron van zijn bron, naar alle waarschijnlijkheid geen kro-
niek maar een vita van Lodewijk. Waarschijnlijk putte de compositoer uit een tekst
die verwant is aan één van de heiligenlevens van Lodewijk, zoals de Vita et sancta
conversatio piae memoriae Ludovici van Geoffroi de Beaulieu (†1275), de Gesta
Ludovici IX van Guillaume de Nangis (1250-1304) en de Vie de Saint Louis van
Guillaume de Saint-Pathus (1277-1315). Een vergelijking met deze teksten brengt
althans overeenkomsten én verschillen aan het licht.87

Belangrijker dan zulke onzekere gissingen is het zekere gegeven dat de composi-
toer zich andermaal liet inspireren en leiden door de tekst van De laude. Ook de
auteur van De laude gaf Lodewijk de Heilige een plaats in zijn verzameling van
Brabantse vorsten en heiligen. Net als in de Middelnederlandse kroniek is de tekst
over Lodewijk in De laude een onderbreking van de Brabantse verhaallijn, maar
door een chronologische discrepantie springt de tekst nog meer in het oog. De twee
hoofdstukken over de dertiende-eeuwse Lodewijk staan namelijk op een opvallen-
de plaats in De laude: tussen de hoofdstukken over Karel van Lotharingen en Bra-
bant (977-992) en over de Brabantse erfopvolging ná deze Karel.88 Die positie heeft
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85 II, kap. 34, P4v.
86 De laude II, cap. 53 en 54, f. 97v-100r (zie Bijlage 3).
87 Zie achtereenvolgens Vita Ludovici (Geoffroi de Beaulieu),Gesta Ludovici (Guillaume de Nangis) en Dela-
borde 1899 (Guillaume de Saint-Pathus). Beide Guillaumes hebben het testament van Lodewijk opgenomen, in
tegenstelling tot Geoffroi de Beaulieu (maar in sommige handschriften van diensVita Ludovici is het testament er
wél bijgeschreven). De tekst van De laude kent enkele letterlijke overeenkomsten met de tekst van Geoffroi de
Beaulieu. De aanvullende bron van de compositoer was in ieder geval niet de Histoire de Saint Louis van Jean de
Joinville (vgl. De Wailly 1914).
88 De laude II, cap. 52, ‘De Karolo duce fratre Lotharii regis’ (97r-v) en cap. 55, ‘De successu ducatus Brabancie
post Karolum’ (100r-v).
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een goede reden. De aandacht voor Lodewijk heeft namelijk alles te maken met het
verwoorden van de reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni door de
auteur in het hoofdstuk over Karel van Lotharingen, die door Hugo Capet van de
kroon werd afgehouden. De onbekende auteur van De laude sluit de tekst over de
reditus af met de opmerking dat er veel goede koningen zijn voortgekomen uit het
geslacht van Hugo Capet, over wie hij echter niet allemaal kan vertellen in zijn Bra-
bantse werk. Maar van het vele goede zal hij toch een weinig willen vertellen, en
maakt daarom voor één koning graag een uitzondering: Lodewijk de Heilige mag
niet ontbreken in zijn Brabantse landenlof.89 Kortom, de reditus-gedachte stelt de
auteur vanDe laude in staat om in zijn werk, waarin sterk de nadruk ligt op geeste-
lijke deugden van de Brabantse vorsten en heiligen, ook aandacht te schenken aan
de beroemde heilige Franse koning uit de dertiende eeuw.

Het zal geen toeval zijn dat ook in een soortgelijk werk uit de Windesheimse
kring in Brabant aandacht werd besteed aan het leven van Lodewijk de Heilige. De
al eerder genoemde Johannes Gielemans nam de vita van de heilige koning op in
zijn Brabantse heiligenverzameling, het Hagiologium Brabantinorum (1476-
1484).90 Gielemans schaarde Lodewijk, als nakomeling van Karel de Grote, zonder
problemen onder de heiligen die de Brabantse dynastie had voortgebracht. Zowel
inDe laude als in hetHagiologium Brabantinorum, teksten uit eenzelfde milieu en
beide geschreven met het oogmerk Brabant te eren én in geestelijke zin te stichten,
werd het leven van Lodewijk de Heilige opgenomen. De compositoer van Die cro-
nyke sluit ook wat de ‘Brabantse annexatie’ van Lodewijk de Heilige betreft aan bij
het werk van de twee genoemde Windesheimse kloosterlingen.

Samengevat: koning Lodewijk de Heilige blijkt bij nader inzien de belangrijkste
drijfveer te zijn van het eerherstel voor de Capetingers waarvoor de compositoer
zich zo beijvert. Om te beginnen is Lodewijk een belangrijk argument voor die po-
sitieve herwaardering: want een dynastie die zo’n koning voortbrengt, moet wel
door Gods wil aan de macht zijn gekomen. Bovendien, en dat is toch wel het be-
langrijkste, kunnen de Bourgondisch-Brabantse hertogen zich erop beroemen van
deze heilige vorst af te stammen. En ten slotte kan de compositoer, dankzij de nieu-
we visie op de Capetingers en de bloedband tussen Lodewijk en de Brabantse dy-
nastie, het zich veroorloven om het leven van de allerchristelijkste vorst als exempel
en spiegel voor te houden aan de lezers vanDie cronyke.

4 Het koninklijke Brabant

89 Zie de tekst vanDe laude, cap. 52, f. 97v.
90 De codicibus, p. 51, nr. 70 : ‘Vita B. [S. ?] Ludovici Francorum regis incliti de stirpe Karolidarum propogati’.
Lodewijk de Heilige is ook afgebeeld op de miniatuur die aan hetHagiologium voorafgaat zie p. 78).
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Vorstenspiegel

Over het didactische aspect van het Lodewijk-kapittel is nog wel iets meer te zeg-
gen. De onderwijzende toon beheerst al vanaf de eerste zin het kapittel: ‘dat heylich
leven ende leeringen vanden coninc sinte Lodewijck, als eenen spieghel alder du-
echden, daer hem sonderlinghe [in het bijzonder] alle princen ende heeren in spie-
gelen moghen’.91 Ook Lodewijks testament wordt aangekondigd als ‘inhoudende
vele salyghe leeringen tot informaciën [onderricht] vanden menschen ende sonder-
linge vanden princen ende heeren.’92 Het publiek wordt hier door de compositoer
breed en smal gedefinieerd: alle mensen, maar toch vooral de vorsten en heren.
Daarmee strookt het leven van Lodewijk met de overige heiligenlevens in het eerste
deel van de kroniek, die volgens de algemene proloog dienen ‘tot salighen exemple
ende stichticheyt van allen heeren ende edelen personen, ende generalijc voor alle
die ghene die gherne duechdelijcke hystorie lesen oft hooren.’93 Voor alle christen-
mensen, maar met name voor de hoge vorsten en heren mag het leven van de mon-
nik-koning een spiegel zijn. Het kapittel over Lodewijk is dus ook, niet in de laatste
plaats omdat de compositoer het instructieve testament van Lodewijk opneemt, te
lezen als een bescheiden, maar glasheldere vorstenspiegel.

En wellicht, wie zal het zeggen, heeft de compositoer bij het vertalen van Lode-
wijks testament voor diens zoon Filips ook gedacht aan die andere Filips, de jonge
Filips de Schone die nog maar sinds enkele jaren de hertogelijke macht bezat. Dien-
den de vorstelijke leefregels speciaal voor de jonge hertog van Brabant? Of de com-
positoer en de drukker van het boek ook daadwerkelijk mikten op een ontvangst in
de allerhoogste kringen, is moeilijk in te schatten. De tekst geeft daarvoor geen uit-
gesproken aanwijzing, maar uit te sluiten is het niet. De enige suggestie in die rich-
ting gaat uit van het wapen van hertog Filips dat wordt afgedrukt op de laatste blad-
zijde van het boek, boven het drukkersmerk van Roland van den Dorpe.94 Hoe we
de aanwezigheid van Filips’ wapen moeten interpreteren, en ook: of dat niet veel
eerder op het conto van de drukker geschreven moet worden, is niet uit te maken.
Het is de vraag of Filips de Brabantse kroniek ooit onder ogen heeft gehad, al is dat
ook weer niet helemaal onwaarschijnlijk. We weten dat in ieder geval zijn vader
Maximiliaan over een exemplaar van het boek beschikte.95 Zou zijn zoon, de hertog
van Brabant zelf, het boek dan ook niet in zijn bezit hebben gehad?

Hoe dan ook, met het oog op Filips of niet, met het leven van Lodewijk de Heili-
ge verwoordt de compositoer het ideaal van de christelijke vorst die zich geheel laat
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91 II, kap. 34, P2r.
92 II, kap. 34, P3v.
93 Proloog, a3r.
94 dd4v, zie afbeelding 2. Afgebeeld is het wapen met de hertogelijke kroon, dat Filips voerde vanaf zijn meer-
derjarigheid in 1494; vgl. De Vries 1995, p. 28.
95 Een inventaris van Maximiliaans boekerij uit 1507 vermeldt een exemplaar van de Brabantse kroniek, zie
hoofdstuk 1, p.??.
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leiden door godsvrucht en geloofsijver. Dat ideaalbeeld speelt in de hele kroniek
een belangrijke rol. Door middel van zijdelingse commentaren en door extra aan-
dacht te besteden aan de in zijn ogen meest voortreffelijke vorsten, ventileert de
compositoer een traditioneel beeld van de ideale christenheerser. De hoofdpersonen
van Die cronyke zijn niet de roemruchte en dappere Brabantse hertogen als God-
fried met de Baard of Jan I van Brabant, maar veeleer vorsten als Karel de Grote en
Lodewijk de Heilige. Met name deze twee heilige vorsten beantwoorden geheel aan
de visie van de compositoer op de ideale vorst.

Net als Lodewijk de Heilige ondergaat Karel de Grote een speciale behandeling
in de kroniek. De compositoer heeft twee omvangrijke kapittels nodig om zijn ver-
haal over de beroemde keizer en koning te doen.96 De twee kapittels worden om-
sloten met een incipit- en explicitformule, waardoor de bijzondere status van Karel
nog meer opvalt – net zoals hij op het uitvouwblad in het oog springt als de centra-
le figuur van het overzicht. Het voert te ver om al te uitvoerig bij de tekst over Ka-
rel de Grote stil te staan; hier kan worden volstaan met een indruk van het beeld van
Karel zoals dat door de compositoer bij zijn lezers wordt ingeprent. In de epiloog
van het betreffende tekstgedeelte, waarschijnlijk van de hand van de compositoer
zelf en getiteld ‘Noch van coninc Karels love ende goede wercken’, laat hij de ver-
diensten van Karel nog eens de revue passeren, om dan diens leven kernachtig sa-
men te vatten:

Wie is dan, aen ghemerct sijn voorscreven duegdelijc leven ende grote wercken, die van
hem die loven ende edelheiden ghenoech souden connen vertellen die eenen prince ver-
naemt ende eerlijc maken? Int corte es dat van hem te mercken, dat hi es eenen spieghel van
allen coningen ende princen.97

Net als Lodewijk verderop in de kroniek, is het leven van Karel de Grote een spie-
gel voor alle koningen en vorsten. En bovendien betekent de beroemde vorst winst
voor Brabant en de Brabanders:

Te rechte moghen hem die Brabanteren verblijden datse alsulcken gloriosen prince ghehad
hebben, (...). Aldus heeft God dan tlant van Brabant hoochlijc verciert met desen werdigen
prince ende oec met vele van sinen voorderen ende oec met sommigen sinen nacommeren
van sinen gheslachte gheboren, die ghetrou, wijs ende duechdelijc geweest sijn, ende son-
derlinge beschermers der heyliger kercken, soe in dit boec verclaert is.98

4 Het koninklijke Brabant

96 II, kap. 17 en 18, F6r-K4v.
97 II, kap. 18, K4r. De tekst vervolgt: ‘Want van beghin totten eynde toe heeft hi hem soe loeflijc gedraghen in
allen synen wercken, dat hem niemant en kan begripen. Dwelc gheen groot wonder en is, alsmen aenmerct dat
hem God ghestadichlijc beweghet ende bescermt heeft.’ Vergelijk ook het slot van de tekst op het uitvouwblad bij
Karel de Grote.
98 II, kap. 18, K4r. De lofzang op Karel de Grote mondt uiteindelijk uit in een tijdsklacht, die ondanks alle ge-
meenplaatsen een goede indruk geeft van de visie van de compositoer: ‘Wilden die princen noch so leven, aen-
merckende dat gheen dinc den prince synen volcke also ontfanckelijc ende genaem en maect als goedertierenheyt
ende goddiensticheyt, God soude hem sonder twivel behulpich sijn. Maer elaes, het is met vele princen ende hee-
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Karel de Grote en Lodewijk worden in Die cronyke de vorsten ten voorbeeld ge-
steld. Een belangrijke overeenkomst in beider leven is de strijd tegen de ongelovi-
gen; ook dat is een kenmerk van een goede vorst in de ogen van de compositoer. Een
heilige koning voert heilige oorlogen. In zijn lofzang op de Capetingers is dat een
terugkerend refrein: de voortreffelijkheid van de Capetingse dynastie blijkt vooral
uit het feit dat zoveel koningen een kruistocht ondernamen.99 Zijn fascinatie met de
oorlog tegen de ongelovigen is verder ook aantoonbaar in het hoofdstuk over de
eerste kruistochten, waarin hij zich een aantal opmerkelijke uitbreidingen veroor-
looft.100 Ook in verband hiermee staat het tweede kapittel over het leven van Karel
de Grote, dat handelt over diens Spaanse veldtochten tegen de Saracenen. Het ka-
pittel is een zelfstandige vertaling van de twaalfde-eeuwse Kroniek van Pseudo-
Turpijn (waarvan de kern de verhaalstof van hetChanson de Roland is).101 Natuur-
lijk houdt de aandacht voor kruistochten uit het verleden niet alleen verband met
de persoonlijke voorkeuren van de compositoer, maar ook met breder levende sen-
timenten in het laatmiddeleeuwse West-Europa. De kruistochtideologie was im-
mers in de vijftiende eeuw allerminst uitgestorven.102 Uit alles blijkt dat het wel de-
gelijk een thema betreft dat de compositoer zeer ter harte is gegaan.103

Maar wat ook, ten slotte, bij dit alles voor de compositoer heeft meegespeeld, is
het sacrale karakter van het Franse koningschap. Dat de koning van Frankrijk
rechtstreeks door God is aangesteld, is een gedachte die zijn oorsprong vindt in het
verhaal over de doop en zalving van koning Clovis I. Niet voor niets krijgt ook dat
verhaal een prominente plaats inDie cronyke. In het achtste kapittel wordt, het is al
eens gezegd, buiten de Brabantse Brabon III vooral verteld over de regering van
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ren seer verkeert, want sonder Gods vreese suecken sy meer te leven in weelden ende by quaden scalcken rade te
verscatten ende veronrechten hair ondersaten, dan die te bescudden [beschermen] ende justicie te doene. Ende
dair bi comet dat die quade dan groeyen ende die landen sonder justicie worden moortculen, also sint Augustijn
seyt.’ II, kap. 18, K4r-v.
99 Zie hiervoor, p. 96.
100 II, kap. 28. De compositoer ontleende zijn toevoegingen in dit hoofdstuk aanDie scoene historie van Gode-
vaert van Boloen (Gouda, 1486-1489) en aan de geschiedenis van de Antwerpse relikwie van de Heilige Besnijde-
nis; zie Tigelaar 2000 (zie ook hoofdstuk 6, n. 17).
101 Over dit hoofdstuk Van Dijk 1979 en Tigelaar 1997. Over de verhaalstof van de Pseudo-Turpijn in de Bra-
bantse historiografie zie Tigelaar 2005. Van Anrooij 1999, p. 206-207 suggereert dat het opnemen van de Pseudo-
Turpijn inDie cronyke verband zou kunnen houden met het huwelijk van Filips de Schone en de Spaanse Johan-
na van Castilië (1496). Daar staat tegenover dat de Pseudo-Turpijn al eerder opmerkelijk populair was in de
Brabantse historiografie (zie Tigelaar 2005, p. 41-42).
102 Zie ook Tigelaar 2000, p. 175.
103 Zie bijvoorbeeld ook zijn eigenhandig commentaar bij de geschiedenis van Karel Martel die, omdat hij met
geld van de Kerk zijn oorlogen tegen heidenen bekostigde, eeuwig verdoemd werd: ‘Dwelc groot jammer is van
so vromen prince die so vromelijc op dongelovige ghestreden heeft’ (II, kap. 15, F2r; eigen toevoeging t.o.v. de
Brabantsche yeesten I, kap. 15; Willems 1839, p. 40-42). Veel later in de kroniek valt hij uit naar de geestelijken die
zich schuldig maken aan oorlogshandelingen. Hij brengt hun Karel Martel in herinnering: als Karel Martel al
werd verdoemd omdat hij de geestelijkheid geld afnam om oorlog te kunnen voeren tegen de ongelovigen, hoe
zou het dan wel niet aflopen met de geestelijken die het offergeld gebruiken om tegen gelovigen te strijden, in
plaats van het geld aan te wenden voor het zielenheil van levenden en doden? (II, kap. 51, T2r). Ook in dit geval
gaat het om eigen inbreng van de compositoer, namelijk ten opzichte van de tekst van de Brabantsche yeesten VI,
kap. 86; Willems 1843, p. 328-333.
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Clovis. Hoogtepunten van het kapittel zijn de bekering en doop van Clovis en het
wonderbaarlijke gebeuren dat zich daarna voltrok. Remigius, de aartbisschop van
Reims, doopte Clovis en enkele duizenden van diens volgelingen, maar raakte in
het gedrang rond het doopvont zijn oliekruikje kwijt. De redding kwam van bo-
ven: een witte duif bracht een wonderlijk mooi flesje met heilige olie, waarmee Re-
migius de koning zalfde. Nog altijd wordt ‘die ampulle’ in de kerk van Reims be-
waard.

Ende dair mede worden alle die coningen van Vranckerijc gesalft, mits welcken die coninc
van Vrancrijc als deerste ende alderweerdichste coninc van kerstenrijc van Gode gheprevi-
legieert is, dat hi na sijn consecracie myrakel doende es over die siecte van sinte Merculfus,
te weten gheswel aen der kelen met lopenden gaten, ende dat bi ghenakinge sijnder handen
etc.104

Vanwege deze goddelijke zalving van de eerste christenkoning, waarin rechtstreeks
werd voorzien uit de hemel, mogen nadien alle koningen van Frankrijk zich be-
schouwen als ‘deerste ende alderweerdichste coninc van kerstenrijc’. De Franse dy-
nastie is vanaf Clovis de door God gewilde dynastie op aarde. En dat zou zo blij-
ven: na de dynastie van Clovis dienden zich een tweede en derde koningsgeslacht
aan, die respectievelijk Karel de Grote en Lodewijk de Heilige zouden voortbren-
gen. De genealogische breuk tussen het tweede en derde koningsgeslacht door toe-
doen van Hugo Capet, die overigens later werd hersteld, doet niets af aan het god-
delijke karakter van het koningschap. Het sacrale koningschap manifesteerde zich
vooral in Karel de Grote en Lodewijk de Heilige, de twee koningen die vanwege
hun heiligheid een aparte vermelding van de compositoer kregen.

4.5 Regalis, dat es coninclijck

De compositoer had zo zijn redenen om naar aanleiding van de usurpatie van Hugo
Capet een vergoelijkende beschouwing in te lassen. De legitimatie van de Bourgon-
diërs, de landsheerlijke en politieke constellatie waarin Brabant verkeerde in de
vijftiende eeuw, het aantreden van Filips de Schone in 1494, de heilige koning Lo-
dewijk, de actualiteit van de kruisvaartideologie, het zal allemaal in uiteenlopende
mate hebben meegespeeld. Maar als we al die aspecten zouden moeten samenvat-
ten, dan geldt toch vooral dit: het was de compositoer te doen om de hechte banden
van het Brabantse huis met de rechtstreeks door God geschonken en gezalfde, en
daardoor geheiligde dynastie van de Franse koningen. Daarom wordt de complete
koningsgenealogie een plaats gegund op het uitvouwblad. Het geslacht van gezalf-
de koningen heeft gedurende de geschiedenis, ook na de usurpatie van Hugo Ca-

4 Het koninklijke Brabant

104 II, kap. 8, D4r-v. De compositoer baseerde zich voor het verhaal op De laude, cap. 4, f. 59r (zie Bijlage 3),
maar de geciteerde laatste zin lijkt een toevoeging van zijn hand.
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pet, altijd nauwe bloedbanden onderhouden met het huis van Brabant. Een geza-
menlijke oorsprong in Troje en de drie centrale vorsten van de evenzovele dynas-
tieën, Clovis, Karel de Grote en Lodewijk de Heilige, staan daar garant voor. Daar-
naast worden de levens van de twee laatstgenoemde heilige koningen aangegrepen
door de compositoer om een traditionele visie op de ideale vorst te ventileren, tot
stichting van ‘princen ende heeren’ en, breder, van de gehele mensheid. Maar toch
vooral tot meerdere eer en glorie van het koninklijke Brabant.

Want uiteindelijk is dat waar het allemaal om draait. De Brabantse hertogen wor-
den met de geleende status van een koninklijke, sacrale dynastie aan de lezers van
Die cronyke voorgesteld. Of, zoals de compositoer het zelf verwoordt in het kapit-
tel over Pippijn van Landen die zijn land in leen hield van de Franse koning:

Bi den welck en blijct dat die digniteyt ende hoocheyt der Brabantscher hertoghen comen
is vanden coningen van Vrancrijc, dien dit lant, doe heetende Neder Oostrijcke, onderda-
nich was.105

De oorsprong van de macht en waardigheid van de Brabantse hertogen ligt bij de
Franse koningen. De hertogen zijn koninklijk, en zodoende zijn ook het land en de
Brabanders dat. Net als de eerste eigenschap van Brabant (beata) straalt ook de
tweede eigenschap van de dynastie af op geheel Brabant. De naam van het hertog-
dom Brabant levert de beste samenvatting: Brabantia is beata en regalis, heilig en
koninklijk – en bovendien, en dat is het volgende, zeer oud.

4.5 Regalis, dat es coninclijck

105 Het tekstgedeelte dat volgt op dit citaat behandelt de vraag hoe het dan toch komt dat Brabant nu onder het
Duitse keizerrijk valt, en niet onder Frankrijk: ‘Men mocht hier op vragen waer om dat Brabant onder den keyser
staet ende niet onder den coninc van Vrancrijc. Daer op is te weten dat die veranderinghe daer af gheschiet is als
die nacommers van desen sinte Pyppine totter cronen van Vrancrijc ende ooc totter keyser croonen namaels ge-
comen sijn, die haer landen haren kinderen gedeylt hadden, so dat Brabant is bleven onder die ghene die Groot
Lotrijke ende Almanyën te deele hadden. Ende want die keyserlike crone namaels af ghenomen wert den conin-
gen van Vrancrijc ende quam op die coningen van Ytaliën ende daer na op die coningen van Almaniën, also es
Brabant onder dat keyserrijcke ghebleven. Ende sonderlinge is dat mercgraefscap des Heylichs Rijcs, te wetene
Antwerpen, metten lande van Rijen een leen vanden keyser etc.’ (II, kap 10, E2v). De herkomst van deze passage
heb ik niet kunnen achterhalen; gelet op de formulering zou het tekstgedeelte heel goed afkomstig kunnen zijn uit
de koker van de compositoer zelf.
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5.1 Inleiding

De vraag naar de ouderdom van het Brabantse hertogelijke geslacht – wie is de
stamvader van de hertogen? – is uiteraard een belangrijke kwestie waarover het ge-
nealogisch overzicht vanDie alder excellenste cronyke van Brabant helderheid zou
moeten geven. Een genealogie poogt immers het heden te verankeren in het verle-
den, en hoe verder dat verleden verwijderd is van het heden, hoe beter. Over het he-
den op het uitvouwblad kan weinig misverstand bestaan: op het laatste blad is de
Brabantse hertog van dat moment, Filips de Schone, afgebeeld met zijn vrouw Jo-
hanna vanCastilië, de koningsdochter van Spanje. Het huwelijk tussen Filips en Jo-
hanna was voltrokken in 1496 in de Brabantse stad Lier, een kleine twee jaar voor-
dat in de Antwerpse drukkerij van Roland van den Dorpe de laatste hand werd
gelegd aanDie cronyke. De Brabantse stamboom bevindt zich daarmee op de grens
van geschiedenis en actualiteit. Alle hertogen die vóór Filips de Schone zijn afge-
beeld, behoorden in 1498 voorgoed tot het Brabantse verleden. Maar hoever reikt
dat verleden terug?

Volgens het uitvouwblad begint de Brabantse geschiedenis omtrent het jaar 380
na Christus met een koning Ansises, die we dus kunnen aanmerken als de stamva-
der van de Brabantse hertogen. Deze Ansises was de twaalfde koning van Agrippi-
nen (Keulen) ná een zekere Brabon die door Julius Caesar was aangesteld als ko-
ning en markgraaf, aldus de tekst bij het standbeeld van de Brabantse stamvader.1

Maar volgens de meeste Brabantse kronieken en genealogieën was de Karolinger
Karleman, de vader van Pippijn van Landen, de eigenlijke stamvader van de herto-
gen. Deze Pippijn werd in de Latijnse genealogieën en in de Brabantsche yeesten
beschouwd als de eerste hertog van Brabant. Kennelijk reikt op het uitvouwblad
vanDie cronyke het Brabantse verleden verder terug dan voorheen bekendwas. Op

1 Blad 1: ‘Ansises, coninc van Agrippinen ende wert ten eynde kersten. Dese Ansises was die XIIe coninck van
Agrippinen afgedaelt van Brabone, die bi Julius Caesars tijde gemaect was ierste coninc van Agrippinen ende
marcgrave van Rijen oft des Heylichs Rijcx, die vanden Troyscen geslachte was, want sijn vader Franchio oft
Francus was heere van Sicambriën in Pannoniën ende was die XXXVIIe afgedaelt van Hector van Troyen.’

5
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het uitvouwblad is Karleman de vijfde vorst; er worden nog vier vorsten vóór hem
afgebeeld: stamvader Ansises, zijn zoon Brabon I, de eerste christenvorst van Bra-
bant,2 en vervolgens Brabon II en Brabon III. Al met al is het ‘nieuwe’ begin van de
Brabantse stamboom een zeer overzichtelijke geslachtslijn met slechts twee af-
splitsingen. Ansises had naast Brabon I nog twee kinderen: Karel, ‘coninck van
Agrippinen’, en een dochter met de naam Voraye.3 Voraye huwde Hym en werd
moeder van vier zonen, de ‘Heymskinderen’.

Het eerste gedeelte van de Brabantse stamboom op het uitvouwblad vormt de
aanleiding voor dit hoofdstuk dat handelt over de vroegste geschiedenis van Bra-
bant zoals die wordt voorgesteld in de kroniek. De aanvang van de genealogie mag
dan wel een eenvoudige en overzichtelijke indruk wekken, maar de problemen zijn
niet van de lucht. Waar komt de nieuwe Brabantse stamvader Ansises ineens van-
daan? Wie zijn die Brabons? Waar zijn de voorouders van Ansises, immers de
twáálfde koning, gebleven? En wat hebben de vier Heemskinderen hier eigenlijk te
zoeken – die zijn toch bekend door de verhalen over hun avonturen met het ros
Beiaard en over hun strijd tegen Karel de Grote, die pas veel verderop op het uit-
vouwblad afgebeeld staat?

Ansises als de stamvader van de Brabanders: het is een uiterst originele keuze van
de compositoer, zo zal blijken in dit hoofdstuk. De afbeelding van Ansises en de
drie Brabons op het uitvouwblad zet ons op het spoor van het derde inhoudelijke
thema waarmeeDie cronyke zich onderscheidt van de traditionele historiografie in
Brabant. Naast de ruim bemeten aandacht voor de Brabantse heiligen en de opval-
lende herwaardering van de Capetingers, is in de kroniek ook plaats ingeruimd
voor de Brabantse geschiedenis vóór Karleman. Eigenlijk is het bedrieglijk eenvou-
dige begin van de Brabantse genealogie op het uitvouwblad het staartje van een ta-
melijk ingewikkelde voorgeschiedenis die de compositoer in zijn kroniek uit de
doeken doet. De Brabantse prehistorie waarvan de compositoer verslag doet, kan
beschouwd worden als het resultaat van de zoektocht van middeleeuwse geschied-
schrijvers naar de oorsprong van Brabant en van de hertogen. De uitkomsten van
die geschiedkundige naspeuringen waren allesbehalve eensluidend en daarom ook
niet vrij van discussie. In het geschiedbeeld van Die cronyke tekenen zich de con-
touren van dat historisch debat af, waarin de compositoer, hier en daar zichtbaar
twijfelend, maar uiteindelijk toch ferm zijn eigen weg heeft gevonden.

5.1 Inleiding

2 ‘Brabon, dierste kersten prince vanden lande tusscen Maze ende Scelde, dwelc na hem gehieten es Brabant’;
dit tekstblokje ontbreekt op het uitvouwblad van ex. Brussel, KB, Inc. B 1371 (zie ook p. 55, afbeelding 14).
3 ‘Voraye’ is een verbastering van ‘ver Aye’, vrouw Aye, zoals ze in het verhaal over de vier Heemskinderen
wordt genoemd.
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5.2 De Brabantse stamvader: Karleman, Ansises, Brabon of Noach?

Kroniektekst en uitvouwblad

Een eerste indicatie voor de onzekere houding van de compositoer ten opzichte van
het allervroegste verleden van Brabant is een opvallende discrepantie tussen het uit-
vouwblad en de tekst van de kroniek. Vreemd genoeg kent het Brabantse verleden
in de kroniektekst een veel vroeger begin dan op het uitvouwblad zichtbaar is ge-
maakt. De eerste drie kapittels van het tweede deel van de kroniek verhalen de ge-
schiedenis vanaf de schepping en de zondvloed tot aan Ansises, of beter gezegd:
volgen de genealogische lijn vanaf Noach tot aan Ansises met wie het uitvouwblad
begint. Om die reden bevinden de eerste drie kapittels zich in fysiek opzicht vóór
het uitvouwblad in het boek. Het uitvouwblad is dus op een uitgekiende plek ge-
plaatst, alle kapittels ná het Brabantse geschiedenisoverzicht zijn gerepresenteerd
op het uitvouwblad. Maar de vroegste geschiedenis van Brabant is dus niet zicht-
baar op het uitvouwblad. Dat betekent ook dat Ansises, althans volgens de tekst,
niet de ultieme Brabantse stamvader is. Dat bleek overigens ook al impliciet uit het
uitvouwbladwaaropAnsises wordt voorgesteld als een afstammeling van een zeker
koning Brabon van Agrippinen en van Hector van Troje. Maar als het Brabantse
verleden tot zover terug te boek kan worden gesteld, waarom is dan op het uit-
vouwblad de veel jongere en bovendien onbekendeAnsises als stamvader gekozen?
Waarom niet zijn voorvader Brabon of de beroemdeHector van Troje, of zelfsNo-
ach dan wel Adam?

De compositoer heeft op deze vraag zeker een helder antwoord, maar voordat we
hem daarover aan het woord laten, zullen we eerst kennis nemen van de vroegste
geschiedenis van Brabant als verhaald in de eerste acht kapittels van het tweede deel
van Die cronyke. Niet alleen de lijn van Noach tot Ansises (het eerste tot en met
derde kapittel), maar ook de geschiedenis van Ansises tot aan Karleman (het vijfde
tot en met achtste kapittel) behoort tot de ‘nieuwe’ voorgeschiedenis van Brabantse
hertogen.4

De geschiedenis van Noach tot Karleman

De compositoer laat de geschiedenis van de Brabantse vorsten beginnen bij het eer-
ste begin; de gehele mensheid, inclusief het hoge geslacht van de hertogen, stamt
immers af van Adam. De openingszin van het tweede deel van de kroniek luidt:

Om minnelijcken te maken [welluidend te beschrijven] die afcomste ende edelheit der
hogher vorsten ende hertoghen van Brabant, es te wetene dat van beghinne dat God al-
machtich die yerste menschen Adam ende Eva maecte opden vrydach, so warent omtrent

5 Het aloude Brabant

4 Het vierde kapittel is de proloog op het uitvouwblad.
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XII hondert jaren tot Noë toe, die bij bevele Gods die arcke maecte tseghen die toecomen-
de deluvie [zondvloed].5

En daarmee zijn we in één zin al 1200 jaar verder, van de schepping naar het tweede
begin van dewereldgeschiedenis metNoach, vader van het enige gezin dat de zond-
vloed overleefde. Volgens de middeleeuwse traditie, die de compositoer hier volgt,
werd de wereld onder de drie zonen van Noach verdeeld in drie delen: Azië (Sem),
Afrika (Cham) en Europa (Japhet). ‘Van desen Japhet sijn comen die heeren van
Troyen, van Rome, van Ytaliën, van Vranckerijck ende van desen Nederlanden.’6

Vanzelfsprekend gaat het daarom in het vervolg van de kroniek om de nakomelin-
gen van Japhet, die zeven zonen kreeg, van wie alleen Javam en Gomer van belang
zijn voor het traceren van de Brabantse voorouders. Er is enige onduidelijkheid of
nu de lijn vanaf Gomer of vanaf Javam gevolgd moet worden, maar uiteindelijk
doet dat er niet eens toe, omdat beide geslachtslijnen samenkomen bij Tros, die de
stad Troje liet bouwen. Ten tijde van Tros’ kleinzoon, Laomedon, werd de stad
Troje voor het eerst verwoest door Jason en Hercules. Na de dood van Laomedon
werd Troje herbouwd door zijn zoon Priamus, en nog tijdens diens regering werd
de stad voor de tweede keer verwoest door deGrieken. Volgens de compositoerwas
dat omtrent het jaar 1169 vóór Christus. Priamus’ oudste zoon was Hector, de gro-
te Hector van Troje.7 Hectors oudste zoon heette Francion.

Voordat de compositoer verder gaatmet de geschiedenis van de Trojanen, geeft hij
zijn lezers een opvallende waarschuwing: ‘Voert suldi weten dat niet seer autentijck
[niet ergwaarheidsgetrouw] en is tgene dat hierna volcht totten eynde vanden II. ca-
pittel, dair gheseytwort vanPompeius, die tegen JuliusCaesarquamte stride.’8Waar-
omde compositoerditvoorbehoudformuleert enwaaromhetbetreffende tekstgedeelte
dan zo onbetrouwbaar is, blijft verder geheel ongewis. Later meer hierover; voor nu
zijn we gewaarschuwd dat hetgeen volgt – tot het einde van het volgende kapittel –
naar de mening van de compositoer de toets van de historische kritiek niet helemaal
kan doorstaan. Ondanks zijn bedenkingen zet de compositoer het verhaal voort.

Francion vluchtte in gezelschap van andere Trojanen weg van Troje. Een deel
van de Trojanen verspreidde zich over het vasteland van Europa: zo trok Turcus
naar het naar hem genoemde Turkije, stichtte Anthenor de steden Padua en Venetië
en ging Eneas naar Italië en Carthago – van hem stammen de koningen van Albanië
en de Italiaanse edelen af. Francion kreeg een zoon Hector en een kleinzoon Troy-

5.2 De Brabantse stamvader: Karleman, Ansises, Brabon of Noach?

5 II, kap. 1, A3v.
6 II, kap. 1, A4r.
7 Hector wordt door de compositoer aangeduid als ‘die yerste vanden IX besten’ (II, kap. 1, A4). Daarmee toont
hij zich op de hoogte van het welbekende thema van de Negen Besten, de ideale vorsten uit de oudheid, het jo-
dendom en de christenheid (Hector, Alexander de Grote, Julius Caesar, Jozua, David, Judas Maccabeus, Artur,
Karel de Grote en Godfried van Bouillon). Waarschijnlijk heeft de compositoer hier deze kwalificatie uit eigen
koker toegevoegd. Verderop in de kroniek geeft hij alleen in het geval van Artur aan dat ook hij ‘een vanden IX
besten’ is (II, kap. 7, D3r), maar dan wel in navolging van zijn bron aldaar, Werner Rolevincks Fasciculus tempo-
rum. Zie over de traditie van de Negen Besten Van Anrooij 1997a.
8 II, kap. 1, A4r.
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lus. Troylus had twee zonen: Francion, die in Ysaurië bleef, en Priamus, die naar
Pannoniën vertrok, ‘dat is Hongeriën’, waar hij de stad Sicambrië stichtte. Deze
Priamus, vanaf Priamus van Troje zesde in de lijn van afstamming, was het begin
van een hele reeks heren van Sicambrië die veelal namen als Francion, Priamus,
Troylus of Brabon droegen. Het eerste kapittel besluit het eentonige geslachtsre-
gister met een Francio, heer van Sicambrië en vader van maar liefst veertien zonen
en vijf dochters, ‘die hi niet al ghegoeden en konste [die hij niet allemaal van
(land)goederen kon voorzien]’. Francio beval daarom zijn zonen zelf een land te
gaan zoeken – zijn oudste zoon bleef heer in Sicambrië. De jongste zoon, Brabon,
besloot naar Griekenland te gaan om bij de hertog vanArcadië onderdak te zoeken;
een ander, Karel geheten, trok naar de Lage Landen en

quam wonen tot Heydentongeren in dit Nederlant ende wert heere van desen Nederlande
tusschen Rijn ende die Schelt. Ende hy dede een casteel maken op een rivyere ghenaemt die
Wale, die boven den Rijn leyt, ende dat casteel hiet Meeghem, maer nu heetet Nyeu Meeg-
hem, ende dat waer om sal namaels verclaert worden.9

Met deze cliffhanger eindigt het eerste kapittel.
Daarmee is de centrale lijn van het eerste kapittel voldoende weergegeven, maar

de tekst bevat meer dan alleen een opsomming van het geslacht van Trojanen en de
heren van Sicambrië. Buiten die genealogische lijn worden ook andere afsplitsingen
in beeld gebracht, die tezamen de Trojaanse oorsprong van Europa inzichtelijk ma-
ken. Zo had Silvius Brabon, heer van Sicambrië, zes zonen van wie de jongste zijn
vader opvolgde en de overige vijf zich over Europa verspreidden en hun naamgaven
aan landen en volken: Wandalus (Vandalen), Poluxus (Polen), Rusus (Russen), Hu-
nus (Hunnen), Frixus (Phrygië).Overige zijtakken aan deTrojaanse stamboomzijn
Ylia ‘daerMars aenwanRomulus endeRemus’, Prias die terechtkwamophet eiland
Pontus waar Pilatus naartoe werd verbannen, Deiphebus (Denemarken), Archadi-
us, de grootvader van Julius Caesar (Arcadië), en Macedo die zijn land Macedonië
noemde en de grootvaderwas vanAlexander deGrote.DeTrojaanse nakomelingen
vestigden zich in alle uithoeken van Europa, ook in de Lage Landen waar de al ge-
noemdeKarel kwam tewonen.Met de focus opKarel versmalt het decor van dewe-
reldgeschiedenis zich al heel vroeg in de kroniek tot de regionen nabij Brabant.

Naast deze geografische concentratie is in het tweede kapittel een opmerkelijke
vertraging in het geschiedverhaal op te merken. In plaats van de vlotte opsomming
van de voorouders van de Brabantse hertogen, gaat het in het tweede kapittel
slechts om de lotgevallen van één van hen: ‘Van Brabone, yerste coninck vanAgrip-
pinen, die den reze [reus] versloech’, zo luidt het kapittelopschrift.10 Over deze
Brabon en zijn tijdgenoten is dan ook het nodige te vertellen. Brabon, de jongste in

5 Het aloude Brabant

9 II, kap. 1, A5r.
10 Het volledige opschrift: ‘Dat IIste capittel. Van Brabone, yerste coninck van Agrippinen, die den reze ver-
sloech. Ende van Kaerlen sinen broeder, heere van Tongheren, beyde kindere van Francion. Ende van Julius Ce-
sar ende vanden keyser Octavianus’; II, kap. 2, A5v.
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het kroostrijke gezin van Francio van Sicambrië, had een onderkomen gezocht bij
hertogHus vanArcadië. Daar huwde hij en kreeg hij twee zonen, Brabon en Eneas.
De hertog van Arcadië had ook een zoon, Julius, ‘die uut sijnre moeder lichaem
ghesneden’ en daarom Julius Caesar genoemd werd.11 Deze drie jongens, Brabon,
Eneas en Julius, groeiden samen op. Toen Julius tot Romeins consul verkozen
werd, trokken Brabon en Eneas met hem mee op zijn veroveringstochten. ‘Julius
creech en conquesteerde Almaniën, Sassen, Zwaven, Doringen [Thüringen] ende
dese Nedere Landen.’12 Ook nam Julius het koninkrijk Agrippinen in bezit, dat het
land tussen Rijn en Schelde besloeg en Keulen tot hoofdstad had, toen nog Agrip-
pinen geheten. Julius stelde Brabon aan als koning van Agrippinen; al eerder had hij
hem tot koning van ‘Doringen’ benoemd.

OndertussenwoondeKarel, een andere zoon van Francio, nog altijd te Tongeren
en Megen. Diens zoon, ook Karel geheten, verbleef aan het hof van de koning van
Agrippinen die later door Julius verslagen zou worden, maar de jonge Karel mis-
droeg zich daar zo tegenover eerzame vrouwen, dat hij verbannen werd. Hij
vluchtte naar hertog Hus van Arcadië, wiens dochter hij bezwangerde. Deze doch-
ter van Hus, die dus de zuster was van Julius Caesar, heette Zwane. Karel en Zwane
vluchtten naar zijn geboortegrond, de Lage Landen, en kwamen ten slotte aan bij
een plaats waar acht graftomben (‘tommen’) waren; omdat sindsdien één tombe
verloren is gegaan, heet de plaats nu ‘te VII tommen’, tussen Brussel en Leuven.13

Voor de tweede keer binnen kort tekstbestek maakt de compositoer een opvallend
kritische kanttekening: ‘Sommige vermelden dat op die plaats Zwane werd bevan-
gen met weeën en dat ze daar beviel van een zoon, die Octavianus genoemd werd;
men beweert dat hij de glorieuze en machtige keizer Octavianus Augustus was,

maer dat en is niet wel te ghelooven, want al was Julius Cesar warachtich oom van Octa-
viane, soe scrijft nochtans dair af Suetonius dat Octaviaen gheboren wert op die VIII[I]ste

kalende van october [23 september] ad Capita Bubala bi Rome etc.’14

Het gezag van Suetonius weegt kennelijk voor de compositoer zwaarder dan het-
geen ‘sommighe’ naamloze geschiedschrijvers over de geboorte vanOctavianus be-
togen, maar toch neemt hij niet duidelijk stelling tegen hun voorstelling van deze
gebeurtenis; hij laat de waarheid in het midden. Hoe dan ook, Karel en zijn Zwane
gingen wonen te Tongeren en te Megen.

5.2 De Brabantse stamvader: Karleman, Ansises, Brabon of Noach?

11 II. kap. 2, A6r.
12 II, kap. 2, A6r.
13 Waar de zeven ‘tommen’ of tumuli zich precies bevonden, is niet helemaal duidelijk. Misschien valt te den-
ken aan Zaventem, waar zich een ‘tomvelt’ bevond (Lemaire 1989, p. 285, n. 23). De beste papieren lijkt de locatie
te hebben die geopperd is door Van Even: in een bos even buiten Leuven, bij de Tiense poort, waren zeven tumu-
li, die in de vijftiende eeuw bekend stonden als de Zeven Tommen – in later tijd werden deze geslecht (Van Even
1895, p. 7, zie ook Gezelle 1896, p. 231).
14 II, kap. 2, A6v. Zie Suetonius,De vitae Caesarum II, 5 : ‘Natus est Augustus M. Tullio Cicerone C. Antonio
conss. VIIII. Kal. Octob. paulo ante solis exortum, regione Palati ad Capita Bubula, ubi nunc sacrarium habet,
aliquanto post quam excessit constitutum.’; Rolfe 1970, dl. 1, p. 128.
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5 Het aloude Brabant122

Afb. 21 De confrontatie tussen Brabon en de reus, en de ‘hantwerpe’ van Brabon (Die crony-
ke, A5v). Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, Inc. B 1371.
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In de tussentijd zette Julius Caesar zijn veldtochten voort. Toen Brabon eens
vernam dat Julius te Boulogne gelegerd was, besloot hij zijn jeugdvriend daar op te
zoeken. Onderweg trok Brabon door het land dat nu Brabant wordt genoemd, en
stuitte aan de oever van de Schelde op een toren waarin een reus woonde die van
voorbijgangers een merkwaardige tol hief: wie de rivier wilde oversteken, moest
zijn hand afstaan óf een gevecht aangaan met de reus. Brabon toonde zich een on-
verschrokken held door de reus uit te dagen en hem vervolgens te verslaan ‘ende
Brabon sloech hem sijn rechte hant af ende daer nae sijn hooft.’ De reuzenhand
wierp Brabon tot halverwege de Schelde, en ‘van die hantwerpe heeft Antwerpen
noch den name behouden’.

Toen Julius later van Brabons heldendaad vernam, reed hij direct met Brabon
naar de bewuste plaats aan de Schelde. Julius liet op de plek een burcht bouwen en
stelde Brabon daar aan als markgraaf van het Heilige Rijk; ook verleende hij de
nieuwe stad een wapen, waarop een burcht in zilver en twee handen waren afge-
beeld vanwege de ‘hantwerpe’ van Brabon. De tekst merkt verder op dat de herto-
gen van Brabant nog altijd de titel ‘markgraaf van het Heilige Rijk’ voeren.

De aanleiding voor een volgend avontuur van koning Brabon is vrijwel identiek
aan die van de eerste: Brabon hoorde dat Julius in de buurt was (dit keer in Kame-
rijk) en besloot hem een bezoek te brengen. Brabon voer daarom op de Schelde
naar Kamerijk. Onderweg kwam hij bij een dal met veel zwanen, waarvan Brabon
er één wilde schieten. De zwaan ontvluchtte hem, waarop Brabon zwoer de zwaan
te vangen. In zijn bootje zette Brabon de achtervolging in, die lang zou duren maar
uiteindelijk de moeite waard bleek. De zwaan leidde hem helemaal tot bij Megen in
Gelderland. Daar werd de jager een halt toegeroepen door een vrouw, die hem in
het Grieks aansprak: ‘Heer riddere, laet mijnen zwane sijn leven!’ Nadat Brabon
verwonderd uit zijn bootje was gestapt, bemerkte hij algauw dat het Zwane was, de
zuster van Julius, die hem had toegeroepen. Vanzelfsprekend deed Brabon verslag
aan Julius van deze wonderbaarlijke ontmoeting, en spoorslags vertrok Julius met
Brabon naar Megen. Zwane bleek inmiddels weduwe te zijn; Karel had haar twee
kinderen nagelaten, Octavianus en Zwane. Julius liet de burcht te Megen vernieu-
wen, en sindsdien heet het ‘Nyeumeghen’. Brabon kreeg van Julius diens nichtje,
de jonge Zwane ten huwelijk.15

Een derde wonderlijke gebeurtenis deed zich voor tijdens een jachtpartij van Ju-
liusCaesar en Brabon toen zij bij Zwane verbleven. Brabon en Julius stonden op het
punt een hert te schieten, toen het dier voor Julius neerknielde en in tranen uitbarst-
te. Julius namhet hert op, deed het een gouden halsband om en liet het weer vrij. Op
dehalsband stond inhetGrieks gegraveerd: ‘JuliusCaesarheeftmygevaen,maerdoer
sijn edelheyt liet hy mij gaen’ – het hert werd pas enkele eeuwen later gevangen.16

5.2 De Brabantse stamvader: Karleman, Ansises, Brabon of Noach?

15 Onopgemerkt blijft dat Zwane ook familie was van Brabon. De grootvader van de jonge Zwane, Karel seni-
or, was immers de oom van Brabon (een broer van Brabons vader).
16 II, kap. 2, B2r.
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Naast de avonturen van Julius en Brabon vermeldt het tweede kapittel en passant
diverse stedenstichtingen in de Lage Landen door Julius, of liever gezegd: hoe aan
hem veel plaatsen hun naam hebben te danken, zoals Antwerpen en Nijmegen.
Maar ook andere steden krijgen hun naam van Julius: Gent (gesticht door Julius en
naar hemzelf vernoemd: Gaius), Cassel (waar Julius’ neef Cassius stierf), Leuven
(waar Mars geloofd werd, of waar Brabon zijn rijksgelofte aflegde), Kamerijk (‘Ka-
mer van het Heilige Rijk’), Valenciennes (het dal waar Brabon de zwanen aantrof)
en Aarschot (‘daer Julius eenen aerne [arend] schoot al vliegende’).17

De machinaties van Pompeius tegen Julius noopten de Romeinse veldheer de
Nederlanden te verlaten en terug te keren naar Rome; Brabon en Octavianus trok-
ken met hem mee. In de bloedige confrontatie met Pompeius – Julius overwon –
werd koning Brabon gedood door Brutus, Crassus en Eclyopus. Later zouden de-
zelfde Brutus en Crassus een moordaanslag plegen op Julius Caesar. Het tweede
kapittel besluit met een vorstenportret van keizer Octavianus Augustus, ‘die alder
glorioeste ende victorioeste keysere die noyt [ooit] was’, en een ‘exemplar van oot-
moedicheden, goedertierenheden, voorsienicheden [bedachtzaamheid], zediche-
den ende lijdtsamheden’.18

Met het derde kapittel herneemt het geschiedverhaal het hoge tempo van het Bra-
bantse geslachtsregister: Brabon werd opgevolgd door zijn zoon Karel; deze Karel
liet twee zonen achter, ‘also Petrus Damianus seyt’, namelijk Titus en Karel.19 Titus
werd koning van Thüringen en Karel werd de derde koning van Agrippinen en
markgraaf van het Heilige Rijk. Na deze Karel volgt een reeks vorsten die vrijwel
allemaal Karel heetten, tot Ansises, de twaalfde koning van Agrippinen met wie het
uitvouwblad begint. De opsomming in het korte kapittel wordt aangevuld met
contemporaine feiten uit de wereldgeschiedenis en over keizers, martelaren en hei-
ligen.20 Ook wordt verteld hoe de Trojanen in Sicambrië vanwege hun strijd tegen
de Alanen, door de keizer werden beloond met een algehele belastingvrijstelling –
en daarom sindsdien, en om hun moed, ‘Franken’ heetten.

Na het uitvouwblad pakt het vijfde kapittel de draad van de geschiedenis weer op
met Ansises, de koning van Agrippinen die in het jaar 378 begon te regeren. In zijn
tijd zag keizer Gratianus met zorg hoe de zelfstandigheid van de Franken in Sicam-
brië toenam. De keizer maakte daarom plannen om hen weer aan het Romeinse ge-
zag te onderwerpen. De Franken verlieten daarop Sicambrië en trokken onder aan-
voering van hun heer Priamus naar het gebied aan de Rijn; ‘van dezen Priamus (...)
sijn ghecomen die coninghen van Vrancrijck’: dit is dus de Priamus waar de Franse
genealogie op het uitvouwblad mee begint.

5 Het aloude Brabant

17 II, kap. 2, A6r-B2r.
18 II, kap. 2, B2v.
19 II, kap. 3, B3r. Zie verderop, p. 136, n. 55 voor de herkomst van de nogal onzinnige verwijzing naar Petrus
Damianus (1007-1072, auteur van vooral moraaltheologische werken).
20 Het merendeel van deze toevoegingen heeft de compositoer ontleend aan Rolevincks Fasciculus temporum,
vgl. p. 141.
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Keizer Gratianus werd ook afgunstig op de privileges en rechten die lang geleden
door Octavianus waren verleend aan de koningen van Agrippinen. Gratianus zette
daarom Ansises, die zijn rechten niet wilde afstaan, gevangen te Rome. In zijn ge-
vangenschap herinnerde Ansises zich de woorden van de bisschoppen en priesters
van Keulen dat Christus degene die in hem gelooft ‘holpe ende by stonde in allen
noode.’21 Ansises deed daarom een belofte: mocht hij naar zijn land terugkeren, dan
zouden hij en zijn onderdanen zich tot het christendom bekeren. De gelegenheid
voor een terugkeer deed zich al snel voor toen Gratianus werd opgevolgd door kei-
zer Theodosius, die Ansises vrijliet omdat Ansises de keizer wilde bijstaan in diens
strijd tegen koning Maximiaan van Groot-Brittannië. Maximiaan was Ansises ech-
ter een slag voor en veroverde Agrippinen (Keulen), waar Ansises’ vrouw en zijn
zevenjarige zoontje nog verbleven. De jongen riep bij Maximiaan zoveel mededo-
gen op, dat hij het kind liet dopen en hem Brabon noemde naar de Trojaanse heren
van weleer. Daarna werd Maximiaan door Theodosius verslagen, en keerde Ansises
naar zijn land terug, maar niet zonder zich onderweg in Tours te laten dopen door
bisschop Martinus. Eenmaal terug in Agrippinen liet Ansises al zijn onderdanen
dopen; hij kreeg na Brabon nog twee kinderen: Karel, die hem als koning van
Agrippinen zou opvolgen, en Voraye, die Heyme, de graaf van Dortmund huwde.
Voraye en Heyme kregen vier zonen: Reinout, Rogier, Olivier en Adelaart; deze
vier Heemskinderen vochten samen met hun oom koning Karel van Agrippinen te-
gen de ongelovigeHunnen enGoten. En dát is de waarheid over de vier Heemskin-
deren:

so werdet almeest voer loghene gehouden datmen in sommighen boeken van desen IIII
Heyms kinderen leest. Ende sonderlinghe eest geloghen datmen seyt datse by des Groten
Karels tijt waren, want Grote Karel quam wel II C jaren daer na, maer haer oom was de
voerscreven Karel van Agrippinen.22

Onder Ansises’ zonen werd het markgraafschap toebedeeld aan Brabon, en Karel
werd koning van Agrippinen. Op dit punt neemt de kroniek afscheid van de konin-
gen van Agrippinen, omdat zij niet langer tot de Brabantse geschiedenis behoren;
vanaf hier gaat het om de Brabantse vorsten.

Het zesde tot en met achtste kapittel zijn achtereenvolgens besteed aan mark-
graaf en eerste christelijke vorst in Brabant, Brabon I, en zijn opvolgers Brabon II
en III. Brabon I woonde ‘op Haespegouwe’ en liet daar een mooie stad bouwen die
hij Landen noemde, omdat ‘hy daer yerst lande’.23 De drie Brabons vormen welis-
waar het genealogisch geraamte van de kapittels zes tot en met acht, maar er wordt
weinig over hen verteld, het gaat hoofdzakelijk over de Franse koningen. Het acht-

5.2 De Brabantse stamvader: Karleman, Ansises, Brabon of Noach?

21 II, kap. 5, D1v.
22 II, kap. 5, D2r. Zie ook de verticaal geplaatste tekst op het eerste blad van het uitvouwblad, die waarschijnlijk
rechtstreeks teruggaat op de kroniektekst (op het uitvouwblad wordt overigens de betere lezing ‘300 jaar vóór
Karel de Grote’ gehanteerd).
23 II, kap. 6, D2v.
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ste kapittel maakt het wel heel erg bont: aan Brabon III wordt nog geen 5 % van de
tekst besteed, in de overige tekst wordt uitgebreid stilgestaan bij de oorlogen, beke-
ring en doop van de Franse koning Clovis I.24 Met de dood van Brabon III in het
jaar 560 is de tekst aangekomen bij zijn zoon Karleman, de stamvader van de Karo-
lingische hertogen van Brabant.

Samengevat ziet de genealogie van de Brabantse voorouders, vanaf Adam tot aan
Karleman, volgens de eerste acht kapittels van het tweede deel van Die cronyke er
als volgt uit:

kap. 1: Adam – (...) Noah – Japhet – Gomer – Suffene [of: Japhet – Javan – Jovius] – (...)
Tros – Ylus – Laomedon – Priamus – Hector – Francion – Hector – Troylus – Priamus –
Eneas – Priamus – Silvius Brabon – Silvius Brabon – Hector – Francion – Francion Brabon
– Troylus – Brabon – Silvius Brabon – Hector Brabon – Palamides – Brabon Silvius – Pria-
mus – Phylomevus – Priamus – Brabon – Laomedon – Pelius – Troylus – Troylus Brabon
– Priamus – Francion – Silvius Brabon – Troylus Brabon – Brabon – Brabon – Hector –
Brabon – Priamus – Francion – Brabon; kap. 2: Brabon (eerste koning van Agrippinen);
kap. 3: Karel – Karel – Karel – Karel – Karel – Karel – Karel – Karel die Schone – Brabon –
Karel met de Korte Neus [-Ansises]; kap. 5: Ansises; kap. 6: Brabon I; kap. 7: Brabon II;
kap. 8: Brabon III.

De accenten in de kapittels over de Brabantse voorgeschiedenis zijn duidelijk. Het
zwaartepunt ligt in het tweedekapittel, bij Brabon ende avonturendie hij samenmet
Julius Caesar beleefde. Vanaf het vijfde kapittel, vanaf Ansises, wordt het ritme van
één hoofdstuk per vorst ingezet.25 De compositoer heeft door middel van tekstgele-
ding het geschiedverhaal ná het uitvouwblad in overeenstemming gebracht met zijn
keuze voorAnsises als stamvader vandehertogen:metdeze vorst begint het pas echt.
MaarwaarompasmetAnsises enniet eerder, bijvoorbeeldmetBrabon, de eerste ko-
ning van Agrippinen en markgraaf en de centrale figuur in de Brabantse voorge-
schiedenis, of, nog verder terug, met Noach? Maar dezelfde vraag kan ook in de an-
dere richting gesteldworden:waarom reedsmetAnsises en niet later,metKarleman
die volgens veel Brabantse kronieken de stamvader van de Brabantse hertogen was?

‘Int boeck des levens’

De proloog op het uitvouwblad biedt duidelijkheid omtrent de keuze voor Ansises
als de Brabantse stamvader. De tekst van de ‘prologhe opden boome’ kwam in het
vorige hoofdstuk al ter sprake toen het ging om de kwestie van de toegevoegde
Franse genealogie; daarover handelt vooral het tweede gedeelte van de proloog. De
eerste, lange zin van de proloog wijdt de compositoer aan zijn keuze voor Ansises
als het begin van de Brabantse stamboom:

5 Het aloude Brabant

24 Zie over deze discrepantie ook het vorige hoofdstuk, p. 85.
25 Een enkele uitzondering daargelaten wordt dit ritme volgehouden tot aan Jan III (kapittel 38); vanaf Jan III
heeft de compositoermeer dan één kapittel per vorst nodig.
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Al yst so dat die sommighe den boom oft die lynie der hogher princen ende hertoghen van
Brabant betreckende ende beghinnende sijn van Noës tijde, oft van Brabone die den reze
tot Antwerpen versloech ende den welcken Julius Cesar sijnder suster dochter te huwelike
gaf, hem makende coninck van Agrippinen ende van Doringhen ende die yerste marcgrave
des Heylichs Rijcs, also hiervoor verclaert is, ende sommighe ander sijn beghinnende op
Karlemanne, prince van Haspegouwe, vader van sinte Pypine van Landen, die sinte
Gheertruden ende sinte Begghen vader was – nochtans, aenghemerct dat alle coninghen
ende princen die voor den coninck Ansises van Agrippinen in Brabant geregneert hebben
heyden geweest sijn, niet gescreven int boeck des levens, so meyn ick int bescriven dees
booms oft liniën die middel mate te houdene, te wetene beghinnende vanden selven co-
ninck Ansises, die ten eynde kersten wert ende gaf Brabant over sinen oudsten sone,
Brabon gheheeten, na wien dit lant yerst Brabant ghenaemt wert, ende was dyerste kersten
prince van Brabant, also dit al totten ynde toe hier na verclaert sal worden.26

De compositoer wist dat hij kon kiezen uit diverse ijkpunten in de Brabantse gene-
alogie. Hij had kennelijk weet van verschillende Brabantse genealogieën die begon-
nen met Noach, met de zwaanjagende Brabon of met Karleman. Maar de voorkeur
vande compositoergaat niet uit naar éénvandezedrie,maar naar koningAnsises om-
dat deze, dankzij een late bekering, de eerste christelijke vorst van Brabant was en
daarom wél is opgetekend in het ‘boek van het leven’.27 De Brabantse genealogie op
het uitvouwblad bestaat dus uitsluitend uit christelijke vorsten, terwijl de heidense
voorouders vandehertogenmetopzetbuitenhet zicht zijn gehouden.Daarmee func-
tioneert het uitvouwblad ook in inhoudelijk opzicht als een waterscheiding: de eer-
ste drie kapittelsmetoverwegendheidense voorouders zijnduidelijk afgebakendvan
de resterende kroniektekst die de geschiedenis van het christelijke Brabant bevat.

De keuze voor Ansises is uitermate duidelijk verantwoord, maar roept tegelij-
kertijd nieuwe vragen op. Want waarom zijn in de kroniektekst, – weliswaar vóór
het uitvouwblad, maar toch – wél de heidense vorsten van Brabant opgenomen?
Was het, met het oog op de wens tot christelijke exclusiviteit, niet consequenter ge-
weest om dan ook het Brabantse geschiedverhaal niet bij Noach maar bij Ansises te
laten beginnen? Door in de tekst wel alle heidense voorouders van de hertogen de
revue te laten passeren, wordt de indruk gewekt dat de voorkeur voor een uitslui-
tend christelijk-Brabantse geschiedenis niet zo zwaarwegend is geweest om die
voor de gehele kroniek te laten gelden. Hebben er misschien – stilzwijgend – voor
de compositoer nog andere beweegredenen meegespeeld? Staat de keuze voor Ansi-
ses wellicht ook in verband met de ernstige vraagtekens die de compositoer zet bij
het waarheidsgehalte van de geschiedenis vóór Ansises?

Zijn twijfels over de vroegste geschiedenis van de hertogen steekt de compositoer
immers niet onder stoelen of banken; tot twee keer toemaakt hij zijn aarzelingen ex-
pliciet kenbaar. De desbetreffende passages zijn te vinden in het eerste en het twee-

5.2 De Brabantse stamvader: Karleman, Ansises, Brabon of Noach?

26 II, kap. 4, B4v.
27 De notie van ‘het boek van het leven’ waarin de namen van de uitverkorenen zijn geschreven, gaat vooral te-
rug opOpenbaring 21, 27.
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de kapittel – beide citaten zijn hierbo-
ven al gegeven. Het eerste citaat is wel
het meest verstrekkend: het zegt min
of meer dat het geschiedverhaal vanaf
Francion en de andere gevluchte Tro-
janen tot aan het einde van het tweede
kapittel waar gesproken wordt over
keizer Octavianus, ‘niet zo authen-
tiek, niet zo waarheidsgetrouw is’.
Dat is nogal wat. De verhaalde ge-
schiedenis van zo’n twaalfhonderd
jaar, vanaf de verwoesting van Troje
tot aan het begin van de jaartelling,
staat wat betreft de compositoer ter
discussie. Zijn woorden contrasteren
met het voorbericht van de kroniek,
waarin de compositoer met klem ver-
zekert dat de kroniek niets anders dan
‘die gerechte waerheyt’ vertelt en dat
de tekst gebaseerd is op ‘autentike
boecken’, gezaghebbende en waar-
heidsgetrouwe bronnen.28 Maar voor
een groot gedeelte van de vroegste ge-

schiedenis gaat dit kennelijk niet op; waarschijnlijk heeft de compositoer hier een
bron onder handen die hij niet erg vertrouwt – welke bron dat precies is, komt later
nog ter sprake.29 Al met al legt de compositoer een ambivalente houding aan de dag,
want ondanks zijn twijfel aan het waarheidsgehalte ervan, vertelt hij verder toch vrij
onbekommerd de geschiedenis vanaf de Trojaan Francion tot en met de zwaanja-
gende koning Brabon die de reus bij de Schelde versloeg.

Dezelfde ambivalentie spreekt uit zijn tweede kritische opmerking. Dit keer gaat
het om een detailkwestie, namelijk de geboorte van keizer Augustus. Volgens de
bron van de compositoer (‘sommighe scriven dat ...’) werd Octavianus Augustus als
zoon van Karel en Zwane geboren ‘te Seven Tommen’, tussen Brussel en Leuven.
Maar dat de beroemde Romeinse keizer in de buurt van Brussel zou zijn geboren
kan de compositoer maar moeilijk geloven (‘dat en is niet wel te ghelooven’), want
Suetonius schreef immers dat Octavianus in Rome werd geboren.30 Toch blijft het

5 Het aloude Brabant

28 Algemene proloog, a3r. Zie ook in de epiloog van de kroniek: ‘Hier sal eynde nemen die Cronijke van Bra-
bant, die welcke achtervolgende die rechte waerheyt so men best konste uut verscheydenen boecken ende an-
derssints ghecopuleert [samengesteld] es (...)’ (dd4r). Zie ook hierna, p. 142-144.
29 Zie hierna, paragraaf 5.3.
30 II, kap. 2, A6v. Het is overigens onwaarschijnlijk dat de compositoer de volledige tekst van Suetonius kende
(zie n. 32).
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slechts bij deze uiting van ongeloof. Voor het verloop van het verhaal heeft dit ver-
der geen enkele consequentie. Sterker nog, niet veel later wordt vermeld hoe Zwane
aan haar broer Julius vertelde over haar vlucht uit Griekenland en ‘hoe datse onder-
wegen ghelach van eenen sone die hiet Octaviaen, ende sy thoonde hem tkint’.31 En
verderop figureert Octavianus gewoon als de zoon van Karel en Zwane die zijn
oom Julius Caesar bijstaat in de strijd tegen Pompeius. Aan het einde van het kapit-
tel voegt de compositoer – op basis van andere (in zijn ogen meer geloofwaardige?)
bronnen – een vorstenportret van de ‘voorseyde Octaviaen’ toe.32 Ondanks zijn
kritische uitlating volgt de compositoer zijn bron in de voorstelling van zaken om-
trent Octavianus, maar voegt daar nog wel een beschouwing over de keizer aan toe
die hij denkelijk meer betrouwbaar acht. Het gevolg is een lastig te duiden twee-
slachtigheid in de tekst: de compositoer gelooft niet dat de keizer in Brabant is gebo-
ren, maar zou hij wel geloofd hebben dat Karel en Zwane van Tongeren en Nijme-
gen werkelijk de ouders van keizer Octavianus Augustus waren? Was de
Nijmeegse Zwane dan bevallen in Rome? Indachtig zijn eerdere uitspraak, ‘wat nu
volgt is niet zo geloofwaardig’, is dat onwaarschijnlijk. Maar waarom heeft hij zich
dan toch gewaagd aan een ongeloofwaardige episode van de Brabantse prehistorie?

Eén en ander dwingt ons de vraagstelling voor dit hoofdstuk bij te stellen. Het
motief van de compositoer om op het uitvouwblad Ansises voor te stellen als de
Brabantse stamhouder, is inmiddels helder: ‘alleen christenvorsten op het uitvouw-
blad’. Maar op grond van de ambivalente houding die hij aan de dag legt in de ge-
schiedenis vóór Ansises kan vermoed worden dat ook zijn twijfels een rol hebben
gespeeld bij de beslissing om het voorgeslacht van Karleman tot een minimum te
beperken op het uitvouwblad. De vraag ‘wie is volgens de compositoer de Brabant-
se stamvader en waarom?’ verschuift nu naar de voorouders van die stamvader:
waarom heeft de compositoer ervoor gekozen om het in zijn ogen grotendeels on-
betrouwbare geschiedverhaal over Ansises’ voorouders, met koning Brabon in de
hoofdrol, op te tekenen? Hij had immers zijn historiografisch geweten eenvoudig
kunnen ontlasten door de kroniektekst, net als het uitvouwblad, te laten beginnen
bij Ansises. Of, misschien nóg veiliger in historiografisch opzicht, hij had ook kun-
nen aansluiten bij de middeleeuwse standaardgeschiedenis van Brabant, de Bra-
bantsche yeesten, die Karleman beschouwde als de stamvader van de hertogen.
Vanwaar deze ambivalente houding?

5.2 De Brabantse stamvader: Karleman, Ansises, Brabon of Noach?

31 II, kap. 2, B1v.
32 II, kap. 2, B2v-B3r. Deze beschrijving van Octavianus Augustus gaat uiteindelijk grotendeels terug op Su-
etonius’De vitae Ceasarum; de compositoer lijkt de volledige tekst van Suetonius niet te kennen (want dan zou-
den zijn twijfels aangaande het optreden van ‘Octaviaen’ wel groter zijn geweest). Hij baseert zich hier vooral op
Werner Rolevincks Fasciculus temporum en Vincentius van Beauvais’ Speculum historiale (VI, cap. 44), werken
die hij tot de ‘autentike boecken’ rekent (algemene proloog, a3r). Deze invoeging van ander bronnenmateriaal
biedt een verklaring voor de afbakening van de niet-authentieke geschiedenis: ‘tot het einde van het tweede kapit-
tel, waar gezegd wordt van Octavianus’; zie het citaat op p. 119.
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5.3 Discussies rond een Brabantse zwaanridder

Omde historische waarheid

De bedenkingen van de compositoer tegenover een flink deel van de Brabantse
voorgeschiedenis zijn niet los te zien van een discussie die ten tijde van de composi-
toer al enkele eeuwen in de Brabantse geschiedschrijving speelde, en die pas in de
zestiende eeuw zou worden afgesloten. In dat debat ging het vooral om het voorge-
slacht van de Karolingische hertogen van Brabant: wie waren de voorouders van
Karleman? Cruciaal discussiepunt was het hardnekkige verhaal dat één van die
voorouders de legendarische zwaanridder zou zijn geweest. Het verhaal over de
zwaanridder was in de Middeleeuwen in verschillende varianten bekend. De be-
kendste versie vertelt hoe zwaanridder Helias, die ooit net als zijn zes broers en
zussen was omgetoverd tot een zwaan en later weer teruggetoverd in menselijke
gedaante, in een bootje door een zwaan (een broer die niet teruggetoverd kon wor-
den) werd voortgetrokken. In de twaalfde eeuw werd in Boulogne het zwaanrid-
derverhaal verbonden met de genealogie van de kruisvaarder Godfried van Bouil-
lon: zwaanridder Helias zou de grootvader van Godfried zijn geweest. Nadat
Hendrik I van Brabant (1190-1235) in 1180 met Machteld van Boulogne was ge-
huwd, een kleindochter van de broer van Godfried van Bouillon en dus een ver-
meende afstammelinge van de zwaanridder, konden ook de Brabantse hertogen de
zwaanridder opnemen in hun stamboek.33

Dat ging de dertiende-eeuwse dichter Jacob van Maerlant, die meer dan eens in
het verweer kwam als het ging om de historische waarheid, veel te ver.34 In zijn
Spiegel historiael neemt hij verscheidene keren krachtig stelling tegen de leugens die
vertellers over bijvoorbeeld Karel de Grote rondstrooiden. Maerlant waarschuwde
vooral, en niet alleen uit broodnijd, tegen rondtrekkende dichters, die het in hun
dichtwerken niet zo nauw namen met de geschiedkundige waarheid.35 Daarom kon
hij het ook niet nalaten op te treden tegen de verzinsels waarbij Godfried van
Bouillon en de Brabantse hertogen in genealogisch verband werden gebracht met
de zwaanridder: ‘dat es loghene ende el niet’, luidde zijn oordeel.36

In zijn afwijzing van het Brabantse zwaanridderverhaal werd Maerlant gevolgd
door Jan van Boendale. Bij diverse gelegenheden uitte de Antwerpse dichter zijn
ongenoegen over de leugenaars die beweerden dat de zwaanridder een voorouder
van de hertogen zou zijn.37 Als we hem op zijn woord mogen geloven, hebben we

5 Het aloude Brabant

33 Janssens 1989, p. 117-120, Claassens 1993b, p. 384 en Sleiderink 2003, p. 39-47.
34 Van Oostrom 1996, p. 336-347.
35 Gerritsen 1992, p. 2-6, VanDijk 1993. Soortgelijke kritiek op verdichtsels zijn geuit door vak- en tijdgenoten
van Maerlant, onder andere door de dichter van Vanden levene ons Heren en door Willem van Affligem (Leven
van Lutgart; vgl. Mantingh 2000, p. 320-329).
36 Spiegel historiael IV, 3, kap. 6, vss. 6-11 (citaat: vers 11), 30-32 en kap. 22, vss. 83-88; De Vries en Verwijs
1861-1879, dl. 3, p. 359-360 en p. 378. Zie ook Janssens 1989, p. 105-106.
37 Zie Janssens 1989, p. 106-110.
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zelfs de Brabantsche yeesten aan zijn ergernis over het zwaanridderverhaal te dan-
ken. Dat leugenachtige verhaal was namelijk de aanleiding voor Boendale om een
Brabantse rijmkroniek te gaan schrijven: omdat de Brabantse hertogen zo vaak
werden belogen ‘alse dat si quamen metten swane [dat ze van een zwaan afstam-
men]’, nam Boendale zich voor de historische waarheid over de hertogen in Mid-
delnederlandse verzen te vertellen, ‘sijt des seker ende ghewes,/ Dat men van den
swane segghende es/ Dat al loghene is gheveinsde [verzonnen]’.38 Tegenover deze
leugen stelde Boendale de hertogelijke geschiedenis vanaf Karleman, een recht-
streekse afstammeling van de Trojanen. Veel werk maakte Boendale overigens niet
van de Trojaanse afstamming: de Karolingische herkomst van de hertogen, die een
Trojaanse afkomst impliceerde, was in zijn ogen veel belangrijker. In de Brabant-
sche yeesten, het begin van de Middelnederlandse geschiedschrijving van het her-
togdom, zien we dus betrekkelijk vage toespelingen op een Trojaanse herkomst én
een resoluut afwijzen van het zwaanridderverhaal.

Uit Maerlants en Boendales woorden blijkt dat beide dichters zich opwonden
over het zwaanridderverhaal waarin Helias de hoofdrol speelt. Van een koning
Brabon die tijdens een achtervolging van een zwaan, eerst zijn prooi maar later zijn
gids, naar Nijmegen komt gevaren, lijken beide dichters nog nooit te hebben ge-
hoord. Hoewel? Eén passage in het werk van Boendale doet anders vermoeden. De
Antwerpse dichter haalde inDer leken spieghel nog eens uit naar dichters die er in
zijn ogen niets van terechtbrengen. In het beroemde hoofdstukHoe dichters dich-
ten sullen schetste Boendale niet alleen wat er allemaal komt kijken bij een goed
schrijverschap, maar impliciet ook wat er allemaal fout kan gaan als ongeleerde ‘le-
ken’ zich aan het dichtersvakwagen.39 Een dichter dient zich niet in de laatste plaats
te houden aan de historische waarheid, zoals bijvoorbeeld Jacob van Maerlant dat
deed. En hoe het níet moet in de dichtkunst hebben de leugenaars reeds ruim-
schoots laten zien. Zij hebben onwaarheden verteld over Karel de Grote, bijvoor-
beeld dat hij ’s nachts uit stelen ging, zoals verteld in de Karel ende Elegast, en de
onzinnige stelling verdedigd dat Karel zijn naam dankte aan zijn verwekking op
een kar. Nog zo’n onzinverhaal van dergelijke leugenaars:

Si doen ons ooc verstaen
Dat keyser Octaviaen
Bi Lueven wart gheboren
In een stede, die wi horen
Noemen ten Zeven Tommen.
Mi dunct datsi zere dommen
Die dese loghene maken cont,

5.3 Discussies rond een Brabantse zwaanridder

38 Aldus de openingsverzen van de Brabantsche yeesten I, proloog, vss. 1-20, citaten vss. 3 en 11-13; Willems
1839, p. 1-2.
39 Zie overHoe dichters dichten sullenGerritsen 1992, Gerritsen, Van Dijk, Lie en Van Buuren 1994 en in bre-
der verband Warnar 2005, p. 126-127.
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Daer si mede verliesen haren stont. [hun tijd mee verknoeien]
Octavianus moeder was
Julius zuster, alsic las,
Gheboren uut Romen der stat.
Wat node hadde dese vrouwe dat
Si vier hondert milen van daer,
Op een velt woeste ende blaer,
In couden ende in winde,
Ligghen zoude van kinde?40

Het verhaal over de zuster van Julius die op een tochtig Brabants veld bevallen zou
zijn van keizer Augustus: dat door ongeleerde dichters rondgestrooide verhaal is
volgens Boendale pertinente onzin. Maar we kennen het inmiddels ook als een ge-
geven uit de verhaalstof rond Brabon en Julius zoals opgetekend in Die cronyke.
Zou Boendale naar een vroege versie van dit verhaal verwijzen? Kende Boendale
dan behalve het zwaanridderverhaal over Helias, ook een variant waarin Brabon en
Julius een rol speelden? Hoe dat ook zij, voor nu kunnen we vaststellen dat Boen-
dale fel gekant was tegen de verdichtsels rond de zwaanridder, en in een reactie
daarop zijn Brabantsche yeesten presenteerde waarin hij de waarachtige herkomst
van de hertogen uit de doeken deed.

Nog geen twee eeuwen ná de kritische Boendale presteert de anonieme compo-
sitoer vanDie cronyke het een gedetailleerde Trojaanse genealogie van de hertogen
te geven, waarin een Brabon optreedt die verdacht veel lijkt op de legendarische
zwaanridder. Waar haalde de compositoer, die toch niet minder dan zijn voorgan-
ger én voorbeeld Boendale belang hechtte aan de historische waarheid, het van-
daan? Hoe heeft de legendarische zwaanridder zich, weliswaar in een andere ge-
daante maar ondanks het verweer van Maerlant en Boendale, toch in Die cronyke
weten te nestelen? Het antwoord op de laatste vraag kan ironisch geformuleerd
worden: niet ondanks, maar juist mede dankzij Maerlant en Boendale. Want het
was op gezag van deze twee waarheidslievende dichters dat Brabon en zijn zwaan
de Brabantse geschiedschrijving zijn binnengevaren. Die paradox vergt enige toe-
lichting, die tegelijk duidelijk zal maken waar de compositoer zijn verhaalstof van-
daan haalde.

De herkomst van Brabon

Wat is eigenlijk de herkomst van het verhaal over Brabon als de Brabantse zwaan-
ridder? Het zal blijken dat in het antwoord op deze vraag een belangrijke verkla-
ring ligt besloten voor de aanwezigheid van het bedenkelijke zwaanridderverhaal

5 Het aloude Brabant

40 Der leken spieghel III, kap. 15, vs. 157-172; De Vries 1844-1848, dl. 3, p. 164-165. Boendale weet in deze ver-
zen heel goed waar hij het over heeft; Van Anrooij 1994, p. 303 gaat voorbij aan Boendales ironie. Het lijkt mij
niet onmogelijk dat Boendale hier de dichter van de romanGodevaert metten Baerde op de korrel neemt (zie ver-
derop en noot 54). In de context van het kapittel is in ieder geval duidelijk dat Boendale zich keert tegen een op
schrift gesteld werk (vgl. Gerritsen, Van Dijk, Lie en Van Buuren 1994, p. 249).
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in een kroniek die pretendeert niets anders dan ‘die gerechte waerheyt’ in pacht te
hebben. Hoewel er witte vlekken en onzekere factoren te over zijn, veroorzaakt
door een ongetwijfeld levendige maar niet meer te achterhalen mondelinge traditie
plus een uiterst gebrekkige overlevering van de teksten, is op basis van de schamele
gegevens wel een ontwikkeling te schetsen. Daarbij moet wel een waarschuwing
vooraf gegeven worden: het is niet de bedoeling om hier de ingewikkelde en gro-
tendeels nog onduidelijke tekstontwikkeling tot in detail te bespreken; een schets
van de grote lijnen volstaat.41 Zoals het nu lijkt, zijn de volgende teksten van belang
geweest voor het verhaal zoals de compositoer dat in de eerste kapittels van de kro-
niek vertelt: 1. de roman Godevaert metten Baerde (rond 1320?); 2. op naam van
Maerlant:De clarasien (vóór 1415); 3. anoniem,Die cornyke van Brabant int prose
int corte (1468, 1479).42 Al deze teksten bevatten op een of andere manier de voor-
geschiedenis van de Brabantse hertogen vóór Karleman, inclusief koning Brabon
die met Julius Caesar allerlei avonturen beleeft.

De overlevering van de legendarische Brabon lijkt evenwel te beginnen met een
tekst die niet in de opsomming van zojuist voorkomt: rond het jaar 1300 klinkt al
een zwakke prelude van het Brabonverhaal. De vroegste tekst waarin we de naam
Brabon tegenkomen is een Middelnederlandse roman waarvan we slechts enkele
brokstukken over hebben en die nu bekend staat als de Roman van Caesar (rond
1300).43 De titel van het werk is niet helemaal juist, omdat de tekst waarschijnlijk
niet alleen over Julius Caesar handelt maar over de geschiedenis van Romeinse hel-
den in de overgangstijd van de republiek naar het tijdperk van de eerste keizers.44

Van de ongeveer anderhalf duizend overgeleverde verzen van het anonieme dicht-
werk is er één vers dat gewag maakt van een koning Brabon. Uit het bewuste tekst-
fragment blijkt dat op dat moment Brutus aan het woord is, die – Julius Caesar is

5.3 Discussies rond een Brabantse zwaanridder

41 In de literatuur (bijv. Van Anrooij 1994 en Hage 1998) leunt men wat de Brabantse zwaanridder betreft
vooral op het filologische werk van Jan Frederik David Blöte (1853-1935), die van het onderzoek naar de overle-
vering van de zwaanriddersage zijn levenswerkmaakte. In één van zijn publicaties,Das Aufkommen der Sage von
Brabon Silvius, dem brabantischen Schwanritter (1904) reconstrueerde hij het ontstaan van de Brabantse versie
van de zwaanridder. Bij het filologische werk van Blöte zijn, in detail en in grote lijnen, wel enkele kritische kant-
tekeningen te plaatsen. Blöte ziet het Brabonverhaal als een gerationaliseerde variant op het zwaanridderverhaal,
ontstaan rond 1300 als een alternatief voor het Helias-verhaal, ingegeven door de kritiek van Maerlant c.s. Of de
uitvinding van Brabon werkelijk een reactie was op de historische kritiek en of het verhaal al meteen zo ‘com-
pleet’ was als Blöte wil doen geloven, is nog maar de vraag – nader onderzoek hieromtrent lijkt me noodzakelijk.
In het nu volgende geef ik mijn visie op de ontwikkeling van het Brabantse Brabonverhaal; daarbij maak ik ook
dankbaar gebruik van het werk Blöte, maar geef tegelijk enkele correcties.
42 Eén van de teksten die ik hier buiten beschouwing laat, is het korte kroniekje Vanden beghinsel van Roome
ende van Brabant of Oude gesten seggen ons dat (Van Eeghem 1940). Er zijn nogal wat onzekerheden omtrent
deze tekst, met name rond de datering. De tekst lijkt jonger te zijn dan Lemaire meent (kort na 1301: Lemaire
1987, p. 282-283); volgens Van Eeghem en Van Anrooij is het kroniekje deels afhankelijk van Merchtenens Cor-
nicke van Brabant (1415); zie Van Eeghem 1940, VanAnrooij 1990, p. 219, n. 10 en VanAnrooij 1994, p. 289-296.
43 De fragmenten van de Roman van Caesar zijn uitgegeven door Hegman 1976 (naschrift: Hegman 1981). Er
zijn nadien enkele nieuwe fragmenten gevonden door Amand Berteloot en Willem Kuiper; deze fragmenten zijn
nog niet uitgegeven, maar zijn inmiddels wel verwerkt in hetRepertorium van Eigennamen inMiddelnederland-
se Literaire Teksten (REMLT). Over de datering: Van den Berg 1987, p. 24 en Klein 1995, p. 7.
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inmiddels vermoord – op de vlucht is voor de wraakzuchtige Octavianus. Brutus
refereert aan vroegere tijden: ‘Bi der ouder tijt wasic te rade/ Doe daer gesciede die
scade/ Vanden coninc Brabone/ Ende van Juliuse de keiser cone.’45 Het heeft er alle
schijn van dat Brutus hier refereert aan een veldslag tussen Julius en Pompeius,
waarin koning Brabon streed aan de zijde van Julius. Dat gegeven lijkt verdacht
veel op een tekstpassage inDie cronykewaarin Brabon, koning vanAgrippinen, Ju-
lius bijstaat in de strijd tegen Pompeius. Brabon laat in die strijd het leven, hij wordt
vermoord door Brutus en diens metgezellen.46 Maar bij het signaleren van deze
overeenkomst moeten we het laten.47 Of in deRoman van Caesar ook sprake is ge-
weest van allerhande legendarische verhaalstof over Julius en Brabon, zoals het ver-
haal van Brabon en de reus bij Antwerpen, de tocht met de zwaan naar Nijmegen,
het huwelijk tussen Brabon en Zwane, de stedenstichtingen in de Lage Landen
door Julius, de vangst van het hert door Julius – daarvoor is geen enkele aanwijzing
te vinden in de overgeleverde verzen.48 Hooguit kunnenwe het volgende veronder-
stellen: in een vroeg-veertiende-eeuwse Brabantse tekst over Romeinse geschiede-
nis werd een verband gelegd, via een koning Brabon, tussen het hertogdomBrabant
en het Romeinse rijk.

Veel rijker aan gegevens is deMiddelnederlandse romanGodevaert metten Baer-
de, een vrij recente ontdekking in de medioneerlandistiek. Hoewel ook deze Bra-
bantse tekst fragmentarisch is overgeleverd, is de inhoud grotendeels bekend dank-
zij de kroniek van Petrus de Thimo, de Brabantiae historia diplomatica die hij rond
1425 samenstelde.49 In zijn kroniek bewerkte en vertaalde Petrus de Thimo een
Middelnederlandse tekst over hertog Godfried met de Baard (1106-1139), die we
verder slechts kennen uit enkele fragmenten en een interpolatie in de Brabantse
kroniek van Hennen van Merchtenen.50 De versroman moet verteld hebben over
hertog Godfried, over de herkomst van zijn bijnaam, zijn verblijf bij de Duitse kei-

5 Het aloude Brabant

44 Hegman 1976, p. 86-89.
45 Roman van Caesar, vs. 390-393; Hegman 1976, p. 101.
46 ‘Ende eer Julius te Rome quam, soe quam hem Pompeyus teghen als viant met groten volcke. Daer vochten
sy eenen groten strijt, ende in dien selven stride so wert coninc Brabon vermoert van achter vanden voorseide drie
heeren Brutus, Crassus ende Eclyopus. Dwelc Octaviaen alte gheerne gewroken hadde, maer hi en konstet op die
tijt niet volbrenghen, hoe wel nochtant dat hijer sijn beste om dede. Na vele vechtingen ende grote bloetstorting-
hen so wan Julius Cesar den strijt ende hadde victorie.’ (II, kap. 2, B2r).
47 Ook uit de nog niet gepubliceerde fragmenten valt in dit verband verder niets op te maken – met dank aan de
REMLT en Willem Kuiper.
48 Janssens 1989, p. 131, 133 en Van Anrooij 1994, p. 290-291 lijken in het voorkomen van koning Brabon in de
Roman van Caesarmeteen al de vroegste vermelding van Brabon als zwaanridder te zien. Dat lijkt me een stap te
ver; een geleidelijke groei van het Brabonverhaal is beslist niet uitgesloten (zie ook verderop). Allerlei legendari-
sche verhaalmotieven zouden allengs rondom de figuur van koning Brabon kunnen zijn ontstaan, zoals het
zwaanriddermotief of het verhaalmotief van het door Julius gevangen hert (zie voor een indruk van de wijde ver-
spreiding van het laatste motief Bath 1979).
49 Zie De Baere 1910, Claassens 1998 en Guilardian en Boffa 1999; laatstgenoemde publicatie geeft een volledi-
ge editie van de betreffende tekst in de kroniek van Petrus de Thimo.
50 Editie van de fragmenten in Claassens 1993a, p. 288-297, aldaar nog geïdentificeerd als fragmenten van een
kruisvaartroman (deBastaard-Godevaert); correcte identificatie (GodevaertmettenBaerde) doorClaassens 1998.
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zer op wiens dochter Sophia hij verliefd wordt, zijn verdiensten als kruisvaarder,
zijn huwelijk met Sophia en hoe hij het hertogdom Brabant verkreeg.51

Maar er is meer van de roman over dan gedacht: aan de weinige verzen van de
fragmenten kunnen nog zo’n duizend verzen worden toegevoegd, zoals onlangs is
betoogd.52 Het gaat om een toevoeging in een handschrift uit 1457 van de Brabant-
sche yeesten, inclusief de vijftiende-eeuwse Voortzetting van de rijmkroniek. In het
handschrift wordt de Brabantsche yeesten voorafgegaan door een verstekst die een
genealogie vanafNoach tot enmet Godfriedmet de Baard belooft, maar feitelijk bij
Karleman ophoudt.53 Uit de toegevoegde tekst kan worden opgemaakt dat het de
proloog en het genealogisch voorwerk bevat van de roman Godevaert metten Ba-
erde. Uit de proloog blijkt overigens dat de Godevaert is opgedragen aan Jan III
(1312-1355).54 Hoewel onzeker, is het niet ondenkbaar dat het genealogisch voor-
werk van Godevaert metten Baerde rechtstreeks is beïnvloed door de Roman van
Caesar. De bedoeling van de toevoeging in het Brabantsche yeesten-handschrift is
evident: de tekst voorziet in de genealogische leemte tussenNoach enKarleman die
Boendale in de Brabantsche yeesten had laten bestaan. Op die manier bevat het
handschrift de complete geschiedenis van de Brabantse hertogen vanaf Noach tot
en met hertog Filips van Sint-Pol (1427-1430).

Wat vertelt het voorwerk van de Godevaert metten Baerde? Hoewel de tekst
nogal corrupt is overgeleverd, zijn er al veel elementen te herkennen die later in de
traditie steevast terugkomen, zoals bijvoorbeeld de genealogie vanaf Noach tot aan
Karleman met de gevluchte Trojanen, de koningen van Sicambrië en van Agrippi-
nen, Brabon die samen met Julius door de Lage Landen trekt, en het huwelijk van
Brabon en Zwane – maar de avonturen met de reus, de zwaan en het hert ontbre-

5.3 Discussies rond een Brabantse zwaanridder

51 Zie Claassens 1998. Het verhaal vanGodevaert metten Baerdemoet nog aan het einde van de vijftiende eeuw
populair zijn geweest. De compositoer althans kende de legendarische verhaalstof (opgetekend in ‘vele boecken’)
rond Godfried met de Baard, getuige een passage in het negenentwintigste kapittel: ‘Van desen vromen hertoge
Godevaerden leestmen dat hi over tmeer was int Heylich Lant, daer hy seer vromelijck op die heydenen vacht
ende op die ongeloovighe, daer hy grote victoriën hadde. Vele andere vremde dinghen ende aventueren die hem
geschieden in heidenisse ende int hof vanden derden keyserHenrijck leestmen in vele boecken, die ic hier niet set-
ten en wille, want het scijnen meer loghenen te sijne dan waerheyden ende en staen inde rechte [ware] cronijke
niet.’ II, kap. 29, O1v. ‘Het schijnen meer leugens dan waarheid te zijn’: andermaal betoont de compositoer zich
een historische waarheidszoeker, die evenwel ook in dit geval niet helemaal zeker is van zijn zaak. In de directe
omgeving van het citaat volgt de compositoer Boendales tekst over Godfried met de Baard (Brabantsche yeesten
III, kap. 25 en IV, kap. 1; Willems 1839, p. 352-355 en p. 358-360).
52 Al enigszins gesuggereerd door Claassens 1998, p. 351, n. 38, maar terecht veel stelliger betoogd door Sleide-
rink 2003, p. 108-109.
53 Antwerpen, Stadsbibliotheek B 15828, f. 1r-6v. De tekst is nog niet integraal uitgegeven (gedeeltelijk door
Willems 1839, p. 599-604). Ik dank Sjoerd Bijker voor een afschrift van de tekst.
54 Dat levert dan ook meteen een datering op voor het werk, maar mogelijk kan die scherper gesteld worden.
DeGodevaert is de oudst bekende tekst waarin sprake is van de geboorte van Octavianus in de Lage Landen, al is
er geen sprake van de precieze plaatsbepaling ‘bij de ‘acht tomben’, nu ‘zeven tomben’ nabij Leuven’. Het lijkt me
dat die plaatsbepaling er oorspronkelijk wél heeft gestaan, vanwege het noodzakelijke etymologische verband
tussen ‘acht tomben’ en ‘Octavianus’. Als Boendale met zijn uitval in Der leken spieghel (zie hierboven, p. 131-
132 en noot 40) de Godevaert metten Baerde op het oog heeft gehad, zou de datering van de Godevaert gesteld
kunnen worden op 1312-1325: ‘rond 1320’.

135

05 hst 5 116-149:hst 5  17-10-2006  12:59  Pagina 135



ken. Wel maken de vier Heemskinderen hun opwachting in deGodevaert; ze wor-
den vermeld als de kleinkinderen van Ansises, die met hun oom Karel van Agrippi-
nen vochten tegen de Vandalen en Goten. Ten slotte valt nog te noteren dat de
auteur van de tekst zich, geheel ten onrechte maar met een opmerkelijk aplomb, be-
roept op nogal wat autoriteiten, en zeker niet de geringste: bijvoorbeeld Clemens,
Hiëronymus, Ovidius, Pythagoras, Plato, Isidorus, Tullius en Petrus Damianus
zouden zijn zegslieden zijn geweest.55

Maar het is vooral de manier waarop het genealogisch voorwerk van de Gode-
vaert metten Baerde is overgeleverd, namelijk als een uitbreiding van de Brabant-
sche yeesten, die bepalend is geweest voor de latere acceptatie van het Brabonver-
haal. Want de combinatie van het voorwerk van deGodevaertmet de Brabantsche
yeesten moet meer dan eens zijn voorgekomen. Op grond van diverse, onderling
verwante, laat-vijftiende-eeuwse kronieken kan worden aangenomen dat er nog
een handschrift moet zijn geweest waarin de tekst van de Brabantsche yeesten
(maar zónder de latere voortzetting) werd voorafgegaan door het voorwerk van
Godevaert metten Baerde. Deze veronderstelling kan het best worden onder-
bouwd aan de hand van de Brabantse kroniek van Willem van Berchen.

WillemvanBerchen, behalvepastoor teCuijk een ijverighistoriograaf, schreefkro-
nieken van diverse vorstenhuizen in de Lage Landen, waaronder ook een Latijnse
kroniek over de hertogen van Brabant (1472).56 De Brabantse kroniek van Willem
van Berchen handelt van het begin der tijden tot het jaar 1470, en vertoont wat be-
treft de voorgeschiedenis van de hertogen veel gelijkenis met Die cronyke; ook bij
Berchen vinden we vrijwel dezelfde genealogie en het verhaal over Brabon en Juli-
us. In de tekst wordt verscheidene keren verwezen naar een bron die wordt aange-
duid als deHistoria van een zekere Johannes Clericus, stadssecretaris van Antwer-
pen. Het kan niet anders of daarmee moet de Brabantsche yeesten bedoeld zijn, de
kroniek van Jan van Boendale, de Antwerpse schepenklerk. De verwijzingen naar
Boendale, vijf in totaal, hebben in Berchens kroniek echter allemaal betrekking op
de geschiedenis tot en met Karleman, terwijl de Brabantsche yeesten pas aanvangt
metKarleman.57De laatste verwijzingnaardeHistoriavan ‘JandeKlerk’ inBerchens
kroniek, in de aankondiging van Karleman, maakt het raadsel nog groter:

5 Het aloude Brabant

55 Door de bijzondere overlevering van deGodevaert (zie het vervolg van deze paragraaf) hebben deze eigen-
aardige bronverwijzingen hun weg gevonden in nogal wat Brabantse kronieken. Zo komt de verwijzing naar Pe-
trus Damianus ook voor inDie cronyke (II, kap. 3, B3r; zie ook hierboven, p. 124). Ook de wonderlijke referen-
ties in Die cornyke int prose int corte (geciteerd in hoofdstuk 3, p. 76; hierna meer over deze kroniek) zijn mijns
inziens uiteindelijk terug te voeren op deGodevaert.
56 Zie over het werk van Willem van Berchen in dit verband vooral Blöte 1902, Blöte 1904, p. 38-51, Hage 1998
(p. 81-86 over de Brabantse kroniek) en de gegevens in de databaseNarrative sources. Rethaan Macaré 1855 edi-
teerde Berchens Brabantse kroniek naar een nu verloren handschrift. Naderhand werd in Brussel, KB, hs. 8037-
8050, f. 232r-310v de autograaf van Willem van Berchen ontdekt (Blöte 1902, p. 27-28).
57 Willem van Berchen, Brabantse kroniek, Rethaan Macaré 1855, respectievelijk p. 8, 26, 27, 27/28 en p. 32.
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Met deze Karleman beginnen alle Brabantse kronieken van de geschiedschrijvers, behalve
de kroniek van Jan de Klerk, die met de zondvloed en de tijd van Noach en Japhet begint
en handelt tot en met de tijd van hertog Jan III van Brabant.58

De rijmkroniek van Jan vanBoendale behandelt inderdaadde geschiedenis tot enmet
Jan III van Brabant, maar begint zeker niet met Noach, maar juist met Karleman!

De oplossing van dit raadsel wordt geboden door een vergelijking met het voor-
werk van de Godevaert metten Baerde. Als we de tekstverwijzingen in Berchens
kroniek naast de Godevaert leggen, blijkt dat ze alle rechtstreeks terug te voeren
zijn op de tekst van het voorwerk van deGodevaert. De conclusie moet zijn dat de
brontekst van Willem van Berchen met deHistoria van Johannes Clericus wel de-
gelijk de Brabantsche yeesten (tot en met Jan III) bedoeld moet hebben, maar dan
inclusief het voorwerk van deGodevaert (vanaf Noach).59

De directe bron die Willem van Berchen voor de Brabantse geschiedenis tot aan
Karleman gebruikte, is vooralsnog onbekend. Waarschijnlijk gaat het in oorsprong
om een prozatekst die grotendeels een bewerking bevatte van de eerste vijf boeken
van de Brabantsche yeesten inclusief het voorwerk van deGodevaert, mogelijk ge-
steld in het Latijn. In ieder geval is dezelfde tekst, wellicht na enkele tussenstadia,
ook aangewend door de anonieme auteur vanDie cornyke van Brabant int prose int
corte (1468), waarover straks meer. Via laatstgenoemde Die cornyke van Brabant
int prose int corte zijn sporen van de tekst terug te vinden inDie cronyke.60 Uit één
en ander blijkt dus dat de apocriefe Godevaert-genealogie inclusief Brabon in de
vijftiende eeuw als Boendale-tekst werd gerecipieerd, omdat de tekst gezamenlijk
met de Brabantsche yeesten als één geheel werd gepresenteerd. Juist dankzij de toe-
schrijving aan de belangrijkste middeleeuwse geschiedschrijver van het hertogdom,
die zelf fel gekant was tegen de verzinsels over een Brabantse zwaanridder, heeft
het verhaal over koning Brabon en zijn zwaan de weg gevonden naar verschillende
kronieken, waaronder ookDie cronyke.61

5.3 Discussies rond een Brabantse zwaanridder

58 ‘Ab isto Carolomanno omnes historie Brabancie incipiunt secundum cronographos, preter Johannem Cleri-
ci, qui incepit a diluvio tempore Noë et Japhet usque ad tempus Johannis tercii illius nominis ducis Brabancie’;
Willem van Berchen,Brabantse kroniek, Rethaan Macaré 1855, p. 32; Blöte 1904, p. 52; zie m.b.t. de verwijzingen
bij Berchen ook Blöte 1904, p. 74-81, echter met foutieve interpretatie (zie volgende noot).
59 Blöte 1904, p. 67-89 veronderstelt op grond van de verwijzingen in Berchens kroniek het bestaan van een
Historia van een Pseudo-Clericus (zelfs in twee versies: Pseudo-Clericus I en II); zie ook Van Anrooij 1994, p.
305 en Hage 1998, p. 81. Dat lijkt mij dus geheel overbodig. Wel blijft de bron van Berchens kroniek nog schim-
mig, maar deHistoriae van de twee Pseudo-Clerici hebben nooit bestaan.
60 Vergelijk voor de verwantschap bijvoorbeeld bovenstaand Karleman-citaat uit de kroniek van Willem van
Berchen met de volgende passage in de Die cornyke van Brabant int prose int corte: ‘Nu wert prince op Haspe-
gouwe ende in Brabant Karleman, die .iiij.de prince ende dierste van dien name. Ende op hem begint die Coronike,
mar Johannes die Clerc begint vanNoës’ tijden op Jaerfat, gelijc dit boec begint’ (Gent, UB, hs. 908, 18r).Die cro-
nyke heeft een vrijwel gelijkluidende passage: ‘Ende op desenKarleman so beghinnen ghemeynliken die Brabant-
sche Croniken, sonder die bescreven sijn van meester Jan de Clerc, te weten van Noës tide die voor die diluvie
was, also vore geseyt is.’ (II, kap. 9, D5v).
61 Ook moderne wetenschappers hebben zich door de ongewone overlevering van het voorwerk van deGode-
vaert in de luren laten leggen: zie bijvoorbeeld Hage 1989, p. 148 en Sonnemans 1995, dl. 1, p. 96 en dl. 2, p. 25-28
die de tekst als werk van Boendale beschouwen.
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Niet alleen het gezag van de Antwerpse schepenklerk heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de vijftiende-eeuwse acceptatie van het Brabonverhaal, ook de naam
van Jacob van Maerlant heeft daaraan bijgedragen. Aan de dichter die al vóór Boen-
dale de Brabantse zwaanriddergenealogie kortweg als leugen wegzette, werd in la-
ter tijden een tamelijk obscure tekst toegeschreven die moet gehandeld hebben over
de voorgeschiedenis van de Brabantse hertogen.62 Het werk, waarvan het ondenk-
baar is dat het door Maerlant geschreven zou zijn, is verloren; van het bestaan wor-
den we op de hoogte gebracht door twee vijftiende-eeuwse kroniekschrijvers.
Hennen van Merchtenen, die in 1415 een korte rijmkroniek voltooide, noemt als
belangrijke bron voor zijn werk een boekje ‘dat Jacop van Merlant maecte (...) van
cleinder spasien/ Ende es geheten Jacop clarasien’.63 Aangezien Hennen van
Merchtenen de eerste is die melding maakt vanDe clarasien, kan het werk voorlo-
pig niet scherper gedateerd worden dan vóór 1415.64 Maar dat is dan ook vrijwel de
enige zekerheid rondDe clarasien: over de precieze inhoud van de tekst blijven we
slecht geïnformeerd, niet in de laatste plaats vanwege het nogal warrige begin van
Merchtenens kroniek. Het is goed mogelijk dat De clarasien een Brabantse gene-
alogie vanaf de Trojanen bevatte, inclusief de verhalen over de geboorte van Octa-
vianus, over Brabon en Julius Caesar, en de etymologische verklaringen van enkele
stedennamen. Merkwaardig is evenwel dat Brabon in de kroniek van Hennen van
Merchtenen buiten de genealogie van de hertogen is geplaatst; of dat ook het geval
is geweest inDe clarasien is onzeker.65

Een tweede referentie aan de schimmige pseudo-Maerlanttekst stamt uit 1498 en
staat op naam van onze compositoer. In de algemene proloog van Die cronyke
noemt hij zijn ‘autentike’ bronnen, waaronder ook de ‘Declaracyen van Jacob van
Merlant’.66 Toch is het onwaarschijnlijk dat hij de tekst van De clarasien onder
ogen heeft gehad, want het hele verslag van de Brabantse voorgeschiedenis en de
verhalen over Brabon heeft de compositoer ontleend aan een andere bron. Het is
vermoedelijk vooral het gezag van Maerlant dat voor de compositoer van doorslag-
gevend gewicht is geweest om de titel van De clarasien in zijn bronnenopgave op
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62 De dubieuze toeschrijving aan Maerlant is geen geïsoleerd verschijnsel; zie Van Oostrom 1996, p. 389 voor
andere voorbeelden van pseudo-Maerlantteksten.
63 Cornicke van Brabant, vss. 16-20; Gezelle 1896, p. 25. In vs. 692 noemt Hennen het werk nogmaals: ‘die
Clerasie van Jacoppe’ (Gezelle 1896, p. 47). Zie over Merchtenens kroniek Sleiderink 2003, p. 145-148 en in dit
verband vooral Van Anrooij 1994.
64 Blöte 1904, p. 38 dateert het werk rond 1320, VanAnrooij 1994, p. 305 vervroegt de datering op grond van het
voorkomen van Brabon in deRoman vanCaesar tot rond 1300; deze vroege dateringen berusten op de – niet te be-
wijzen – veronderstelling datDe clarasien de vroegste tekst met het Brabonverhaal zou zijn. Ik zie echter geen en-
kele reden om de prioriteit toe te kennen aanDe clarasien; op grond van de overlevering komt die eer vooralsnog
toe aan de dichter van deGodevaert metten Baerde, en mogelijkerwijs aan de dichter van de Roman van Caesar.
65 De geschiedenis van Brabon en zijn twee opvolgers (zoon Aetsaert en kleinzoon Maersiant) beloopt de ver-
zen 295-806 van deCornicke (Gezelle 1896, p. 35-51). Hennen van Merchtenen introduceert Brabon zonder eni-
ge voorgeschiedenis in vs. 295; in vss 620-624 stelt Julius Brabon aan als eerste hertog van het land dat naar hem
Brabant genoemd zou worden; in vs. 806 sterft Brabons kinderloze kleinzoon Maersiant.
66 Proloog, a3r.

138

05 hst 5 116-149:hst 5  17-10-2006  12:59  Pagina 138



nemen, maar het werk zelf kende hij waarschijnlijk slechts uit de tweede hand.
De bron die de compositoerwél voor de Brabantse voorgeschiedenis gebruikte, is

het al vaker genoemde prozakroniekjeDie cornyke van Brabant int prose int corte
(kort na 1468).67 Dit kroniekje vertelt in één beweging de Brabantse voorgeschiede-
nis vanaf Noach tot en met Brabon III. Vanaf de opvolger van Brabon III, Karle-
man, gaat het dan in korte hoofdstukjes verder, één hoofdstuk per hertog, tot en
met Karel de Stoute.Die cornyke int prose int corte bevat, wat de Brabantse voorge-
schiedenis betreft, de sporen van het voorwerk van de Godevaert metten Baerde.
De anonieme auteur van het kroniekje heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van
dezelfde bron die Willem van Berchen voor zijn Latijnse kroniek raadpleegde, de
hierboven genoemde bewerking van de Brabantsche yeesten plus het voorwerk van
de Godevaert.68 Daarnaast moet, blijkens de uitlating van de compositoer, ook De
clarasien zijn verwerkt inDie cornyke int prose int corte. Want de titel vanDe clara-
sien in de bronnenopgave van de compositoer moet welhaast zeker zijn gebaseerd
op een vermelding in Die cornyke int prose int corte.69 Het vreemde is evenwel dat
De clarasien nergens in de nu nog bestaande handschriften van het prozakroniekje
wordt genoemd – hoe kwam de compositoer aan zijn bronvermelding? Wellicht
speelt hier de overlevering van het prozakroniekje ons parten – uiteindelijk doet
het er weinig toe: duidelijk is dat de Brabantse voorgeschiedenis als verteld door de
compositoer, via Die cornyke int prose int corte teruggaat op teksten die in de vijf-
tiende eeuw aan Jacob van Maerlant (De clarasien) en aan Jan van Boendale (het
voorwerk van de Godevaert) werden toegeschreven. Dát is uiteindelijk de her-
komst van de Brabantse voorgeschiedenis en het Brabonverhaal inDie cronyke.

Hoewel de directe herkomst van de verhalen over Brabon inDie cronyke dus vrij
eenvoudig is vast te stellen, blijkt de tekst over de geschiedenis vanaf Noach tot aan
Karleman, net als veel laatmiddeleeuwse kronieken, uiterst gelaagd.70 Onder de
brontekst van de compositoer, Die cornyke int prose int corte, ritselt een onder-
stroom van minder serieuze geschiedschrijving uit het begin van de veertiende
eeuw (de ‘historische ridderromans’ Roman van Caesar en Godevaert metten Ba-
erde), die in de vijftiende eeuw aan de oppervlakte van de meer ‘officiële’ historio-
grafie was komen drijven door een verbintenis met de Brabantsche yeesten. Als ge-
volg van het middeleeuwse knip- en plakwerk ontstond een aantal Brabantse

5.3 Discussies rond een Brabantse zwaanridder

67 Er zijn mij vier handschriften van dit kroniekje bekend (Hallez 1993, p. 76-78 inventariseerde drie hand-
schriften, maar daar kan een Brussels handschrift aan worden toegevoegd): Antwerpen, SB, hs. B 15462 (Dermul
1939, p. 77-78, nr. 77); Brussel, KB, hs. 18001 (Van den Gheyn 1908, p. 271, nr. 5673); Gent, UB, hs. 908 (Rey-
naert 1996, p. 70-72) en Den Haag, KB, hs. 71 F8 (Inventaris 1993, p. 50). Het Brusselse handschrift kent een
voortzetting tot 1479. Van het Gentse handschrift is een voorlopig afschrift gemaakt door Willem Kuiper en mij;
citaten komen uit deze werkeditie.
68 Zie ook noot 60.
69 De verwijzing naar de Declaracyen kan alleen betrekking hebben op de Brabantse voorgeschiedenis, waar-
voor de compositoerDe cornyke int prose int corte heeft gebruikt. Verwijst de compositoer hier, net als in het ge-
val vanDe laude, naar de bron van zijn bron (zie hoofdstuk 3, p. 79-80)?
70 Janse 2001b, met name p. 134 over laatmiddeleeuwse kronieken als gelaagde teksten.
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Afb. 23 Het begin vanDie cornyke van Brabant int prose int corte. Koninklijke Bibliotheek
van België, Brussel, handschrift 18001, f. 1r.
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kronieken met een interne controverse: de inhoud van de Brabantsche yeesten, ooit
bedoeld als tegenwicht van de zwaanridderlegende, werd verbonden met een tekst
die een weliswaar minder wonderbaarlijke maar minstens net zo twijfelachtige
versie van het verhaal vertelde. Dat de gerenommeerde namen van Maerlant en
Boendale aan het Brabonverhaal verbondenwerden, zal voormenig Brabantse kro-
niekschrijver, de compositoer incluis, een reden zijn geweest om de verdachte
zwaanridder op te nemen in hun teksten. Toch was het gezag van Maerlant en
Boendale nog onvoldoende om alle twijfels van de compositoerweg te nemen. Van-
uit zijn kennis van de Brabantse historiografie wist hij óók dat de verhalen over een
Brabantse zwaanridder nogal suspect waren, en de geboorte van keizer Augustus in
de Brabantse open lucht was voor hem al niet minder discutabel. Over de beden-
kingen van de compositoer tegen Die cornyke int prose int corte kan nog meer ge-
zegd worden.

De twijfels van de compositoer

Een vergelijking metDie cornyke int prose int cortewijst uit dat de compositoer het
kroniekje als leidraad heeft aangewend, en hier en daar tamelijk getrouw de tekst
heeft gevolgd in de eerste acht kapittels van het tweede deel van zijn kroniek. Tege-
lijk heeft hij veel materiaal uit andere bronnen verweven in de voorgeschiedenis van
de Brabantse hertogen.71 De Brabantse voorgeschiedenis heeft hij opgeluisterd met
citaten uit Rolevincks Fasciculus temporum en uit het Speculum historiale van Vin-
centius van Beauvais, en met enkele tekstgedeelten uit de Tractatulus de laude ter-
rae Brabanciae (onder ander over Clovis).72 Die werkwijze is op zichzelf niets bij-
zonders, want elders in zijn kroniek heeft de compositoer op dezelfde manier de
Brabantse stof uitgebreid, zij het vaak veel minder intensief dan in de eerste kapit-
tels het geval is.73 Voor dit gedeelte van de kroniek heeft misschien ook meege-
speeld dat door de additionele Latijnse bronnen, waarvan de authenticiteit niet ter
discussie stond, tegenwicht werd geboden aan het apocriefe gehalte vanDie corny-

5.3 Discussies rond een Brabantse zwaanridder

71 Blöte 1904, p. 89-96 neemt op grond van tekstuele verschillen tussen Die cornyke int prose int corte (die hij
‘Chronik 1468’ noemt) enDie cronyke aan dat er een gezamenlijke bron moet zijn geweest, die hij de nogal onge-
lukkige titel ‘Alderexcellenste Chronik I’ toekent. Het is echter aannemelijker dat de verschillen zijn veroorzaakt
door ingrepen van de compositoer en door de tamelijk slordige tekstoverlevering van deDie cornyke int prose int
corte – de compositoer zal een ‘beter’ handschrift hebben gebruikt dan de handschriften die nu zijn overgeleverd.
Ook zijn er fouten gemaakt in de drukkerij van Roland van den Dorpe. Zo is er op de grens van A6v-B1r tekst-
verlies als gevolg van een saut du même au même (‘Ende sy quamen lijdende doer een lant dat al vol riets stont.
Ende doe seyde [B1r] Brabon: ‘Hier moet ymmer een water bi wesen.’’; Die cornyke int prose int corte: ‘... ende
quamen lidende doer een lant dat al vol riets stont. Doen seide Braboen: ‘Dit lant mach wel hieten dlant van
Ryen’, alsoet noch hiet opten dach van heden. Ende noch seide Braboen: ‘Hier moet emmer een water by wesen’’
(8r). Ook op de grens van B4r-v is tekst overgeslagen (‘... Kaerlen metten Corten Noze, die elfste coninc van
Agrippinen was ende oeck die XI.ste mercgrave sHeilichs Rijcx. Hi regneerde XII jair [B4v] ende was die XIIste
coninck van Agrippinen [= Ansises, JT]’.
72 Zie ook hoofdstuk 4, p. 85.
73 Zie ook hoofdstuk 2, p. 41.
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ke int prose int corte. Want de twijfel van de compositoer aan de betrouwbaarheid
van de verhalen over Brabon en Julius – die hij desalniettemin opnam in zijn kro-
niek – is toch wel het meest opvallende verschil met zijn bron.

De weerstand van de compositoer tegen de verhalen die hij uit Die cornyke int
prose int corte overnam, is in zekere zin een echo van de kritiek van Maerlant en
Boendale, maar tegelijk ook een voorloper van de zestiende-eeuwse kritiek op het
Brabonverhaal in humanistische kringen. Hoewel in de zestiende eeuw de popula-
riteit van Brabon in de Brabantse geschiedschrijving een hoogtepunt bereikte,
klinkt in die eeuw ook ongezouten kritiek, voor het eerst bij Johannes Goropius
Becanus (in diensOrigines Antwerpianae uit 1569) en later ook bij de Leuvense ge-
leerde Johannes Molanus.74 Maar de scepsis van de compositoer aangaande het
Brabonverhaal is toch van een andere aard, en zelfs uniek in de Brabantse historio-
grafie: zijn houding houdt het midden tussen een klakkeloze navolging en een radi-
cale afwijzing. De twee passages in het eerste en tweede kapittel waarin de composi-
toer uiting geeft aan zijn bedenkingen, doen bijna luchtig aan: ‘het is misschien
allemaal niet zo betrouwbaar wat ik nu ga vertellen, maar ik vertel het toch maar’.
Kon het hem werkelijk niet zoveel schelen, of miste hij de historische kennis of de
durf om krachtig stelling te kunnen nemen tegen het Brabonverhaal?

Vermoedelijk is de scepsis van de compositoer veel minder laconiek geweest dan
nu uit de tekst ter plaatse blijkt. Dat vermoeden is gebaseerd op een zin op de aller-
laatste bladzijde van de kroniek, waar die schijnbare luchtigheid plaatsmaakt voor
een standpunt dat aan twijfels weinig ruimte laat. In de epiloog vanDie cronyke be-
nadrukt de compositoer nog eens dat in zijn kroniek ‘so men best konste’ de histori-
sche waarheid is gevolgd, tot eer van God, van de Brabantse hertogen en van het
land Brabant en tot lering en stichting van het lezerspubliek.75 En dan haalt hij plot-
seling scherp uit:

Maer want, also die scriftuere seyt, die dwaze mensche en ontfanget gheen woerden der
wijsheit, het en sy datmen spreke na tghevoelen sijns herten,76 soe sullen licht eenighe on-
bescheydene oft partijelike menschen hem pijnen te lasteren oft te debatteren sommighe
dinghen diese hier in lesen selen.Want sy sommige dingen na haer goetduncken oft na haer
passie bi aventueren niet vinden en selen, sonderlinghe enighe dingen die men leest in een
boecxken, ghehieten Die corte cronike van Brabant, die men tHantwerpen ende in ander
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74 Over de populariteit van Brabon bij zestiende-eeuwse geschiedschrijvers, bijvoorbeeld bij Jean Lemaire de
Belges en Jan van Brusthem, zie Doutrepont 1939 en Bijker en Stein 2004, p. 24; over de geleerde kritiek zie Bijker
en Stein 2004, p. 24 en p. 27-28.
75 ‘Hier sal eynde nemen dieCronijke van Brabant, die welcke achtervolgende die rechte waerheyt somen best
konste uut verscheydenen boecken ende anderssints ghecopuleert [samengesteld] es ter eeren Gods ende ter ee-
ren vanden edelen hertoghen ende vanden lande van Brabant, ende oeck tot leeren ende stichtinghen der gheender
diese lesen oft hooren lesen sullen, want daer vele goede punten ende leeringhen inne ghesayt sijn, dienende tot
smenscen salicheyt.’ (Epiloog, dd4r). Vergelijk ook de proloog, a3r.
76 De compositoer citeert hier Spreuken 18,2 naar de Vulgaat (Proverbia 18,2: ‘Non recipit stultus verba pru-
dentiae, nisi ea dixeris quae versantur in corde eius’; NBV: ‘Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil al-
leen zijn eigen mening kwijt’).
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steden van Brabant gemeynlijcken userende es, int welcke vele loghenen ende ydele clap-
pinghen [zinloos gebabbel] staen.77

Mocht iemand geïnteresseerd zijn in leugenachtige fabeltjes, hij zal ze tevergeefs
zoeken in de kroniek van de compositoer. Die leugens staan volgens hem wél in een
boekje dat hij aanduidt als Die corte cronike, een populaire tekst in Antwerpen en
andere Brabantse steden. Het kan bijna niet anders of de compositoer verwijst hier
naarDie cornyke int prose int corte – er is althans geen enkele andere tekst overgele-
verd die voldoet aan de beschrijving ‘vijftiende-eeuwse korte kroniek van Brabant
met dubieuze verhalen’.78 En die ‘vele loghenen ende ydele clappinghen’ moeten
dan wel slaan op het begin van het kroniekje, waarin de apocriefe Brabantse voor-
geschiedenis is opgetekend.79

De tegenstrijdigheid in de houding van de compositoer is dus veel groter dan ge-
dacht. Zijn twijfels aan de betrouwbaarheid vanDie cornyke int prose int corte blij-
ken achteraf gestoeld te zijn op een stellige afkeer van die tekst. Toch neemt hij de
bedenkelijke verhalen uit het kroniekje over, om dan ook nog eens achteraf in de
epiloog de tekst – nota bene zijn eigen brontekst, al zegt hij dat niet – weg te zetten
als een bijzonder leugenachtig kroniekje. Bovendien beweert hij dat men zulke leu-
gens niet zal aantreffen in zíjn kroniek – maar ze zijn wel degelijk te vinden in de
eerste kapittels.

Tekenend voor zijn tegenstrijdige houding is ook dat de compositoer zich meteen
haast om aan deze felle uitval een bescheidenheidsformule toe te voegen, namelijk
een verzoek om zijn werk te ‘corrigeren indien nodig’. Dergelijke formules zijn
schering en inslag in middeleeuwse prologen en epilogen, maar toch moeten we in
dit geval achter het volgende citaat veel meer zoeken dan een loos cliché:

Biddende dairom oetmoedelijc die collecteur van desen boecke alle den ghenen dier in le-
sen sullen, yst datse yet daer in vinden dwelc hemmishaecht oft daer yet inne ghedoelt [ge-
dwaald] is, datse uut minnen dat willen corrigeren, alsoe vele als redene dat eysscende is
etc.80

De compositoer wist denkelijk heel goed dat er het nodige ‘ghedoelt’ en dus te cor-
rigeren was in de tekst die hij getrouw volgde in de eerste kapittels van zijn kroniek.
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77 Epiloog, dd4r. De compositoer (en bijvoorbeeld niet Roland van den Dorpe) heeft de epiloog geschreven: hij
verwijst naar zichzelf met ‘die collecteur van desen boecke’ (zie het volgende citaat) en ook de formulering wijst
in zijn richting (bijzin voorop, ‘so’ als voegwoord: ‘Maer want ..., soe sullen’. Vgl. voor deze stilistische eigenaar-
digheid hoofdstuk 2, n. 57).
78 Het is vrijwel zeker uitgesloten dat de compositoer zinspeelde op het uiterst canonieke kroniekje dat thans in
het onderzoek wordt aangeduid als de Korte kroniek van Brabant (zie hoofdstuk 2, p. 38). Hoewel met de ‘vele
loghenen’ in theorie ook andere ‘historische dwalingen’ bedoeld kunnen zijn, lijkt dat weinig waarschijnlijk.
79 De geschiedenis vanaf Karleman inDie cornyke int prose int corte is tamelijk traditioneel, en lijkt op het eer-
ste gezicht vooral gebaseerd op de Brabantsche yeesten.
80 Epiloog, dd4r. Enkele (Middelnederlandse) voorbeelden van soortgelijke uitnodigingen tot correctie biedt
Van Oostrom 2003, p. 34-35.
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Hoewel hij de historische dwalingen aldaar wel doet voorafgaan door een waar-
schuwing dat het allemaal ‘niet seer authentijck’ is, levert de aanwezigheid van al
die verhalen toch een merkwaardig contrast op met zijn uitlatingen in de epiloog.

Als de compositoer in de epiloog inderdaad zijn pijlen richtte opDie cornyke int
prose int corte, waarom heeft hij dan toch zijn kritische visie op het kroniekje terzij-
de geschoven toen hij de historische leugens overnam? En nogmaals: waarom is hij
niet alle problemen eenvoudig uit de weg gegaan door de bedenkelijke Brabantse
voorgeschiedenis weg te laten en de kroniektekst te beginnen bij Ansises, de stam-
vader van de Brabantse genealogie op het uitvouwblad?Omdat de compositoer zich
verschuilt achter tegenstrijdige uitlatingen, is het onmogelijk op deze vragen een
sluitend antwoord te geven, maar een poging daartoemag niet ontbreken in de slot-
beschouwing van dit hoofdstuk.

5.4 Antiqua, dat is oudt

De eenheid van de geschiedenis

Laten we beginnen met de minst gecompliceerde kwestie, de keuze van de composi-
toer om het Brabantse geschiedverhaal te beginnen bij Adam en Noach – en niet bij
Ansises om zo de problematische, want apocriefe voorgeschiedenis te omzeilen.
De voornaamste reden om de geschiedenis bij het allereerste begin te laten begin-
nen, zal zijn dat op die manier de Brabantse geschiedenis werd ingebed in het grote
kader van de wereldgeschiedenis. In de visie van de compositoer liep vanaf Adam en
Noach tot aan 1498 een ononderbroken Brabantse geschiedlijn, die in de kern be-
stond uit de genealogie van de Brabantse hertogen en hun voorouders. Daarmee is
Die cronyke voor alles een dynastieke kroniek, die duidelijk maakt dat de Braban-
ders vanaf het begin der tijden een heel eigen draad hebben in de streng van de we-
reldgeschiedenis. En daarbij kon de compositoer niet heen om de Trojaanse afkomst
van de hertogen.

De Trojaanse afkomst staat, na de bijbelse, immers centraal in de openingskapit-
tels vanDie cronyke, al wordt een groot gedeelte van die Trojaanse afkomstgeschie-
denis door de compositoer als ‘niet zo betrouwbaar’ aangemerkt. Het nageslacht
van Noach wordt in eerste instantie, via Japhet, in snel tempo gevolgd tot en met de
Trojanen. Troje blijkt vervolgens een belangrijk ijkpunt in de geschiedenis van Eu-
ropa: vanuit het Trojaanse geslacht worden diverse genealogische lijnen uitgezet,
en één daarvan komt uiteindelijk uit bij de voorouders van de Brabantse hertogen.

Dat lijkt nu misschien spectaculair en exclusief – de Brabantse hertogen stam-
men in directe lijn af van de beroemde Trojaanse helden! – maar in de late vijf-
tiende eeuw zal men daarvan nauwelijks hebben opgekeken. Een Trojaanse her-
komst lag aan de basis van de meeste laatmiddeleeuwse geslachtsregisters of ge-
nealogische kronieken. Om het maar even fors te formuleren: aan het einde van de
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Middeleeuwen waren er maar weinig adellijke geslachten in Europa die níet pre-
tendeerden van Trojaanse origine te zijn. Van de koningen van Frankrijk en van
Engeland tot aan de Brabantse hertogen, de graven van Holland en de heren van
Arkel, allemaal rekenden ze de Trojanen tot hun voorouders. Aan de basis van de
uitbundige traditie van die middeleeuwse afstammingsverhalen staan de zoge-
noemde kroniek van Fredegarius en het Liber historiae Francorum. In deze twee
vroegmiddeleeuwse kronieken, die geïnspireerd waren door Vergilius’ Aeneas,
werden de Franken voorzien van een Trojaanse voorouder met de naam Francion.
In navolging hiervan ontstonden later concurrerende afstammingsverhalen over de
koningen van Engeland en over de Duitse vorstenhuizen, vaak in combinatie met
legendarische verhalen over stedenstichtingen door de Trojanen of hun nakome-
lingen.81

En zo was het ook in Brabant. Hoewel al vroeg in de Brabantse historiografische
traditie werd gezinspeeld op een Trojaanse herkomst van de hertogen, bleef dit
aanvankelijk een nog nauwelijks uitgewerkt onderwerp. Doordat de Brabantse ge-
nealogieën geënt waren op die van de Franse koningen (met de Frankenkoning
Priamus als stamvader), werd een Trojaanse oorsprong van de hertogen gewaar-
borgd. Maar de allusies op de Trojaanse herkomst waren vaak nogal terloops, ter-
wijl de nadruk in de prille Brabantse geschiedschrijving toch vooral lag op de Karo-
lingische afstamming van de hertogen.82 In de veertiende eeuw kwam daar, pas ná
Boendales Brabantsche yeesten, langzaam verandering in, en in de vijftiende en de
vroege zestiende eeuw was de Trojaanse origine gemeengoed geworden in de Bra-
bantse geschiedschrijving. Zoals we hierboven zagen, speelden in Brabant, overi-
gens net als in andere contreien, allerlei legendarische elementen een grote rol in de
verhaalstof over de Trojaanse oorsprong.

Nu zal de compositoer aan de historische juistheid van de Trojaanse afkomst van
de eigen dynastie beslist niet getwijfeld hebben – vrijwel geen middeleeuwse ge-
schiedschrijver deed dat trouwens. Het waren vermoedelijk de talrijke legendari-
sche franjes die de Trojaans-Brabantse voorgeschiedenis opsierden, die hem de
wenkbrauwen deden optrekken. Aan het historisch bestaan van Brabon bijvoor-
beeld zal hij niet hebben durven twijfelen, maar vermoedelijk wel aan diens zwa-
nenjacht en andere wonderlijke gebeurtenissen in de Brabantse voorgeschiedenis.
Anders geformuleerd: niet de genealogie sec maar ‘de historische leugens en het
nutteloos gebabbel’ in de voorgeschiedenis van de Brabantse dynastie keurde hij af.

5.4 Antiqua, dat is oudt

81 Over de Trojaanse afstammingsverhalen is veel geschreven. Een goede introductie is nog altijd Cohen 1941,
m.n. p. 16-18 en p. 94-152. Enkele overzichten en interpretaties van de Trojaanse afstammingsverhalen bieden
bijvoorbeeld Graus 1989 en Melville 1987c (algemeen), Klippel 1936 en Ewig 1997 (Frankrijk), Homeyer 1982
(Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland), Waswo 1995 (Engeland) en Romein 1948 en Tilmans 1988, p. 122-127
(Holland). Over de Arkelse genealogische traditie zie Janse 2001a, p. 282-283 en p. 264-265. Ook in de Arkelse
traditie speelt de zwaanridder een rol (Blöte 1906); opmerkenswaardig is nog dat, net als in de Brabantse traditie,
de vier Heemskinderen een plaats hebben gekregen in het Arkelse voorgeslacht; zie bijvoorbeeld Andriessen
1933, p. 133-135. Over stedenstichtingen door Trojaanse afstammelingen zie Keesman 1991.
82 Zie Van Anrooij 1998, p. 63-64.
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Als dit het geval is, dan blijft nog de volgende, veel lastiger vraag over: waarom
heeft hij die verhalen dan toch verteld?

Brabon of Ansises

De aanwezigheid én de veroordeling van de verhalen over Brabon in Die cronyke
vormen een tegenstelling binnen de tekst die moeilijk te begrijpen is, simpelweg
omdat de tekst geen enkele aanwijzing bevat voor een afdoende verklaring. Dat is
een uitermate onbevredigende constatering, die uitnodigt tot een iets riskantere ar-
gumentatie. Vandaar de onderstaande hypothese, die, hoewel onbewijsbaar en
slechts gestoeld op één schamele tekstexterne vingerwijzing, de controverse rond
het Brabonverhaal inDie cronyke tracht te verklaren.

De enige aanleiding voor eenmogelijke verklaring vindenwe onder de aankondi-
ging van het Brabonverhaal: de paginagrote houtsnede die de tekst van het tweede
kapittel opluistert.83 Op de afbeelding zien we drie fasen van de confrontatie tussen
Brabonende reusuitgebeeld:het gevecht, het afhakkenvande reuzenhandende ‘hant-
werpe’ in de Schelde. De keuze om deze episode uit het Brabonverhaal uit te beel-
den én de manier waarop dat is gebeurd, zijn veelzeggend. Allereerst blijkt hieruit
deAntwerpse herkomst vandekroniek, omdat uit alle belevenissen vanBrabon juist
deze gebeurtenis is geselecteerd voor een afbeelding.Ook nu nog kent elke rechtge-
aardeAntwerpenaar de legende over de oorsprong van de Scheldestad, en dat zal aan
het einde van de vijftiende eeuw vermoedelijk niet anders zijn geweest.84 Daarnaast
is de omvang van de afbeelding uitzonderlijk: als illustratie van de tekst komt ner-
gens in de kroniek zo’n grote houtsnede voor.85 Vooral uit het uitzonderlijk formaat
van de afbeelding kanworden afgeleid dat aan de ‘hantwerpe’ vanBrabon en de oor-
sprong vanAntwerpen groot belangwerd gehecht. De houtsnede lijkt deze gebeur-
tenis centraal te willen stellen in de Brabantse voorgeschiedenis.

De Brabonhoutsnede verlegt onze belangstelling voor het werk van de composi-
toer naar hetwerk van de drukker van de kroniek, Roland van denDorpe.Want niet
de compositoer maar de drukker heeft de beslissing genomen tot de vervaardiging
van de forse Brabonhoutsnede. Zo’n groot blok vergde van de drukker een extra in-
vestering. En zijn we daarmee niet een verklaring voor alle tegenstrijdigheden rond
het Brabonverhaal op het spoor?Want terwijl de compositoermet enige tegenzin de
tekst over Brabon aankondigde als ‘niet erg betrouwbaar’, pakte de drukker en-
thousiast uit met een paginagrote houtsnede. Gaat achter de controverse over de
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83 A5v, onder het kapittelopschrift ‘Dat II.ste capittel. Van Brabone, yerste coninck van Agrippinen die de Reze
versloech. Ende van Kaerlen, sinen broeder, heere van Tongheren, beyde kindere van Francion. Ende van Julius
Cesar ende vanden keyser Octavianus’, zie afbeelding 21, p. 122.
84 Zie Schoups 2002; zie voor de vele Antwerpse varianten op het Brabonverhaal uit 19de en de 20ste eeuw Van
den Berg 1993, dl. 2, p. 1077-1080 en dl. 3, p. 1974-1978.
85 Alleen de houtsnede ‘Nobilis Brabantia’, die voor beide delen van de kroniek is afgebeeld (a3v enA3r), is van
een gelijke afmeting.
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Brabantse zwaanridder een discussie schuil tussen de twee mannen die de Brabant-
se kroniek gestalte gaven? Is de compositoer onder druk van Roland van den Dorpe
overstag gegaan en heeft hij op diens aandringen toch maar het onbetrouwbare
Brabonverhaal in de kroniek opgenomen? Hoewel onbewijsbaar lijkt het een aan-
nemelijke verklaring te zijn voor de controverse rond het Brabonverhaal: de tegen-
stelling kan zijn veroorzaakt door een verschil in inzicht tussen auteur en drukker.

Zoals de historiografische aarzelingen van de compositoer goed verklaarbaar zijn,
is ook het enthousiasme van de drukker voor zwaanridder Brabon goed te begrij-
pen. De Antwerpse drukker, die zich blijkens zijn drukkersmerk uitdrukkelijk met
het stadswapen vanAntwerpen profileerde, zal maar al te graag in zijn boek de oor-
sprongsgeschiedenis van de Scheldestad hebben opgenomen. En misschien speelde
ook zijn ondernemerschap een rol: met Brabon zo nadrukkelijk in woord en beeld
speelde Roland van den Dorpe in op de populariteit van het Brabonverhaal, die
vooral in Antwerpen groot zal zijn geweest.86

Voortbordurend op deze veronderstelling, lijkt de compositoer toch niet helemaal
gezwicht te zijn voor de wensen van de drukker. In de tekst uitte hij heel voorzich-
tig zijn bedenkingen,maar achteraf haalde hij zijn gram in de epiloog,waarin hij ful-
mineerde tegenDie cornyke int prose int corte, maar ook tegen de dwazemensen die
belangstelling toonden voor dergelijke historische leugens.87 Het is verleidelijk om
hierin tevens een verklaring te zien voor zijn keuze voor Ansises als de Brabantse
stamvader op het uitvouwblad. Want in de proloog op het uitvouwblad gaf de com-
positoer aan dat hij in navolging van anderen ook had kunnen kiezen voor Noach,
Karleman of voor Brabon ‘die den reze tot Antwerpen versloech’.88 Nu zijn er wel
Brabantse kronieken en genealogieën bekend die beginnen bij Noach of Karleman,
maar geen enkele kroniek of genealogie begint met zwaanridder Brabon.89 Als een
dergelijke tekst al echt bestaan heeft, waren die waarschijnlijk vooral in Antwerpen
in omloop.Maar is het misschien ook denkbaar dat de compositoer in de proloog op
het uitvouwblad in discussie treedt met de drukker, die wellicht liever de Antwerp-
se Brabon als de stamvader van de hertogen had gezien?

Wellichtgaanaldeze speculaties tever.BijdekeuzevoorAnsises speeldenveelmeer
motieven een rol dan alleen het buitenspel zetten van de legendarische en dus proble-
matische Brabon. In wezen ging het om de vraag wie zich nu eigenlijk de onderschei-
dende stamvader van deBrabantse hertogenmocht noemen; bij wie lag de genesis van

5.4 Antiqua, dat is oudt

86 Mogelijk zinspeelt de compositoer in de epiloog ook op die populariteit van Brabon wanneer hij de leugens
veroordeelt in ‘Die corte cronike van Brabant, die men tHantwerpen ende in ander steden van Brabant gemeyn-
lijcken userende es’; Epiloog, dd4r.
87 Tegelijk zegt de compositoer in de epiloog dat men die leugens niet in zijn kroniek zal aantreffen: was de epi-
loog al geschreven voordat het Brabonverhaal (toch) werd opgenomen?
88 II, kap. 4, B4v. Zie ook hierboven, p.??.
89 Althans, in de periode tot 1500. In handschrift Brussel, KB, 2088-2098 (rond 1535) is eenChronicon univer-
sale opgetekend, waarin ook een Brabantse genealogie vanaf ‘Silvius Brabon’, vgl. Van den Gheyn 1906, p. 501-
502, nr. 4192 (met dank aan Sjoerd Bijker).
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de eigen dynastie? Dat moest op het uitvouwblad duidelijk worden gemaakt, terwijl
indekroniektekstdeBrabantsegenealogiewerd ingebed indewereldgeschiedenisvan-
af de schepping. Over de ultieme stamvader was geen discussie nodig, dat was Adam,
en in tweede instantieNoach.Maardatgold inhetmiddeleeuwsemonogenetischewe-
reldbeeld natuurlijk voor elke genealogie – elke dynastie zocht daaromnaar een eigen
voorvader waarmee ze zich kon onderscheiden van andere geslachten.90

Traditioneel – zie deBrabantsche yeesten –was Karleman de distinctieve voorva-
der van de Brabanders, maar in de late vijftiende eeuw was de Brabantse genealogie
al veel verder doorgetrokken, zelfs tot aan Noach. De compositoer had dus volop
keuze. Zijn criterium echter was even duidelijk als uniek: de onderscheidende
voorvader diende een christen te zijn. Daarom mocht Ansises, die zich aan het ein-
de van zijn leven bekeerde tot het christendom en dus de eerste Brabantse christen-
vorst was, zich de stamvader van de dynastie noemen. Alle Brabantse vorsten op
het uitvouwblad staan geschreven ‘int boeck des levens’; vanaf de christelijke Ansi-
ses kwam de Brabantse dynastieke geschiedenis pas goed tot haar recht. Daarmee
laat de compositoer andermaal een heel eigen geluid horen: de Brabantse geschiede-
nis is vanaf de stamvader tot aan Filips de Schone een exclusief christelijke geschie-
denis.

Antiqua, dat is oudt

Noach, Brabon, Ansises of Karleman? Het antwoord op de vraag naar dé voorva-
der van de Brabanders was gezichtsbepalend voor het uitvouwblad, maar voor de
achterliggende gedachte maakte het eigenlijk weinig uit. De boodschap is immers
dat het geslacht van de Brabantse hertogen hoe dan ook van een eerbiedwaardige
ouderdom is. En die hoge ouderdom geldt niet alleen de dynastie. Na ‘heilig’ en
‘koninklijk’ is ‘oud’ immers de derde onderscheidende eigenschap van het Brabant-
se vorstenhuis én het Brabantse land, zoals al in het eerste deel van de kroniek dui-
delijk naar voren werd gebracht:

Vander dorder letteren, A
Ten derden male so wordt Brabancia gheseyt Antiqua, dat is oudt. Want in Brabant sijn
princen gheweest langhe te voren eer in ander landen daer omtrent eenighe princen waren,
alst blijcken sal int tweede deel deser cronyken. Ja, die Brabantsche princen hebben over
andere landen heerschapie gehadt ende regeerders gestelt, als die Grote Karele, die den ier-
sten regeerder oft forestier van Vlandren stelde, desgelijcs sijn sone Lodewijck die Goe-
dertierene maecte den yersten grave van Hollant etc. Van deser condiciën Antiqua es dit
vers: Pre multis terris antiqua Brabantia claret.91

5 Het aloude Brabant

90 Zie hierover (Adam of Noach als de ‘biblisch gebotenen aber nicht eigentlich prägende Ahnen der eigenen
Abstammungslinie’) Angenendt 1994.
91 I, kap. 2, a6v-b1r.
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‘Ten opzichte van vele landen schittert het aloude Brabant.’ Dankzij de hoge ou-
derdom van de dynastie mag ook het land Brabant, dat zijn naam overigens dankt
aan de zoon van Ansises, bijzonder oud worden genoemd. Die verklaring paart de
compositoermet een zeker genoegen aan een opmerking over de veel jongere graaf-
schappen van Vlaanderen en Holland. Het moge de lezer vanDie cronyke duidelijk
zijn dat, temidden van vele andere landen, het aloude hertogdom Brabant een ge-
heel eigen en unieke plaats inneemt in de geschiedenis vanaf het begin der tijden.
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6.1 Inleiding

Met behulp van het uitvouwblad in Die alder excellenste cronyke van Brabant kan
de historisch geïnteresseerde zich relatief snel een beeld vormen van het Brabantse
verleden. Helaas is in nog maar vier van de ruim dertig exemplaren vanDie cronyke
het uitvouwblad in volledige vorm bewaard gebleven.1 Het bijzondere katern blijkt
uit de meeste exemplaren te zijn verwijderd, misschien met de bedoeling er een be-
zienswaardige wanddecoratie van te maken, of om het te verhandelen als een ge-
wild verzamelaarsobject. Om welke reden dan ook, dit soort couperend boekvan-
dalisme is achteraf gezien altijd dom en kortzichtig, en beslist ook in dit geval.
Want het uitvouwblad is allesbehalve een toegift op de kroniektekst, die zonder ge-
volgen van het boek te scheiden is. De chronografische geschiedenis van Brabant
op het uitvouwblad biedt als gezegd een visuele samenvatting van het Brabantse ge-
schiedverhaal. De finesses van het genealogisch schema blijven echter vrijwel onbe-
grijpelijk als men niet kan beschikken over tekst van Die cronyke, waar het uit-
vouwblad nauw verbonden mee was en diende te blijven. Daarnaast is het
uitvouwblad zo niet een onmisbare dan toch een welkome handreiking aan de le-
zers van de kroniektekst. En zou dat dan misschien ook een reden zijn geweest
waarom het uitvouwblad uit het boek is genomen, om het tijdens het lezen gemak-
kelijker te kunnen raadplegen? Want tegelijk lezen en kijken, dat zal niet gaan als
het uitvouwblad van zo’n twee meter volgens de bedoeling in de boekband blijft in-
gebonden: men kan niet én het boek lezen én het uitvouwblad openslaan.2 Heeft de
drukker Roland van den Dorpe, die zich aan dit boekhistorisch experiment heeft
willen wagen, zich hier misrekend?

Hoe het ook zij, niet alleen voor het publiek van toen, ook voor de hedendaagse
lezer en onderzoeker van de kroniek is het uitvouwblad een interessant en tegelijk
handzaam onderzoeksobject. De keuze voor het uitvouwblad als leidraad voor
deze eerste, verkennende studie over Die cronyke is zinvol gebleken. Aan de hand

1 Zie Bijlage 2.
2 Dit geldt natuurlijk vooral voor de tekst ná het uitvouwblad, het grootste gedeelte van de kroniek.
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van de drie hoofdbestanddelen van het uitvouwblad (naast de centrale genealogie
van de Brabantse hertogen ook die van de Franse koningen en de heiligen) kwamen
evenzoveel hoofdthema’s van de kroniek aan het licht. Hoewel de genese van het
genealogisch overzicht zich betrekkelijk separaat van de kroniektekst heeft vol-
trokken (het is opgesteld op basis van twee genealogische schema’s), is het duidelijk
geworden dat de voorstelling op het uitvouwblad en in de tekst met elkaar in over-
eenstemming zijn gebracht. De drie bestanddelen van het uitvouwblad geven daar-
om een goed zicht op het Brabantse geschiedbeeld anno 1500 als verwoord door de
compositoer, en dat op het uitvouwblad in een lapidaire vorm wordt voorgesteld.

Dat geschiedbeeld is in veel opzichten traditioneel en conservatief te noemen. Zo
is het evident dat de hertogelijke dynastie in de kroniek als vanouds de drager is van
de Brabantse geschiedenis. Geen wonder, want de dynastieke standaardgeschiede-
nis van Brabant, Boendales Brabantsche yeesten, was de voornaamste bron van de
compositoer. En hoewel door het gebruik van additionele bronnen Die cronyke
aanzienlijk uitgebreider is dan deze veertiende-eeuwse rijmkroniek, is in Die cro-
nyke de oude kroniek van Boendale en zijn continuators nog altijd goed te herken-
nen. Het was dus grotendeels het traditionele, algemeen bekende Brabantse ge-
schiedbeeld anno 1500 dat de compositoer gestalte gaf in zijn kroniek. In die zin zal
de visuele voorstelling van de Brabantse geschiedenis op het uitvouwblad bij de
historisch onderlegde lezers van toen veel herkenning hebben opgeroepen.

Toch zijn in de vorige hoofdstukken ook enkele belangrijke afwijkingen en nieu-
wigheden ten opzichte van de historiografische traditie in kaart gebracht. We kun-
nen daarom moeilijk beweren dat op het uitvouwblad hét Brabantse geschiedbeeld
van rond 1500 wordt weergegeven. De opvallende eigenaardigheden van het Bra-
bantse geschiedbeeld op het uitvouwblad die aan het licht kwamen, zijn toch in de
eerste plaats te schrijven op het conto van één persoon: de compositoer. Binnen het
traditionele kader van de Brabantse geschiedenis brengt de compositoer zijn eigen
accenten aan, en wat meer is, hij draagt nieuwe elementen aan die het Brabantse ge-
schiedbeeld mee gaan bepalen.

6.2 Het Brabantse geschiedbeeld van de compositoer

In de drie voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste accenten ontdekt die de
compositoer in het Brabantse geschiedbeeld heeft aangebracht. De meest opvallen-
de daarvan is wel de uitbreiding van de Brabantse geschiedenis met de levensverha-
len van de Brabantse heiligen. In de optiek van de compositoer is niet alleen de dy-
nastie, maar zijn ook de heiligen en vromen van Brabant beeldbepalend geweest
voor het Brabantse verleden. De heiligen uit de hertogelijke dynastie én de heiligen
en vromen van het land Brabant krijgen daarom een prominente plaats in de kro-
niek, zowel in de tekst als op het uitvouwblad. Daarnaast representeren veel niet-
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Brabantse heiligen, die vermeld worden op het uitvouwblad en in de kroniektekst,
het heilshistorisch kader om de Brabantse heiligen en versterken nog eens de bood-
schap dat Brabant ‘heilig’ is en als geen ander land heeft bijgedragen aan de univer-
sele menigte van heiligen. De compositoer is wat betreft deze thematiek vooral te
rade gegaan bij de Tractatulus de laude terrae Brabanciae, een geschrift uit de Win-
desheimse congregratie in Brabant.

Verder bleek uit het uitvouwblad en de kroniektekst ook de bijzondere sympa-
thie van de compositoer voor de Franse monarchie. Met name zijn (her)waardering
van de nakomelingen van Hugo Capet, die in de traditionele Brabantse historiogra-
fie het doorgaans sterk moesten ontgelden, is opvallend. De usurpatie van de Fran-
se kroon door Hugo Capet, traditioneel gezien als een zwarte bladzijde in de Bra-
bantse geschiedenis, wordt door de compositoer voorzien van een omstandige
toelichting met als strekking dat Hugo’s wandaad Gods wil moet zijn geweest.
Duidelijk werd verder dat zijn positieve aandacht voor de Franse koningen moei-
lijk gezien kan worden als een uiting van engagement met de actuele politiek. Veel-
eer ging het de compositoer om het sacrale karakter van het Franse koningschap, en
zijn uitgesproken sympathie voor de monnik-koning Lodewijk de Heilige. De ge-
nealogische banden tussen deze Lodewijk de Heilige en de Brabantse hertogen vor-
men de voornaamste reden om de stamboom van Hugo Capet op het uitvouwblad
op te nemen. Bovendien ruimt de compositoer in de tekst een heel hoofdstuk in om
het leven van de vrome en deugdzame Lodewijk te belichten. Dat hoofdstuk is dui-
delijk ook bedoeld als een vorstenspiegel in miniatuur, en vertoont sterke gelijkenis
met de hoofdstukken over de heilige keizer-koning Karel de Grote. De Brabantse
hertogen zijn door de eeuwen heen altijd nauw verwant aan het hoge geslacht van
de rechtstreeks vanuit de hemel gezalfde Franse koningen. Brabant is daarom be-
halve ‘heilig’, ook ‘koninklijk’.

Een opvallend verschil tussen het uitvouwblad en de kroniektekst betreft de Bra-
bantse voorgeschiedenis. In de tekst wordt de Brabantse geschiedenis verteld vanaf
Adam en Noach, maar de Brabantse stamboom op het uitvouwblad begint veel la-
ter, pas omstreeks het jaar 380 na Christus. In de tekst volgt de compositoer de ge-
nealogische lijnen vanaf Noach, om zo het Brabant een eigen plaats te geven in de
wereldgeschiedenis vanaf het allereerste begin. Maar uit de kroniek blijkt hier en
daar ook zijn twijfel aan, en misschien zelfs zijn tegenzin tegen de verhalen die de
Brabantse voorgeschiedenis larderen. Dat geldt dan met name de verhaalde beleve-
nissen van Julius Caesar en zijn neef Brabon, de Brabantse zwaanridder. Die verha-
len stonden al lange tijd ter discussie in de Brabantse geschiedschrijving. De compo-
sitoer neemt toch een versie van die verhalen over, maar lijkt daarover allesbehalve
tevreden. Zijn ambivalente houding hierin is lastig te verklaren, hij lijkt geen duide-
lijk standpunt in te (kunnen) nemen. Op het uitvouwblad maakt hij wel een duide-
lijke en ferme keuze. De compositoerwil de Brabantse geschiedenis pas goed op het
uitvouwblad in beeld brengen als er sprake is van een exclusief-christelijke dynas-
tie: vanaf de bekeerde Ansises dus, pas dan krijgt de Brabantse historie een vol-
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waardig gezicht. Dat is opmerkelijk. Door de christelijke Ansises tot de – distinc-
tieve – Brabantse stamvader te verkiezen boven Noach, Priamus, Karleman of
Brabon, onderscheidt de compositoer zich van alle andere Brabantse geschiedschrij-
vers, van vóór en ná hem.

Als we dat allemaal kunnen aanmerken als de eigen inbreng van de compositoer
en we proberen dat onder één noemer te brengen, dan geldt dit: de compositoer be-
licht de christelijke voortreffelijkheid van het Brabantse verleden, de christelijke
deugden van het land en van de hertogelijke dynastie. Anders gezegd, hij richt, bin-
nen de veilige kaders van de Brabantse geschiedschrijving, de aandacht op de plaats
die Brabant inneemt in de heilsgeschiedenis.

Maar is het vooral een persoonlijke indruk van het Brabantse verleden die we uit-
gebeeld zien op het uitvouwblad en die terug valt te lezen in de kroniek? In welke
mate werd de visie van de compositoer gekleurd door zijn achtergrond – wat ís zijn
achtergrond eigenlijk? Verwoordde de compositoer een geschiedkundige visie die
in Brabant algemeen gangbaar was? In hoeverre zou zijn kijk op de Brabantse ge-
schiedenis hebben beantwoord aan hét Brabantse geschiedbeeld van destijds? Veel
van deze vragen gaan dit boek te buiten, maar aan een eerste aanzet mag het hier
niet ontbreken. Om zijn traditionele-maar-eigenzinnige visie op de Brabantse ge-
schiedenis te kunnen duiden als een zuiver particuliere aangelegenheid of een bre-
der gedragen zienswijze, zouden we in de eerste plaats meer moeten weten over de
compositoer. Wie was hij en in welke kringen verkeerde hij?

6.3 De compositoer

‘ick’

Een zoektocht naar de achtergronden van de persoon die de intellectuele inspan-
ning leverde voor het prestigieuze project dat Die cronyke was, wordt uitermate
bemoeilijkt door de man in kwestie zelf. Over zijn eigen identiteit hult de composi-
toer zich in stilzwijgen. Veelbetekenend is dat hij op de meest geëigende tekstplaat-
sen om iets over zichzelf los te laten, namelijk in de proloog en de epiloog van de
kroniek, zich afstandelijk presenteert in de derde persoon, respectievelijk als de
‘compositoer dees boecs’ en als de ‘collecteur van desen boecke’.3 En wat betreft
zijn zelfgetuigenis is dat ook zo’n beetje alles; tussen proloog en epiloog is de com-
positoer vrijwel geheel afwezig.

Deze laatste constatering lijkt haaks te staan op het feit dat de compositoer wel
veelvuldig van zich laat horen als de regisseur van het geschiedverhaal: leeshulpen
en structurerende formules als ‘ick keer weder op’ en ‘so sal ick nu swighen van ...’

6.3 De compositoer

3 Respectievelijk in de algemene proloog (a3r) en de epiloog (dd4r).
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zijn niet van de lucht. Maar het schijnbaar zelfbewuste gebruik van de eerste per-
soon enkelvoud beperkt zich vooral tot dit soort redactionele zinsneden, en daarbij
komt dat veel van deze formules rechtstreeks terug te voeren zijn op de bronnen.4

Eén van de zeldzame keren dat de ‘ick-compositoer’ niet als een regisserende redac-
teur maar als een eigenzinnige compilator op de voorgrond treedt, is in de toelich-
tende proloog op het uitvouwblad. Daar verantwoordt hij zijn keuze om, tegen alle
tradities in, de Brabantse stamboom bij de eerste Brabantse christenvorst Ansises te
beginnen: ‘... so meyn ick int bescriven dees booms oft liniën die middel mate te
houdene.’5 Maar als gezegd, dergelijke passages zijn uitzonderlijk, en bevatten bo-
vendien geen enkele directe informatie omtrent de identiteit van de compositoer.
Hij koos voor de volstrekte anonimiteit. Het zal dus erg lastig worden om uitslui-
tend op basis van de tekst te komen tot een identificatie van deze man. En we zullen
het inderdaad slechts met de kroniektekst moeten stellen, want buiten de tekst ont-
breekt het ten enenmale aan een bruikbaar spoor. Of toch niet?

Walter Bosch?

Die alder excellenste cronyke van Brabantwerd geschreven door Walter Bosch, ge-
boren rond 1425 te Mechelen, rond 1446 ingeschreven aan de universiteit te Leu-
ven, daarna tot aan zijn dood monnik in de benedictijner abdij te Affligem. Voilà,
onze compositoerwas dus de benedictijn Walter Bosch. Althans, dat was de stellige
overtuiging van Albert Ampe, die enkele decennia geleden in een lijvig artikel Die
cronyke en twee andere teksten op naam van Walter Bosch zette.6 Hoe kwam
Ampe, vooral bekend van zijn studies over de geestelijke letterkunde, daarbij?

Aanleiding voor Ampes onderzoek over het auteurschap van Walter Bosch wa-
ren de levensbeschrijvingen van Ruusbroec in Die cronyke en in de Tractatulus de
laude terrae Brabanciae.7 Ampe ontdekte dat De laude de bron was geweest voor
het betreffende hoofdstuk inDie cronyke; daarnaast merkte hij op dat enkele hand-
schriften met de tekst vanDe laude ook hetChronicon ducum Brabantiae bevatten
(de Latijnse bewerking van de Brabantsche yeesten en een belangrijke bron vanDie
cronyke). Dat alles was reden voor een nader onderzoek waarin deze drie Brabant-
se werken,De laude, hetChronicon enDie cronyke, met elkaar in verband gebracht
werden,met eigenlijkmaar één oogmerk: de auteurskwestie van deze anonieme tek-
sten op te lossen. Kort samengevat meende Ampe dat te kunnen doen in drie stap-

6 De compositoer en de Brabantse geschiedenis

4 Een voorbeeld: de compositoer bezigt in twee hoofdstukken (II, kap. 2 en 3) vijf maal de formulering ‘Ick keer
weder op’ (A6r, A6v, B3r, B3v en B4r). Drie van de vijf keer neemt hij deze zinsnede over uit zijn bron, Die cor-
nyke van Brabant int prose int corte (Gent UB, hs. 908, 6r, 13r en 15r), de overige twee keer (A6v en B3v) gebruikt
hij de formule na een toevoeging ten opzichte van zijn brontekst.
5 II, kap. 4, B4v.
6 Ampe 1977.
7 I, kap. 37; zie Ampe 1977, p. 3 en Ampe 1981a. Over de Tractatulus de laude terrae Brabanciae zie Bijlage 3.
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pen: 1. op grond van een achttiende-eeuwse aantekening van de Affligemse proost
BedaRegaus is het aannemelijk datWalter Bosch de auteur is van hetChronicon du-
cumBrabantiae; 2. omdat hetChronicon in enkele handschriften is overgeleverdmet
het tweede deel vanDe laude, is het waarschijnlijk dat Walter Bosch ook de auteur
is vanDe laude; 3. omdat zowel hetChronicon alsDe laudebelangrijke bronnenwa-
renvoorDie cronyke,wasWalterBoschookde compositoer–zijn tweeLatijnsewer-
ken kunnen dan beschouwd worden als voorbereidend werk voorDie cronyke.

Deze redenering is natuurlijk allerminst overtuigend: als twee teksten een enkele
keer (en slechts ten dele) gezamenlijk zijn overgeleverd en ook allebei worden ver-
werkt in een andere tekst, dan is dat nog geen reden om aan te nemen dat alle drie de
teksten afkomstig zijn van één en dezelfde auteur. En al is bovenstaande samenvat-
ting kort door de bocht en doet dat niet helemaal recht aan de verdiensten van een
werklustig onderzoeker op wiens krediet veel vooronderzoek overDie cronyke ge-
schreven kan worden, ze maakt wel duidelijk waar de schoen wringt. In het artikel
van Ampe verandert een intuïtieve maar onbewezen hypothese langzaam maar ze-
ker in een stellige overtuiging, die slechts door een cirkelredenering bekrachtigd
wordt.8 Ampe formuleerde zijn mening aanvankelijk nog als een hypothese, maar
in latere publicaties zou hij de drie teksten zonder enig voorbehoud aan Walter
Bosch toeschrijven.9 Met als gevolg dat Walter Bosch tot op heden te boek staat als
de auteur van hetChronicon,De laude en ook vanDie cronyke, zij het dat de laatste
toeschrijving soms met enige terughoudendheid wordt vermeld.10

En enige aarzeling over Ampes hypothese is zeker op zijn plaats. Tegen de hele
redenering kan kortweg het volgende worden ingebracht: 1. dat Walter Bosch het
Chronicon ducum Brabantiae zou hebben geschreven is niet helemaal zeker;11

6.3 De compositoer

8 Ter illustratie van Ampes cirkelredenering een citaat uit het besluit van zijn artikel, waarin hij evidente ver-
schillen tussen hetChronicon enDie cronyke – die zijn hypothese juist tegenspreken – als volgt tracht om te vor-
men tot argumenten: ‘Verschillen tussen de latijnse en de dietse tekst kunnen verklaard worden doordat de auteur
voor zijn ACrBr [Die cronyke, JT] nieuwe bronnen heeft aangewend, doordat hij opnieuw de Brabantsche Yees-
ten heeft doorgewerkt om er een breder opgevatte weergave van te maken, doordat hij op enkele punten enige
evolutie heeft doorgemaakt, vergissingen rechtzette enz. en doordat hij zich vrijer aan zijn dietse publiek aanpas-
te.’ (Ampe 1977, p. 81-82). Vergelijk ook Bijlage 3, p. 193.
9 Ampe 1978, Ampe 1979, Ampe 1981a, Ampe 1981b en Ampe & Cockx-Indestege 1981.
10 Vermelding van Bosch’ auteurschap bijvoorbeeld door Hendrickx 1981, Verleyen 1983, p. 132 en in deNar-
rative sources (W006-W008, d.d. 2006); met de nodige reserve bijvoorbeeld door Van Dijk 1981, dl.1, p. 274 en
Stein 1994, p. 44.
11 Als gezegd berust deze toeschrijving op een mededeling van Beda Regaus (zie Ampe 1977, p. 35). Toch zijn
er nog genoeg prolemen: allereerst zou de herkomst en betrouwbaarheid van de passage bij Regaus nader onder-
zocht moeten worden. Daarnaast wees Blöte al in 1901 op het bestaan van verschillende versies van het Chroni-
con (een vroege, korte versie handelend tot 1410 en een latere versie met een voortzetting tot 1485) – het is on-
waarschijnlijk dat beide versies door dezelfde auteur zijn vervaardigd (Blöte 1901). Ook beweerde Blöte dat het
Chronicon niet door een Affligemse monnik geschreven kon zijn (Blöte 1901, p. 225-229). Ampe (1977, p. 21-25)
weerlegt dat slechts ten dele. Het voert te ver om in detail op deze kwestie in te gaan, maar op grond van de bron-
nen meen ik dat het in ieder geval aannemelijk is dat een – vooralsnog onbekende – Affligemse monnik in het der-
de kwart van de vijftiende eeuw de eerste versie van het Chronicon schreef. Het zou kunnen dat Walter Bosch
verantwoordelijk was voor de latere versie, maar nader onderzoek over de verschillende versies van het Chroni-
con en zijn auteur(s) is zeker gewenst.
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2. dat Walter Bosch de auteur van De laude zou zijn, is pertinent onjuist;12 3. voor
de opvatting dat Walter Bosch onze compositoer zou zijn geweest, is geen enkel
zinnig argument te geven. Hieronder zal nog blijken dat het zeer onwaarschijnlijk
is dat een benedictijnse monnik geïdentificeerd kan worden met de ick-composi-
toer. Ampes vermetele poging ten spijt laat de vraag naar de identiteit van de com-
positoer, zich onverkort gelden. Terug naar de kroniektekst.

Profiel

Hoewel de compositoer zich in de kroniek bewust op de achtergrond houdt, zijn er
toch enkele schamele gegevens omtrent zijn persoon in de tekst te ontdekken. In de
eerste plaats kan, weinig verrassend, vastgesteld worden dat hij een Brabander van
geboorte was: in de proloog zegt hij namelijk dat hij zijn materiaal slechts uit waar-
heidsgetrouwe bronnen heeft geput en niets naar eigen goeddunken ‘om dlant sijn-
re gheboerten te eeren’ daaraan heeft toegevoegd.13

Het ligt dan ook voor de hand dat de compositoer zijn kroniek geschreven heeft
in zijn geboorteland, maar die geografische plaatsbepaling kan nauwkeuriger. Niet
alleen het feit dat de kroniek in Antwerpen werd gedrukt, wijst naar de Scheldestad
als plaats van ontstaan, ook enkele signalen in de tekst wijzen in die richting. Het in
de kroniek breed uitgemeten verhaal over de stichting van Antwerpen met in de
hoofdrol Brabon de zwaanridder, verraadt een Antwerpse entourage.14 Ook de
vermelding van een recente overwinning van de Antwerpenaren op de Vlamingen
(in 1485 op de Kloppersdijk), door de compositoer eigenhandig op de laatste blad-
zijden van de kroniek toegevoegd, is in dit verband veelzeggend.15 Ten slotte kan
nog worden gewezen op twee opvallende interpolaties van de compositoer in de ge-
schiedenis van de kruistochten. Daarin meldt hij dat Godfried van Bouillon zijn
kruistocht begon in Antwerpen, en later vanuit Jeruzalem de kapittelkerk van de
stad begiftigde met een bijzondere relikwie, namelijk het voorhuidje van Jezus.16

De bron voor deze interpolaties lijkt een vijftiende-eeuws Antwerps kroniekje te
zijn, dat vooral in de Scheldestad gecirculeerd zal hebben.17 Het is dus aannemelijk
dat de Brabantse compositoer zijn kroniek in of nabij Antwerpen schreef.

6 De compositoer en de Brabantse geschiedenis

12 De laude werd geschreven door een monnik behorende tot de Windesheimse congregratie in Brabant, zie
hierover uitvoeriger Bijlage 3.
13 Algemene proloog, a3r.
14 Al zou dit misschien ook op het conto van de drukker Roland van den Dorpe geschreven kunnen worden,
vgl. p. 146-147.
15 II, kap. 65, dd3v, vgl. ook p. 105, noot 73.
16 II, kap. 28, M2v en N4r. Zie over deze toevoegingen ten opzichte van de brontekst, Die scoene historie van
Godevaert van Boloen, uitvoeriger Tigelaar 2000.
17 Deze informatie is te beschouwen als een aanvulling op Tigelaar 2000. Het bedoelde annalistisch Antwerps
kroniekje is bekend in een later afschrift door Geeraard Bertrijn (1648-1722), en loopt in die versie van 1041 tot
1476. De volgende passage vertoont letterlijke overeenkomsten met de interpolaties van de compositoer: ‘Anno
1097. Doen soo nam den selven goeden grave ende vroomen prince tot Antwerpen aen die heylige cruysvaert op
het heyligh landt, daer veel jonge ridders ende andere van Brabant bijvielen. Daernaer sondt hij bij sijnen capella-
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Welke gegevens rond zijn persoon zijn nog verder af te leiden uit de tekst? Ver-
moedelijk was de compositoer een clericus, meer specifiek: een kloosterling. Dat hij
een geestelijke was, is niet alleen op te maken uit de algemene strekking van zijn vi-
sie op de Brabantse geschiedenis, maar ook kan bijvoorbeeld gewezen worden op
zijn kennis van het Latijn en het kennelijke gemak waarmee hij bijbelcitaten plaatst,
die hij vanuit de Vulgaat in het Middelnederlands omzet.18 Dat hij mogelijk een
kloosterling was, valt af te leiden uit zijn belangstelling voor de geschiedenis van de
verschillende kloosterorden. Dikwijls maakt de compositoer in terzijdes melding
van de stichting van nieuwe kloosterorden; de meeste van die mededelingen ont-
leent hij overigens aan de Fasciculus temporum van de kartuizer Werner Rolevinck.
Daarnaast zijn er diverse uitlatingen van de compositoer die duidelijk maken dat hij
een overtuigd voorstander was van een strenge handhaving van de oorspronkelijke
kloosterregels, van kloosterobservantie dus en, indien nodig, van kloosterreforma-
tie. Enkele voorbeelden.

Meteen al in het eerste hoofdstuk van Die cronyke houdt de compositoer een vu-
rig pleidooi voor kloosterobservantie en -reformatie. In het hoofdstuk over de geo-
grafie van het hertogdom geeft hij, na een lijst van Brabantse steden, een opsom-
ming van de Brabantse abdijen en kloosters. Achtereenvolgens passeren de
Brabantse benedictijnen, cisterciënzers, premonstratenzers, augustijnen, johannie-
ters en leden van de Duitse orde de revue. Maar direct aansluitend op deze lijst krij-
gen deze kloosters er onverwachts van langs. Hoewel de genoemde kloosters en ab-
dijen goed zijn begonnnen, zegt de compositoer, zijn er nu nog maar nauwelijks vier
of vijf die de oorspronkelijke regels van hun orde naleven, ‘dwelc seer is te becla-
ghene.’ Maar behalve deze kloosters in verval zijn er, gelukkig, nog Brabantse
kloosters ‘van goeden leven’:

Maer des [daarom] sijn int voirseyde lant te diversche plaetsen veel ander cloosteren van
goeden ghereformeerden leven, te weten chartroyzen, biddende ordenen [bedelorden]
ende vele andere ordenen, beyde mannen ende vrouwen, dwelc een grote gracie es voor dit
lant. Want men siet ghemeynlijc in steden daer alsulcke cloosteren van goeden leven sijn,
dattet volck daer by seer verbetert wordt midts goeden exemplen ende heylighen leering-
hen dan in ander steden, daer niet aldusdanighe cloesteren, maer ander van slappen oft wil-
den leven sijn, daer tvolc quaet exempel aen neemt.

6.3 De compositoer

en over in Brabant tot Antwerpen in Onse Lieve Vrouwekercke, daer hij die canonixdije gesticht had, dat heyligh
Besnijdenisse Ons Heeren, welcke schoone miraculen dede bij eenen bisschop die’t proeven wilde oft waerach-
tigh was, ende in de stilte van der missen vont hij drij droppels bloets op den corporael [altaardoek]. Ende dit Be-
snijdenisse genas eene coninginne van Siciliën die ongeneselijck was, ende noch meer andere miraculen. Ende
hierom heeft den paus Eugenius gegeven alle diegheene die tot Antwerpen in de gulde [gilde] is van de heylige Be-
snijdenisse, afflaet ‘a poena et culpa’ van alle sonden eeuwelijck doer duerende, ende oock andere bisschoppen
hebben afflaet gegeven alle de gene die dat met eerwerdigheyt aenbeden.’ (Van Havre 1879, p. 1-2).
18 Twee voorbeelden van bijbelcitaten die de compositoer plaatst: I, kap. 2, b2r (‘Ende alsulcke menschen die
twist oft twedracht sayen sijn van Gode vermalendijt, also die scriftuere seyt’: Spreuken 6,16/19) en in de epiloog,
dd4r (‘Maer want, also die scriftuere seyt, die dwaze mensche en ontfanghet gheen woerden der wijsheit, het en sy
datmen spreke na tghevoelen sijns herten’: Spreuken 18,2).
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Aansluitend geeft de compositoer nog twee waarschuwingen: eerst aan degenen die
in de bedenkelijke kloosters intreden, die ‘setten haer ziele in perykel van verdoem-
nissen’. Ook de tweede waarschuwing, gericht tot degenen die de reformatie van
die kloosters tegenwerken, maakt duidelijk dat het geestelijk verval in de kloosters
de compositoer erg hoog zit: zij die kloosterreformatie trachten tegen te gaan ‘ver-
doemen haer ziele ende pleghen onversienlijcken te sterven’ omdat ze de zaligheid
van velen in gevaar brengen.19 Klare en dreigende taal in een opmerkelijk exposé in
een hoofdstuk dat een geografische beschrijving van Brabant wil geven.

Niet veel verderop, bij de behandeling van de vierde letter en eigenschap van Bra-
bant (b = bona, goed) wijst de compositoermet gepaste trots op het feit dat Brabant
‘goed’ wordt genoemd ook in geestelijke zin, omdat het land zoveel heiligen en de-
voten heeft voortgebracht in het verleden en heden, én vanwege de ‘vele heylighe
cloosteren van reformatiën ende observantiën dyer in Brabant meer is [sic] dan in
vele ander meerdere [grotere] landen’.20 Een andere interessante passus in dit ver-
band is te vinden in het achtentwintigste hoofdstuk van het tweede deel. Daar te-
kent de compositoer bij de geboorte van de cisterciënzerorde aan dat momenteel
slechts een fractie van de 3300 cisterciënzerabdijen zich aan de oorspronkelijke re-
gels houdt. En, zo vervolgt hij, ‘het is een algemeen bekend spreekwoord dat wan-
neer de herder doolt, ook de schapen dwalen,

waer om dattet van noode waer dat dese abdyën gereformeert waren vanden ghenen die sy
eerst reformeerden, te weten Sinte Benedictus’ ordene, die sonderlinghe in Almaniën nu
groeyende ende in duechden bloeyende is in goeden levene van reformaciën, dwelc voor
alle tlant een salighe gracie is, want ghemeynlicken sijn die landen meer bescermt voor tij-
telike plaghen dan ander landen, daer dese abdyën onghereformeert ende van wilden leven
sijn etc.’21

De compositoer lijkt hiermee de benedictijnen aan te willen sporen tot reformatie
van de cisterciënzerorde. Want bij een bloeiend kloosterleven vaart het land wel –
waarmee hij zijn klemmende oproep en waarschuwende woorden in het eerste
hoofdstuk van de kroniek, hierboven geciteerd, nog eens in herinnering roept.

6 De compositoer en de Brabantse geschiedenis

19 De hele passage is te vinden in I, kap. 1, a4v. Het tekstgedeelte lijkt me stellig afkomstig uit de koker van de
compositoer. Daarop wijst met name de overeenkomst met de volgende te bespreken passages, beide zeker door
de compositoer geschreven.
20 I, kap. 2, b1r. In navolging van De laude (I, 5; zie Bijlage 3) deelt de compositoer het Brabantse ‘goed’ in
drieën: het tijdelijke, geestelijke en eeuwige goed. De uitwerking bij het ‘geestelijke goed’ in Die cronyke komt
echter geheel voor rekening van de compositoer.
21 II, kap. 28, M3r-v (‘Ende het is een ghemeyn woert ‘So wanneer dat die herder doelt, so dolen die scha-
pen’...’) De compositoer plaatst deze opmerkingen als toevoeging op zijn korte weergave van deBrabantsche yees-
ten III, kap. 11, vss. 890-914; Willems 1839, p. 212-213. Overigens maakt de compositoer in zijn toegevoegde
commentaren graag gebruik van een ‘ghemeyn segghen’, een spreekwoord om zijn betoog te ondersteunen (I,
kap. 1, a5v: ‘Wee den lande dat versterft op een jonc kint, op een dochter oft op een dwaes’; I, kap. 2, b1r: ‘Wie den
Brabanter kan brengen te velde, hij brengheten wel te strijde’; I, kap. 13, c6r: ‘Coevre maect verleedinge’; I, kap.
14, c6v: ‘... dattet gheerne vroech crommet int wassen, dat goet haec worden sal’; II, kap. 18, H2r: ‘Daer die heere
vanden huse duechdelijc is, daer na volghen gherne sijn ondersaten’; II, kap 36, P6v: ‘Want een rijcke gehoorsaem
ghemeente maect eenen armen heere rijcke’).
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Omdat de compositoer doorgaans erg zuinig is met het maken van eigen opmer-
kingen, leggen de aangehaalde passages extra gewicht in de schaal bij een nadere ka-
rakteristiek van zijn persoon. De bezieling die in zijn pleidooi voor een zuiver
kloosterleven doorklinkt, wijst erop dat hij niet zomaar een sympathisant van
kloosterreformaties was die op enige afstand zijn adhesie betuigde – hij lijkt mid-
den in de monastieke vroomheidsbeweging van het observantisme te staan. Dat is
een bruikbare richtingaanwijzer. In de vijftiende eeuw was het observantisme, het
streven naar stenge handhaving van de oorspronkelijke leefregels, een wijd ver-
spreide beweging in de verschillende kloostergroeperingen van de Lage Landen.22

Maar in bepaalde kloosterorden leefde de gedachte sterker dan elders. Als we dit
spoor volgen in de speurtocht naar de compositoer, zullen we in eerste instantie
moeten zoeken in de ‘serieuze’ monastieke kringen van Brabant, zoals die van de
kartuizers, karmelieten, franciscanen, dominicanen en ook van de Windesheimse
congregratie van reguliere kanunniken.

De dominicanen, de franciscanen en de karmelieten lijken al gauw af te vallen. In de
tekst van Die cronyke zijn eigenlijk geen specifieke aanwijzingen te vinden die in
hun richting wijzen. Wel biedt het colofon mogelijk een aanknopingspunt met de
karmelieten. In het colofon vermeldt Roland van den Dorpe zijn adres: ‘tHantwer-
pen in die Huyvettersstrate, bi onser vrouwenbroeders’. De drukker woonde dus
pal naast de karmelieten (onze-lieve-vrouwebroeders). De karmelieten verbleven
overigens toen nog niet zo lang in Antwerpen; in 1486 was men begonnen met de
bouw van hun klooster in de Huidevettersstraat. Die bouw werd aanvankelijk ern-
stig gehinderd door het stadsbestuur en het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk, die geen van beide heil zagen in de komst van nóg een bedelorde in de stad,
maar vanaf 1493 konden de werkzaamheden worden voortgezet.23 Toen Van den
Dorpe aan de kroniek werkte, werd naast de drukkerij nog altijd ijverig gebouwd
aan het karmelietenklooster. Maar de directe nabijheid van de karmelieten is na-
tuurlijk geen dwingende reden om de compositoer onder de ongeschoeide broeders
te zoeken. Twee argumenten ex silentio maken dat nog onwaarschijnlijker: een
grondig overzicht van de karmelietenauteurs uit de Nederlanden maakt geen mel-
ding van een Antwerpse geschiedschrijver uit deze periode.24 De eerste Antwerpse
karmeliet die aan geschiedschrijving doet, is Johannes van Hanswijck, die rond

6.3 De compositoer

22 Over het observantisme in de Nederlanden zie Persoons 1980.
23 De Mechelse karmelieten hadden al vanaf het begin van de 15de eeuw een huis in de Huidevettersstraat in
Antwerpen. Ze konden zich definitief in Antwerpen vestigen dankzij een belofte die hertogin Maria van Bour-
gondië (†1482) in 1479 deed. Haar man Maximiliaan en zoon Filips deden die belofte uiteindelijk gestand. Zie
over de komst van de karmelieten naar Antwerpen Prims 1940, p. 259-264.
24 De scriptoribus Belgicis et viris illustribus ex ordine Carmelitano, (Brussel, KB, hs. 16492) noch de aanvulling
hierop, Authores Carmelitae Belgicae, omissi in novissima Bibliotheca Carmelitana (Brussel, KB, hs. 16491) ge-
ven aanwijzingen in die richting.
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1556 een Brabantse kroniek schrijft.25 Maar uit zijn tekst blijkt dat Hanswijck Die
cronykewaarschijnlijk niet eens kende: zijn kroniek bevat geen enkele ontlening of
referentie aan Die cronyke en dat zou, als Die cronyke het werk van een geschied-
schrijver uit hetzelfde klooster was, toch hoogst merkwaardig zijn.

Om het net rond de compositoer strakker aan te halen, kunnen we het gezel-
schap van gestrenge kloosterorden verder beperken tot de kartuizers en de
Windesheimse kloosters – voor deze beide groepen zijn althans wel enkele aan-
knopingspunten in de tekst te vinden. Voor een Windesheimse entourage pleit het
volgende. De compositoer wist van het bestaan van het Hagiologium Brabanti-
norum van Johannes Gielemans uit het Rooklooster, één van de Brabantse kloos-
ters binnen de Windesheimse congregratie.26 Gielemans voltooide het werk zo’n
tien jaar voor het verschijnen van Die cronyke. Hoe wist de compositoer van het
bestaan van dit werk, dat alleen in Rooklooster bewaard werd? Bovendien noemt
hij hem ‘broeder Gilleman’ – hoe veelzeggend is dat? Er zijn nog twee ‘bibliogra-
fische’ verwijzingen in Die cronyke die in verband staan met een Windesheims
klooster. Zowel in de levensbeschrijving van Jan van Ruusbroec als van Jan van
Leeuwen, de Goede Kok van Groenendaal, plaatst de compositoer een toevoeging
over de geschriften van beide auteurs uit het klooster Groenendaal.27 Over
Ruusbroec schrijft hij: ‘Costelijke scriften ende boeken heeft dese heylige man
gescreven, sonderlinghe vanden scouwende levene eenen boeck Vanden ciersele
der gheestelijker brulochten.’28 Over Ruusbroecs leerling weet de compositoer, ook
buiten zijn bron om, te melden dat Jan van Leeuwen tot eer van God en tot heil
van de mensen ‘gheschreven heeft groote boecken die noch te Groenendale int
voorseyde clooster ende elders sijn, inhoudende salighe materie, die seer orbaerlij-
cken ende nut is ghelesen om der menschen salicheyt. Ende die selve boecken sijn
ondersocht ende gecorrigeert van gheleerden ende wysen personen ende gheap-
probeert.’29 Waarom richt de compositoer de aandacht op de literaire productie van
de Groenendalers? Hoe wist hij dat de boeken van Jan van Leeuwen, de Goede
Kok, nog in het klooster Groenendaal aanwezig waren? Maar aan de andere kant:
is zijn bibliografische kennis van de geschriften uit de twee Windesheimse kloos-
ters wel genoeg reden om de compositoer in die kring te plaatsen? Men zou ook
nog kunnen wijzen op de grote verwantschap tussen Die cronyke en het traktaat

6 De compositoer en de Brabantse geschiedenis

25 De kroniek van Hanswijck wordt vermeld in de Authores Carmelitae Belgicae, omissi in novissima Biblio-
theca Carmelitana (Brussel, KB, hs. 16491, f3r-v). De onuitgegeven kroniek van Hanswijck (Brussel, KB, hs.
6191; Van den Gheyn 1908, p. 264, nr. 5655) is annalistisch opgezet en biedt vooral interessant materiaal over de
16de eeuw en de Antwerpse geschiedenis.
26 I, kap. 2, a6r: ‘der welcker leven oft legenden vergadert ende beschreven heeft broeder Gilleman, supprioer
des cloosters vanden regulieren van Rodendale in Zonyën’. Zie ook hoofdstuk 3, p.??.
27 Respectievelijk I, kap. 37 en 38. De directe bron voor deze hoofdstukken is De laude (II, cap. 96-97 en 98).
De compositoer kort zijn bron sterk in, des te opmerkelijker zijn de twee genoemde toevoegingen. Zie ook Ampe
1981a over deze tekstgedeelten en de verhouding metDe laude.
28 I, kap. 37, h2v.
29 I, kap. 38, h3r.
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De laude, dat door een monnik uit de Windesheimse kring geschreven werd.30

Maar hoe veelbetekenend die relatie ook is, het lijkt niet voldoende om daarom
van de weeromstuit te besluiten dat de compositoer eveneens afkomstig is uit de
Windesheimse congregratie. En bovendien is geen enkel Brabants mannenklooster
uit de Windesheimse congregratie in direct verband te brengen met de stad
Antwerpen.31

Dan resten alleen nog de kartuizers. Bij nauwkeurige lezing van de kroniek kan
men enkele opvallende punten over de kartuizerorde noteren. De orde komt om-
trent het jaar 1096 tot stand en de compositoer maakt daar graag, bijna juichend,
melding van:

Omtrent dese tijt so began die heylighe ordene vanden cartusers oft chartroysen, die in
strangheyden van levene alle andere ordenen te boven gaende is, also sinte Bernaert seyt,
ende hy noemtse die alderschoenste columne der heyligher kercken, wantse noyt en vyel
van haren heylighen opsetten ende wert by wonderliken teykenen begonnen int bisdom
van Grenoble van meester Bruno, een heylich doctoer van Parijs met VI anderen eerwerdi-
gen mannen.32

De lovende woorden over de kartuizers komen echter niet helemaal voor rekening
van de compositoer zelf; hij vertaalt hier woordelijk de Fasciculus temporum van de
kartuizer Werner Rolevinck. Maar omdat hij, zelf een fel voorstander van ‘strang-
heyden van levene’ in de kloosters, deze passage van Rolevinck zonder enige aarze-
ling overneemt, kunnen we de compositoer op z’n minst kenschetsen als een be-
wonderaar van de kartuizers. En is het eigenlijk wel denkbaar dat een andere
kloosterling, een niet-kartuizer, zou (over)schrijven dat de kartuizerorde ‘alle an-
dere ordenen te boven gaende is’ en de ‘alderschoenste columne’ van de kerk is?
Bovendien komen, vergeleken met bovenstaand citaat, de stichtingsgeschiedenis-
sen van de andere ‘serieuze’ kloosterorden er maar bekaaid vanaf inDie cronyke:

In desen tijde waren die werelt verlichtende die heylighe sinte Dominicus, vervolgher der
heretiken ende began die ordene vanden predickaren. Ende die vierighe sinte Franciscus
die began die ordene vanden minderbruederen. Item corts daer na instelde Albertus, pa-
triarck van Jherusalem, die ordene van onse vrouwenbruederen inden berch van Carme-
len, ende Guilselmus van Parijs die ordene vanden augustinen.33

De liefde voor de kartuizers deelt Rolevinck met de compositoer; dat blijkt ook uit
een ander citaat uit de Fasciculus temporum. Daarin wordt verhaald hoe een kluize-
naar ten tijde van paus Innocentius VI (1352-1362) een wonderlijk visioen heeft: hij
ziet de zielen als sneeuw ter helle en in het vagevuur verdwijnen, en slechts drie uit-
verkoren zielen gaan het eeuwige leven in: ‘den bisscop, die weduwe van Rome

6.3 De compositoer

30 Zie hoofdstuk 3.
31 Zie Kohl e.a. 1976.
32 II, kap. 27, M1r.
33 II, kap. 32, O4v; overigens ook ontleend aan de Fasciculus temporum.
34 II, kap. 39, R3r-v; de precieze betekenis van dit visioen is mij onbekend.
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ende den prioer van den chartroysen’.34 Opmerkelijk is nog dat de compositoer dit
citaat voorziet van een commentaar waarin hij benadrukt dat slechts zeer weinigen
verzekerd zijn van het eeuwige leven: alleen wanneer men alle vergankelijkheid ge-
heel versmaadt en God met vurige liefde is toegedaan.35 Zijn dit wervende woorden
ten faveure van de kartuizerorde, de strengste van alle kloosterorden?

Zo komt een zinsnede in het reeds besproken pleidooi voor observantie en kloos-
terreformatie in het eerste hoofdstuk, opeens in een ander daglicht te staan. Als de
compositoer opsomt welke Brabantse kloosters van ‘goeden leven’ zijn, noemt hij
alleen de kartuizers bij name terwijl hij de andere orden gemakshalve op één hoop
veegt: ‘chartroyzen, biddende ordenen ende vele andere ordenen, beyde mannen
ende vrouwen’. Was de compositoer een kartuizer? Het zou heel goed kunnen. Ook
de eerder gesignaleerde bibliografische opmerkingen uit zijn koker over de boeken
van Ruusbroec, Jan van Leeuwen en Gielemans passen uitstekend in het profiel van
een kartuizer.36 De zwijgende kartuizers staan bekend om hun boekcultuur en hun
grote boekproductie; een kartuizer beschikte bijna per definitie over een gedegen
kennis van de boekenwereld.37 En ten slotte voldoen de kartuizers ook aan een geo-
grafische voorwaarde: de kartuizers hadden zich al in 1323 gevestigd op het Kiel bij
Antwerpen.38 Sterker nog: in het Antwerpse kartuizerklooster verbleef aan het ein-
de van de vijftiende eeuw een geschiedschrijver. Was hij onze compositoer?

Johannes Vekenstijl van Leuven

‘Een waarheidsgetrouw historicus en een nauwgezet onderzoeker van het verle-
den’, zo typeerde Arnold Bostius (†1499) de kartuizer Johannes van Leuven in zijn
De praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus.39 Bostius, een Gentse karme-
liet, stelde zijn verzameling van beroemde kartuizers samen in de jaren 1486-1494;
van de zevenendertig hoofdstukjes gaat er één over Johannes van Leuven, een Ant-

6 De compositoer en de Brabantse geschiedenis

35 Het commentaar van de compositoer: ‘Ende dit vant die voorseyde Innocencius namaels al warachtich. Bi
den welcken te raden is, also sint Ancelmus seyt, wildi seker sijn van uwer behoudenissen, so sijt vanden getale
der weyniger. Maer wildi sijn alder sekerst, so sijt van den ghetale der alderweynichsten. Ende dat daerom, want
weynich is ghetal van den ghenen die de geboden Gods houden die men houden moet wiltmen ten eewighen le-
ven comen, maer alderweynichst is tgetal vanden ghenen die volcomelijck alle verganckelike dingen versmaden
ende Gode met vieriger liefde aenhanghen.’ (II, kap. 39, R3v).
36 Ik doel op de bibliografische opmerkingen in de levens van Ruusbroec en Jan van Leeuwen. Daar kan overi-
gens nog één aan toegevoegd worden: in II, kap. 29, O1r vertaalt de compositoer de informatie uit de Fasciculus
temporum over de Ierse ridder Tondalus en diens visioen, maar voegt daar eigenhandig aan toe dat ‘daer een
boecxken af ghemaect is’.
37 Zie Kwakkel 2002, m.n. p. 90-96.
38 Over de kartuizers op het Kiel in de 15de eeuw zie Prims 1937, p. 210-219 en Prims 1940, p. 243-252; ook De
Grauwe 1985, p. 65-75.
39 ‘nobilis veritatis historicus & totius antiquitatis diligentissimus investigor’; Bostius 1609 (ed. Petreius), p.
35-36.
40 Zie over dit werk van Bostius Jackson-Holzberg 1981, p. 53-56. Het vierentwintigste hoofdstukje over Jo-
hannes van Leuven werd vrijwel ongewijzigd overgenomen door Petrus Sutor inDe vita Cartusiana (Sutor 1609
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werpse kartuizer.40 Deze Johannes, die nog in leven was toen Bostius over hem
schreef, zou de auteur zijn van een Chronicon summorum pontificum, en van nog
vele andere werken waarvan Bostius de titels niet noemt.41 Over Johannes van Leu-
ven weten we verder dat hij de familienaam Vekenstijl droeg, in 1451 ingeschreven
stond aan de Leuvense universiteit en in 1455 intrad in het Antwerpse kartuizer-
klooster.42 In de jaren negentig was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van
een nieuwe kartuis in zijn geboortestad Leuven; in dat klooster zou hij vanaf 1496
als vicarius verblijven tot aan zijn dood in 1507. Over de stichting en de eerste jaren
van het Leuvense klooster schreef hij een kroniek, en bovendien stelde hij een Ge-
sta sanctorum samen, zo weet Petrus Dorlant te vertellen in zijnCoronaCartusiana
(geschreven vóór 1507).43 Van de historiografische werken van Johannes Vekenstijl
is nu alleen nog zijn kloosterkroniek bekend.44

Is deze kartuizer-historiograaf Johannes Vekenstijl van Leuven, een door zijn
geestverwanten Bostius en Dorlant veelgeprezen auteur, onze compositoer? Hij
past uitstekend in het hierboven geschetste profiel. Maar eerlijk gezegd: dat is dan
ook eigenlijk alles. Geen van de bronnen maakt melding van een Brabantse kroniek
van Vekenstijl, ook zijn eigen kloosterkroniek biedt geen enkel aanknopingspunt
daarvoor. Een smoking gun ontbreekt. Hoewel Vekenstijl een prima kandidaat-
compositoer lijkt, zal op dit punt onze zoektocht moeten eindigen. De wens van de
compositoer om anoniem te blijven, wint het vooralsnog van de nieuwsgierigheid
van de onderzoeker. We moeten hem ‘de compositoer’ blijven noemen.

6.3 De compositoer

(ed. Petreius), p. 595) en door Theodorus Petreius in zijn Bibliotheca Cartusiana. Ik citeer de beschrijving bij Pe-
treius: ‘Ioannes de Lovanio, Belga, vir impense doctus, ac probatae fidei historicus, nec non et totius antiquitatis
pervestigator solertissimus, inter alia ingenii sui monumenta, quibus laudem gloriamque promeruit, scripsit li-
brum de vitis Summorum Pontificum, plurima interserens, quae iucunditate materiei cupidum possint detinere
Lectorem. In quo non famam sequens, sed ab alijs accurate explorata commemorans, illorum temeritatem histori-
corum evitare studuit, qui flocci faciunt, falsave an vera commemorent; dubia an certa. Quem eundem etiam non-
nulla adhuc alia conscripsisse a Bostius, b Sutorque existimant: licet neuter illorum aetatem prodat, quando vixe-
rit: fuit tamen professus Cartusiae Antwerpiens. Liram nunc translatae. (a. Cap. 24 de Script. Cart. b. Lib. 2. vitae
Cartus. tract. 3. ca. 7. pag. 571.); Petreius 1609, p. 209. Vergelijk ook Autore 1993, dl. 6, p. 84-85.
41 ‘... inter alia autem multa & varia preclari ingenii sui monumenta’. Het genoemdeChronicon is nu moeilijk te
traceren, vermoedelijk gaat het om een bewerking en voortzetting van het Chronicon summorum pontificum et
imperatorum, de beroemde pausenkroniek van Martinus van Troppau.
42 De Grauwe en Timmermans 1999, dl. 1, p. 259-260. Zie verder ook Reusens 1877, p. 228-229, Scholtens
1940, p. 250, Scholtens 1951, p. 38 en Hendrickx 1984, p. 113.
43 Dorlant neemt in de Corona de getuigenis van Bostius over Vekenstijl over, maar voegt daar het volgende
aan toe: ‘Etiam compilando gesta sanctorum tam martirum tam confessorum illorum precipue quorum nullam
apud nos scripta queant facile invenire. Scripsit etiam de ortu et progressu domus nostre nove plantationis in Lo-
vanio ubi etiam pro tempore et procurationis et vicarij efficio est perfunctus. Et non pars minima illius cenobij
promotionis vivit adhuc in humanis quam ego revera non laudassem cum scriptum sit ne laudes honorem in vita
sua nisi me Bostius suo scripto et iam permulgato vola mine provocasset.’ (Corona Cartusiana VIII, cap. 34;
Brussel, KB, hs. 11929-30, f. 164v ; over dit handschrift Deschamps 1984).
44 In Brussel, KB, hs. 15003-15048; de tekst is uitgegeven door Reusens 1877. Johannes Vekenstijl blijkt boven-
dien de auteur te zijn van een devoot traktaatje, het Boecxken vander volmaecter doechdelycheit, overgeleverd in
Wenen ÖNB, hs. 12795, f. 294r-306r; zie Lievens 1960, p. 385 en Jaspers 1986, p. 310-311. De Narrative sources
doet abusievelijk voorkomen dat ook Vekenstijls Gesta sanctorum is overgeleverd (Narrative sources, J230, d.d.
2006).
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Dat maakt bovenstaande exercitie overigens geenszins tot een zinloze zoekactie.
Belangrijker dan het kunnen drukken van een naamkaartje, is dat het ontstaansmi-
lieu van Die cronyke scherper dan voorheen is afgebakend: Die cronyke werd
geschreven door een Brabander in het Antwerpse die een zuiver kloosterleven
voorstond, die goed vertrouwd was met de historiografische werken uit de Win-
desheimse kloosters in Brabant, die een bewonderaar was van het kartuizerleven en
misschien zelf een kartuizer was. Van zo’n man kwam de visie op de Brabantse ge-
schiedenis die in Die cronyke wordt verwoord en uitgebeeld. Het uitvouwblad
geeft het beeld van de Brabantse geschiedenis, gezien vanuit een streng-monastiek
oogpunt.

6.4 Tot besluit

Dat de compositoer te plaatsen is in streng-monastieke kringen, biedt ook een ver-
klaring voor de eigenzinnige keuzes die hij maakte bij het creëren van zijn – in veel
opzichten conservatieve – beeld van de Brabantse geschiedenis. De aandacht voor
de Brabantse heiligen en vromen (overigens voor het overgrote deel voorbeeldige
kloosterlingen), zijn fascinatie met het sacrale koningschap en zijn bewondering
voor een vorst die meer monnik dan koning is, zijn keuze voor een exclusief chris-
telijke Brabantse genealogie: het past allemaal bij het hierboven geschetste profiel
en de kleur van de compositoer. Maar hoe representatief was zijn visie, en in hoever-
re werd ze ook door anderen uitgedragen?

Dergelijke vragen gaan eigenlijk dit boek te buiten; hier komen de desiderata voor
het vervolgonderzoek over Die cronyke aan het licht. Hoewel intensieve bronver-
gelijking de basis heeft gevormd voor deze studie, is nog geen uitputtend bronnen-
onderzoek overDie cronyke verricht.Daarnaast is er nog veel onderzoek nodig naar
de overige Brabantse geschiedschrijving uit de tweede helft van de vijftiende eeuw.
Maar het in de voorgaande hoofdstukken gebodene levert wel voldoende materiaal
voor een voorlopige, nadere situering vanDie cronyke in de Brabantse historiografie.

Uit enkele teksten die in verband zijn gebracht met Die cronyke, kan geconclu-
deerd worden dat de geestverwante historici van de compositoer vooral zijn te vin-
den in de Windesheimse kloosters van Brabant. De laude, na de Brabantsche yees-
ten de belangrijkste bron van de compositoer, werd in de jaren zestig van de
vijftiende eeuw geschreven door een regulier kanunnik, wellicht uit het Windes-
heimse klooster Korsendonk. Ook zijn er, hoewel geen direct tekstuele, duidelijke
overeenkomsten te constateren tussen Die cronyke en het werk van Johannes Gie-
lemans (†1486) uit het Rooklooster, compilator van onder andere hetHagiologium
Brabantinorum en hetHistoriologium Brabantinorum. Net alsDie cronyke zijn de
werken van de twee Brabantse reguliere kanunniken te kenschetsen als conservatie-
ve geschiedschrijving met een, ten opzichte van de traditie, nieuw, sterk spiritueel
accent.
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Maar de genoemde twee Windesheimers waren niet de enigen. In de tweede helft
van de vijftiende eeuw gonst het in de Windesheimse kloosters van de historiografi-
sche activiteiten. Een kleine opsomming, die zich beperkt tot Brabantse historio-
grafie, mag volstaan.45 Een zekere Johannes Regularis, misschien Jan van Meerhout
uit Korsendonk, schreef vóór 1462 een Nova historia ducum Brabantiae.46 Nico-
laas Clopper, regulier in het klooster Mariënhaghe, voltooide in 1472 zijn Florari-
um temporum, een sterk Brabants georiënteerde wereldkroniek.47 De ijverige kopi-
ist Antonius Vlamincx van het Windesheimse klooster Korsendonk schreef in de
jaren negentig een compleet handschrift van de Brabantsche yeesten af en maakte
ook een afschrift van Emond de DynthersChronica. Zeker in verband met het uit-
vouwblad van Die cronyke is nog interessant dat Aegidius de Wilde (Rooklooster,
†1503) enkele genealogische overzichten in rolvorm ontwierp, waaronder een ge-
nealogie van de Brabantse hertogen.48

De contouren tekenen zich af van een conservatieve geschiedschrijving met een
duidelijk spiritueel accent, die vooral in de Windesheimse kloosters werd beoefend.
Waarom werd juist vanuit deze monastieke hoek aan deze vorm van Brabantse ge-
schiedschrijving gedaan? Geschiedenis als geestelijke vorming? Maar dat kan toch
niet het enige zijn. Uit de geschriften, en dan met nameDe laude, het werk van Gie-
lemans enDie cronyke, spreekt een opvallend soort van spiritueel-nationaal zelfbe-
wustzijn: Brabant is in geestelijk opzicht een uitverkoren land. Is er in deze periode
en in deze kloosters sprake van een gevoel van ‘nationaal-religieuze superiori-
teit’?49 Of was dat een veel breder gedragen gevoel? Is de sterk geaccentueerde ‘hei-
ligheid van Brabant’ een gevolg van de afnemende politieke zelfstandigheid van
Brabant in de vijftiende eeuw, waardoor men in reactie daarop nieuwe, onderschei-
dende eigenschappen van Brabant ontdekte en naar voren bracht?

Als gezegd, dat zijn interessante vragen voor een vervolgonderzoek en een ander
boek.Die cronyke is de meest succesvolle getuigenis van een historiografisch feno-
meen dat zich in de tweede helft van de vijftiende eeuw vooral in de streng-monas-

6.4 Tot besluit

45 De schrijverscatalogus van Petrus van St.-Truiden biedt naast de Brabantse historiografie zicht op nog meer
historiografische activiteit onder de Windesheimers, zie Lourdaux en Persoons 1968; zie bovendien Lourdaux
e.a. 1976.
46 De inhoud van deze nu verloren tekst is deels te reconstrueren aan de hand vanDe laude en Nicolaas Clop-
pers Florarium temporumwaarin deNova historia als bron is gebruikt, zie Bijlage 3, p. 192-193.
47 Boeren 1951, vgl. ook Bijlage 3, p. 192.
48 ‘Frater Aegidius de Wilde. Historiographus singularis fuit iste, et ea quae conscripsit invenies in Origine
huius domus, sub priore XVIIIo. Descriptionem terrae promissionis in rotula longa et larga descripsit et depinxit.
Item in rotula similiter descripsit lignum scientiae boni et mali, sed et diversas genealogias ab initio saeculi usque
tempora nostra, quantum ad duces Brabantiae.’ Citaat uit Gaspar Ofhuys, Originale, aangehaald in Anecdota
1895, p. 235.
49 En zou dat in verband te brengen zijn met de visie van de Brabantse Windesheimers op de (Brabantse) oor-
sprong van de Moderne devotie? Zie Van Engen 1992, vergelijk ook hoofdstuk 3. Zie in dit verband met de uit-
spraken van de compositoer ook een citaat van de reguliere kanunnik Petrus Impens (†1523), die in een pleidooi
voor en een lofzang op de ‘inclusio’ in Brabant (de kloosterslot-beweging) het land Brabant gelukkig prijst: ‘Gau-
deat igitur felix et inter ceteras terras preeminens nobilitate illustris Brabantia cui accedit quasi quodam volupta-
tis mellifluo paradiso sacra inclusio. Exultet et laetetur haec fecunda patria...’; Prims 1944, p. 33.
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tieke kringen van Brabant lijkt te hebben voorgedaan. De daarin verwoorde visie
op het Brabantse verleden is kernachtig uitgebeeld op het uitvouwblad vanDie cro-
nyke. Het uitvouwblad presenteert het Brabantse geschiedbeeld anno 1500, zoals
dat in bepaalde Brabantse kloosters werd vormgegeven. Het uitvouwblad wil ei-
genlijk zeggen: dit is Brabant. Brabant is heilig, Brabant is koninklijk, Brabant is
oud en, min of meer al in deze drie eigenschappen besloten, Brabant is goed, dap-
per, edel, barmhartig, rechtvaardig en beminnelijk. De bewijzen voor deze krachti-
ge karakteristiek van Brabant liggen voor het oprapen in de rijke geschiedenis van
het hertogdom.
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De bijgevoegde cd-rom bevat een eerste transcriptie van de tekst vanDie alder excellenste cro-
nyke van Brabant. Voor deze bijlage geldt nadrukkelijk een waarschuwing vooraf. Het hier ge-
bodene is geen volwaardige editie, maar slechts een eerste en voorlopige transcriptie van de kro-
niek, met enkele onvolkomenheden van dien. Niettemin is het zinvol om ditwork in progress te
publiceren; men kan zo snel en eenvoudig de kroniektekst van ruim 400 pagina’s raadplegen.
Niet dat een meer definitieve en liefst geannoteerde tekstuitgave niet de voorkeur zou verdie-
nen, integendeel. Deze transcriptie, of werkeditie zo men wil, kan worden gezien als een eerste
stap op weg naar een mooie editie vanDie cronyke. Maar of een dergelijk project ooit, op korte
of op lange termijn zal worden uitgevoerd, is nog maar de vraag. Vandaar deze bijlage.
De transcriptie is gebaseerd op het exemplaar Brussel, KB, Inc. B 1371; in geval van (zeld-

zaam) tekstverlies zijn andere exemplaren geraadpleegd.1 De transcriptie volgt in hoofdlijnen
de principes van een leeseditie. De afkortingen zijn opgelost, het hoofdlettergebruik en de in-
terpunctie zijn aangepast. Emendaties zijn stilzwijgend en met terughoudendheid doorge-
voerd. De (Romeinse) cijfers zijn in kapitaal weergegeven, bij rangtelwoorden is de punt achter
het cijfer gehandhaafd. Van de tekst op het uitvouwblad is geen transcriptie gemaakt.
Met het oog op de toegankelijkheid van de transcriptie volgt hier nog een inhoudsopgave

van de kroniek, die gebaseerd is op de ‘tafelen’ van beide delen (a2r-v en A1r-A2v).

I

Prologus oft voorsprake (a3r)
1. Dat yerste capittel. Vander gheleghentheyt ende condiciën des lands van Brabant etc. (a3v-

a5v)
2. Dat tweede capittel. Vander proprieteyt des selfs landts ende der Brabanteren condicye, by

bediedenissen des woerdts Brabancia, by neghen letteren (a5v-b2r)
3. Dat derde capittel is tracterende ende roerende van den leven der santen die in Brabant

gheweest sijn. Inden iersten wordt in dit voorseyde capittel verclaert die hystorie vander
heyligher maecht sinte Gheertruyt (b2r-b3r)

4. Dat vierde capittel. Van sinte Amelberghen vijf heylighe kinderen. Ende eerst van sinte
Reynelt, maghet (b3r-b3v)

5. Dat vijfste capittel. Van sinte Goedelen, haer sustere (b3v-b4v)
6. Dat seste capittel. Van sinte Pharelt, haer sustere (b4v-b5r)

1 Brussel, KB, Inc. B 1371 is een vrijwel compleet exemplaar zonder de ‘variante bladen’ (zie hierover Bijlage 2,
p. 179-180); het oorspronkelijke titelblad ontbreekt, ook is het laatste blad beschadigd.
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7. Dat sevende capittel. Van den heylighen ghesusteren sinte Aldegonde ende sinteWoutruyt
(b5r-b5v)

8. Dat achste capittel. Van sinte Ermelijne vanMeldert, maghet (b5v-b6v)
9. Dat neghende capittele. Van sinte Berlynde vanMoersele, maecht (b6v-c1v)
10. Dat tiende capittel. Van sinte Reynoffel van Yncourt, maecht (c1v-c2v)
11. Dat elfste capittel. Van sinte Oeden van Rode, weduwe (c2v-c3v)
12. Dat twalefste capittel. Van sinte Arnout, marcgrave des Heylichs Rijcx ende namaels bis-

schop vanMets etc. Ende van sinen neve, sint Wandregisilus (c3v-c4v)
13. Dat dertienste capittel. Van sinte Landrada, maecht (c4v-c6r)
14. Dat XIIII. capittel. Van sinte Amelberghe, maecht (c6r-d1r)
15. Dat XV. capittel. Van sinte Alaert, abt ende confessoer (d1r-d2r)
16. Dat XVI. capittel. Van sinte Truyt, priester, confessoer (d2r-d3r)
17. Dat XVII. capittel. Van sinte Veroen ende sijn suster sinte Verone (d3r-d4r)
18. Dat XVIII. capittel. Van sint Dignen van Ghele, maecht ende martelarsse (d4r-d5r)
19. Dat XIX. capittel. Van sinte Gommaer van Lyere, confessoer (d5r-d5v)
20. Dat XX. capittel. Van sinte Rombout, aertsbisscop, ende sinte Lybrecht, heyligge martela-

ren (d6r-d6v)
21. Dat XXI. capittel. Van sinteWybeert van Gemmelours, confessoer (d6v-e1r)
22. Dat XXII. capittel. Van sinte Wijde tAnderlecht, confessoer. Ende vanden eerwerdighen

Wonedulphus, deken van Anderlecht (e1r-e2v)
23. Dat XXIII. capittel. Van sinte Arnout, een ridder in Brabant, daer na bisschop van Soysson

in Vranckerijc (e2v-e3r)
24. Dat XXIIII. capittel. Vanden devoten Bonifacius, bisschop van Losanen, van Bruessel ghe-

boren (e3r-e5r)
25. Dat XXV. capittel. Van sinte Marie van Oyguyes, maecht (e5r-e5v)
26. Dat XXVI. capittel. Van meester Jacob van Vytry, regulier tot Oyguies ende daer na cardi-

nael (e6r-e6v)
27. Dat XXVII. capittel. Vanden devoten broeder Arnulphus oft Aernout, conveers te Vileers

(e6v-f2r)
28. Dat XXVIII. capittel. Van sint Iden, Godefroyts van Buylloens moeder (f2r-f2v)
29. Dat XXIX. capittel. Van sinte Iden van Nyvele (f2v-f4r)
30. Dat XXX. Van sint Iden van Leewe (f4r-f4v)
31. Dat XXXI. Van sint Iden van Loven (f4v-f6r)
32. Dat XXXII. capittel. Vander heyligher maghet Lutgaerde van Ewyers (f6r-g2v)
33. Dat XXXIII. capittel. Van brueder Thomas, conpositor des Boecks vanden Byeden (g2v-

g3r)
34. Dat XXXIIII. capittel. Van vele doirluchtighe oft heylighe personen in dyer tijt levende in

Brabant (g3r-g6v)
35. Dat XXXV. capittel. VanMagrietken van Loevene, gheheeten Fiere Magrietken (g6v-h1r)
36. Dat XXXVI. capittel. Vander alendigher Mariën, martelersse (h1r-h2r)
37. Dat XXXVII. capittel. Vanden devoten heere Jan van Ruysbroeck, yerste pryoer van

Groenendale (h2r-h2v)
38. Dat XXXVIII. capittel. Van brueder Jan, den Goeden Cock van Groenendale (h3r-h3v)
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II

1. Dat yerste capittel. Vanden beghinne der Troyanen tot Brabon ende Kaerlen, beyde kinde-
ren van Franchion (A3v-A5r)

2. Dat tweede capittel. Vanden voerseide Brabone, yerste coninck van Agrippinen, die den
rueze versloech. Ende van Kaerlen sijnen broeder, heere van Tongeren, beyde kinderen
van Francio. Ende van Julius Cesar ende vanden keyser Octavianus etc. (A5v-B3r)

3. Dat III. capittel. Van Kaerlen, Brabons sone, die II. coninck van Agrippinen, ende van si-
nen nacommeren tot Ansises toe, die de XII. coninck van Agrippinen was ende wert ker-
sten etc. (B3r-B4v)

4. Dat IIII. capittel. Prologhe opden boom oft linye der princen ende hertoghen van Brabant
(B4v-C1r)

5. Dat vijfste capittel. Van Ansises, den XIIsten coninck van Agrippinen, op den welcken den
boom beghint (D1r-D2r)

6. Dat VI. capittel. Van Brabon, Ansises’ sone, die yerste kersten prince in Brabant (D2r-
D3r)

7. Dat VII. capittel. Vanden tweeden kerstenen Brabone etc. (D3r)
8. Dat VIII. capittel. Vanden derden Brabone, prince van Brabant. Ende hoe coninck Clodo-

veus van Vranckerijcke kersten werdt etc. (D3v-D5r)
9. Dat IX. capittel. Van Kaerlemanne, die vierde prince van Brabant op Haspegouwe etc.

(D5r-E1r)
10. Dat X. capittel. Van Pypine van Landen, gheheeten sinte Pippijn, die yerste hertoghe van

Brabant etc. (E1r-E3r)
11. Dat XI. capittel. Vanden levene van sinte Itten, des voorseide sinte Pypijns huysvrouwe

(E3r-E3v)
12. Dat XII. capittel. Van hertoghe Grymoalde, den tweeden hertoghe van Brabant (E3v-E4r)
13. Dat XIII. capittel. Van sinte Begghen, hertoghinne van Brabant, ende van Angise, haren

man (E4r)
14. Dat XIIII. capittel. Van Pipyne van Herstalle, die derde hertoghe (E4v-E6r)
15. Dat XV. capittel. Vanden vromen hertoghe Karel Marteel, den vierden hertoghe van Bra-

bant (E6r-F2v)
16. Dat XVI. capittel. Van Cleyn Pypijne, die vijfste hertoghe van Brabant, die coninck van

Vranckerijcke wert (F2v-F5v)
17. Dat XVII. capittel. Die historie vanden duechdeliken levene ende schoonen gesten ende

strijden vanden Groten sinte Kaerlen, coninck van Vranckerijcke ende die seste hertoghe
van Brabant ende Lothrijck ende namaels Roomsch keysere (F6r-G6v)

18. Dat XVIII. capittel. Die historiën vanden strijden des lants van Spaengiën, dat welcke co-
ninck Kaerle bi bevele van sinte Jacob den heylighen apostel totten kerstenen gheloovemet
vele arbeyts bracht heeft etc. (H1r-K4v)

19. Dat XIX. capittel. Van Lodewijcke die Goedertieren keyser ende coninck ende VII. her-
toghe van Brabant (K4v-K5v)

20. Dat XX. capittel. Van sinen kinderen, hoe sy teghen malckanderen streden. Ende hoe sy
weder verzoenden. Ende hoe Karel die Caluwe coninck wert. Ende vanden Denen ende
Norweghers etc. (K5v-L1v)

21. Dat XXI. capittel. Van coninck Lodewijc die Lispere. Ende hoe die Denen ende Norweg-
hers weder int lant quamen (L1v-L2r)

22. Dat XXII. capittel. Hoe Vranckerijc geregeert wert na coninc Lodewijcs doot die lispende
was. Ende van Kaerlen die Simpele, sinen sone etc. (L2r-L3r)
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23. Dat XXIII. capittel. Hoe Vrancrijck na Kaerlen den Simpelen gheregeert wert. Ende van
coninck Lodewijcke die Simpele, synen sone (L3r-L3v)

24. Dat XXIIII. capittel. Van coninck Lotharijs, Lodewijcs sone, ende vander orloghen tus-
scen hem ende den tweesten keyser oft coninc Otte (L3v-L4r)

25. Dat XXV. capittel. Hoe hertoge Kaerle van Lothrijck ende van Brabant vander cronen be-
rooft wert van Hughen, den grave van Parijs, geheeten Capet (L4r-L5v)

26. Dat XXVI. capittel. Van hertogheOtte, Karels sone. Ende hoe Lothrijck, een deel van Bra-
bant, na sijn doot quam in die handen vanden graven van Ardenen (L5v-L6v)

27. Dat XXVII. capittel. VanGherberghen, gravinne van Lovene ende van Bruessele, ende van
Lambrechte metten Baerde, haren man. Ende vanden anderen graven van Lovene ende van
Bruessel tot Godevaerde metten Baerde toe (L6v-M1v)

28. Dat XXVIII. capittel. Hoe die vaert over die zee began tottenHeylighen Lande, die welcke
seer swaerlijc toe ghinck. Ende hoe Godevaert van Buyllioen, hertoge van Lothrijcke, Jhe-
rusalem wan metten kerstenen heyre (M1v-N5r)

29. Dat XXIX. capittel. Van Godevaert metten Baerde. Hoe hi thertoechdom weder creech
ende vanden onderscheede van Lothrijck ende van Brabant (N5r-O1r)

30. Dat XXX. capittel. Vanden II. Godevaerde, hoe hi orloechde op hertogeHenrijc van Lym-
borch (O1r-O2r)

31. Dat XXXI. capittel. Vanden derden hertoghe Godevaerde, die jonck sijnde in die wieghe
hinck aen een willige, dair die Brabanters dry daghen lanck streden teghen die Grymber-
sche heeren, die seer machtich waren, ende die Brabanters hadden victorie (O2r-O4r)

32. Dat XXXII. capittel. Vanden vromen hertoghe Henrijcke, den yersten van dien name
(O4r-P1r)

33. DatXXXIII. capittel.Vanden II. hertogeHenrijcke, geheetendieGrootmoedighe (P1r-P1v)
34. Dat XXXIIII. capittel. Vanden heilighen coninck sinte Lodewijck van Vrancrijck, ende

van sijnen heylyghen doctrinen ende leeringhen (P1v-P5r)
35. Dat XXXV. capittel. Vanden derden hertoghe Henrijck, gheheeten die Saechtmoedighe,

ende sijnen gheslachte (P5r-P6r)
36. Dat XXXVI. capittel. Vanden yersten hertoghe Janne. Ende vanden groten stride te Woe-

ronck, dair hi victorie hadde etc. (P6r-Q2v)
37. Dat XXXVII. capittel. Vanden tweeden hertoghe Janne, in wiens tide den strijt voor Cort-

rijcke gheviel. Ende van sijnre orloghen teghen Mechlen, ende dair na teghen Bruessel
(Q2v-Q6r)

38. Dat XXXVIII. capittel. Vanden derden hertoghe Janne. Ende vanden III plaghen die ghe-
schieden. Ende van sijnen orloghen in sijn joncheyt (Q6r-R2r)

39. Dat XXXIX. capittel. Hoe coninc Jan van Behem in Brabant quam. Ende hoe hertoghe Jan
tweewerf belach Valkenborch ende ten eynde wan (R2r-R3v)

40. Dat XL. capittel. Hoe hertoghe Jan orloechde teghen XVI lantsheeren. Ende hoe hi daer na
sinen sone huwede aen des conincs dochter van Vranckerijc (R3v-R5r)

41. Dat XLI. capittel. Van hertoech Jans orloghen teghen XVI lansheeren bi toebringhene des
ouden graven Lodewijcx van Vlaenderen, ten oczuyne vander stadt van Mechlen die hi
ghecocht hadde. Ende hoe coninck Philippus van Vranckerijck die sake op nam etc. Ende
hoeMechlen aen Brabant quam etc. (R5r-RR2v)

42. Dat XLII. capittel. Hoe coninc Eduwaert van Enghelant die III. in Brabant quam ende van
sinen orlogen op Vranckerijck. Ende vanden jammerliken jaren etc. (RR3r-RR5r)

43. Dat XLIII. capittel. Hoe hertoghe Jan van Brabant voerseid sijn sonen ende dochteren te
huwelijcke bestaedde. Ende vanden stride die hi op die Ludickers wan etc. (RR5v-rrr1r)

44. Dat XLIIII. capittel. Vanden orloghe dwelc na hertoech Jans doot opstont tusschen Bra-
bant ende Vlaendren. Ende hoe grave Lodewijck tot Mechlen ontfangen wert. Item een re-
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capitulacie ende verhalinge vander stad van Mechlen, hoe datse van yerst geregeert heeft
geweest tot vrou Johannen toe incluys (rrr1r-rrr2v)

45. Dat XLV. capittel. Vanden wonderlijcken verbonde met Kaerlen den IIIIden keyser. Ende
voert van grave Lodewijcs orloghen tegen Brabant (rrr2v-rrr5r)

46. Dat XLVI. capittel. Vander uutspraken ende segghene hertogheWillems van Beyeren, gra-
ven vanHenegouwe ende vanHollant, opt gheschil tusschen hertogheWencelijn ende gra-
ve Lodewijcke van Vlaendren. Ende hoe grave Lodewijck dwanck die stadt van Antwer-
pen aengaende den III mercten (rrr5v-rrr6v)

47. Dat XLVII. capittel. Hoe die ghemeynte te Lovene ende te Bruessel opstont. Ende hoe
hertoghe Wencelijn Lovene belach. Item hoe hi track voor Ravesteyn, daer na in Savoyen
ende daer na voor Heymersbach, dwelck hi wan etc. (S1r-S2r)

48. Dat XLVIII. capittel. Hoe hertoge Reynout, die oudste brueder van Ghelre, ghevanghen
wert van sinen jongsten brueder. Ende hoe die orloghe began tusschen die Brabanters ende
die Gheldersche (S2r-S2v)

49. Dat XLIX. capittel. Hoe die orloghe began tusschen hertogheWencelijn van Brabant ende
marcgrave Willem van Gulick. Ende vanden stride te Baeswilder, daer hertoghe Wencelijn
ghevanghen wert, etcetera (S2v-S5r)

50. Dat Lste capittel. Vander ghemeynten die te Lovene weder opstont. Ende hoe die heeren te
Lovene in die pijken gheworpen werden. Ende hoe hertoghe Wencelijn Lovene weder be-
lach. Ende van sijnre doot te Lutzenborch (S5r-S6r)

51. Dat LI. capittel. Hoe die orloghe weder op stont tusschen hertogeWillem vanGhelre ende
vrouwe Johannen van Brabant. Ende hoe Grave ende Cuyck yerst aen Brabant quamen
(S6r-T3r)

52. Dat LII. capittel. Hoe weder een nyeuwe orloghe begonst tusschen Brabant ende Gelder-
lant (T3r-T5r)

53. Dat LIII. capittel. Vanden oore hertogen Philips van Bourgoingnen. Ende sonderlinge van
Anthonijs, sinen middelsten sone. Ende van vrouwe Johannen van Brabant condiciën ende
hoe sy aflivich wert (T5r-V1r)

54. Dat LIIII. capittel. Hoe Anthonijs van Bourgoingnen in Brabant voor hertoghe ontfangen
wert.Endevan sinenhogengeslachte.Endehoehi sijn tweestehuysvrouwe troude (V1r-V3r)

55. Dat LV. capittel. Hoe hertoghe Anthonijs dat lant van Lutzenborch met vele arbeyts hem
onderdanich maecte. Ende van coninc Segemont van Hongeren ende Behem, die oeck
Roemsch coninc was. Ende vanden stride der Fransoyzen tegen dYnghelsche, daer hertoge
Anthonijs verslagen wert te Blangijs (V3r-X1r)

56. Dat LVI. capittel. Van hertoge Janne, Anthonijs sone (X1r-X1v)
57. Dat LVII. capittel. Van den huwelike tusschen hertoge Janne van Brabant ende vrouwe Ja-

coba, hertoge Willems dochter, gravinne van Henegouwe, Hollant ende Zeelant. Ende
vanden regimente int hof etc. (X1v-X6r)

58. Dat LVIII. capittel. Hoe Philips, grave van SintPol ende van Lyney, hertoghe Jans broeder,
ruwaert van Brabant werdt. Ende hoe hertoghe Jan metten Heynsbergheren te Bruesel
quam etc. (X6r-Y2v)

59. Dat LIX. capittel. Hoe die orloghe begonste tusschen hertoge Janne van Brabant ende die
Yngelsche etc. Ende hoe hi van live quam ter doot (Y2v-aa2v)

60. Dat LX. capittel. Vanden yersten hertoge Philips, hertoge Jans brueder (aa2v-aa4v)
61. Dat LXI. capittel. Vanden tweeden hertoghe Philips, die oeck hertoghe van Bourgoingnen

was, ende van sinen orloghen in vele landen (aa4v-bb2v)
62. Dat LXII. capittel. Noch van hertoge Philippus. Hoe heer Lodewijck, die dalphin, bi hem

quam, dien hi namaels behulpich was totter cronen. Ende vander orloghen in Vranckerijc-
ke ende opt lant van Ludick etc. (bb2v-bb5r)
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63. Dat LXIII. capittel. Van hertoghe Kaerlen van Bourgondiën, van Brabant etc. Ende van si-
nen orloghen weder opt lant van Ludick ende in Vranckerijcke (bb5r-cc3v)

64. Dat LXIIII. capittel. Noch van hertoghe Karels orloghen in Almaniën, in Zwitzen ende in
Loraynen (cc3v-dd1r)

65. Dat LXV. capittel. Van vrouweMariën, eenighe dochter Karels van Bourgondiën ende van
Brabant. Ende van hertoge Maximiliane van Oistrijcke, haren man, ende noch ander din-
gen (dd1r-dd4r)

Bijlage 1172
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In deze bijlage wordt een bibliografische beschrijving gegeven vanDie alder excellenste cronyke
van Brabant, gevolgd door een overzicht van alle nu bekende exemplaren van de eerste druk.
Ten slotte zijn nog enkele bibliografische aantekeningen over het boek bijeengebracht.1

Bibliografische beschrijving

1. titelbeschrijving
Die alder excellenste cronyke van Brabant. Antwerpen, Roland van denDorpe, 1497 (1498)2. 20.
2. titelpagina
(a1r, xylografisch):
D i e . a l d e r . e x c e l l –e s t e | C r o n y k e . v –a . b r a b –a t ||
3. colofon
(dd4r):
H i e r i s v o l e –y d t d e s e C r o n i k e e –n g e – |
p r e n t b i m y R o l a n t v –a d e n D o r p : w o – |
n –e d e T h a n t w e rp –e i n d i e h u y u e t t e r s |
s t r a t e . b i o n s e r v r o u w –e b r o e d e r s . |
A n n o . M . c c c c . x c v i j . o p d –e l a e t s t –e d a c h |
v a n F e b r u a r i u s . o f t L o u m a e n t ||
4. katernformule3

20: a-g6 h4 A6 B4 C2+2+2+2+2+2 D-R6 RR6 rrr6 S-Y6 aa-cc6 dd4

5. folia
216 folia, foliëring: elke eerste drie bladen van een katern, of elke eerste twee (h, B, dd). De af-
meting van een blad is ca. 290 bij 207 mm.; van de drukspiegel ca. 197 bij 147 mm.
6. inhoud
a1r [titelpagina, xylografische tekst]
a1v [blanco]
a2r Hier beghint die tafele vanden eersten deele der Coronijcken vanden lande van

Brabant
a2v Hier beghint die Cronike van Brabant ende dat gheslachte ende die gesten vanden

seer hoghen edelen ende vromen princen ende hertogen des selfs landts, int corte

1 Met hartelijke dank aan Gerard van Thienen die een eerdere versie van deze bijlage van commentaar voorzag.
2 Volgens het colofon 1497 (in paasstijl); in moderne telling: 1498.
3 Het uitvouwblad (katern C) dwingt tot een ongebruikelijk katernformule: de zes bladen (ter grootte van een
dubbelblad) van C zijn weergegeven als C2+2+2+2+2+2.

Bijlage 2
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a2v Inden yersten Prologus oft voorsprake
a3v Hier beghint den yersten boeck oft dat yerste deel vander Croniken van Brabant in

xxxvi. capittelen gedeylt
b2r Hier na volcht int corte dat leven van sommigen voorscreven heyligen
A1r Dit is die tafel vanden tweesten boecke oft deele vanden croniken van brabant
A3r Hier beghint dat tweeste oft ander deel vanden Croniken van Brabant, te weten

vanden afcomsten ende hogen geslachte der princen ende hertoghen van Brabant
dd4r Hier sal eynde nemen die Cronijke van Brabant [epiloog]
dd4r Een salighe leeringe [kort gedicht]

De exemplaren

De onderstaande lijst van exemplaren is gebaseerd op de gegevens in de ISTC (Incunable Short
Title Catalogue).4 De inventaris van de ISTC kon met enkele exemplaren worden aangevuld. In
sommige gevallen bleek dat de beschrijving in de ISTC onjuist of achterhaald was. Het exem-
plaar van deOtto-Schäfer-bibliotheek te Schweinfurt bijvoorbeeld is in 1995 op een veiling ver-
kocht; het exemplaar in Stockholm is niet de eerste druk, maar de herdruk van 1512.5 De korte
beschrijving van de afzonderlijke exemplaren is gebaseerd op autopsie (de exemplaren bewaard
inNederland enBelgië en het exemplaar inWolfenbüttel) of op de antwoorden die demeeste bi-
bliotheken gaven op een korte vragenlijst.6 In de beschrijving is achtereenvolgens de volgende
informatie opgenomen: de signatuur, de mate van volledigheid, mogelijke variante bladen (zie
hiervoor de ‘Bibliografische aantekeningen’), de uitvoering van het boek (aanwezigheid van ru-
bricatie, initialen, ingekleurde houtsneden), nadere bijzonderheden indien van belang en litera-
tuurverwijzingen. In enkele gevallen zijn ook provenance-gegevens opgenomen, alleen als die
betrekking lijken te hebben op een eerste dan wel een vroege bezitter in verband met mogelijke
indicaties van primaire receptie. De zes dubbelbladen van C zijn aangeduid als C1-6.

Aberystwyth, National Library ofWales
geen signatuur (NLW Incunable Collection)
13 bladen aanwezig (c1, e3, e4, g2, P2, RR4, Q4, N4, X3, X4, Y2, Y3 en Y5); geen rubricatie van
kapitalen; geen initialen
lit.: Scholderer 1940, p. 32, nr. 113.

Antwerpen, Museum Plantin-Moretus
signatuur: R 46.6
h4 en C ontbreken; variant: a2/a5, a3/a4; geen rubricatie van kapitalen; initialen in rood; hout-
sneden niet ingekleurd
aantekening: a6 is voor a5 ingebonden
lit.: Polain 1932-1978, dl. 1, p. 682, nr. 1063a.

Bijlage 2

4 De ISTC is hier schatplichtig aan de gegevens in de ILC (Van Thienen en Goldfinch 1999, p. 106-107, nr.
558).
5 Het boek komt dan ook niet voor in Collijn 1914-1916.
6 Van de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen en de Library of Congress (Washington) ontving ik geen ant-
woord.
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Berlijn, StaatlicheMuseen zu Berlin, Kunstbibliothek
signatuur: 9vis 1559 mtl.
C ontbreekt; b2/b5 mogelijk variant; kapitalen gerubriceerd; initialen in rood
lit.: Voullième 1906-1927, dl. 1, p. 259: nr. 4814.

Boston (Mass.), Public Library
signatuur: Q. 404. 40
C ontbreekt; geen rubricatie van kapitalen; geen initialen; houtsneden niet ingekleurd

Brussel, Koninklijke Bibliotheek
signatuur: Inc. B 1371
a1 ontbreekt; kapitalen gerubriceerd; initialen in rood; alle houtsneden inclusief C ingekleurd
aantekening: C is ingebonden als katern (niet uitvouwbaar)
lit.:Vijfhonderdste verjaring 1973, p. 506-508, nr. 230; Jan I 1994: p. 39-41, nr. 8;Karel de Stou-
te 1977, p. 150, nr. 52a.

Brussel, Koninklijke Bibliotheek
signatuur: Inc. B 1372
h4, C ontbreken; geen rubricatie van kapitalen; geen initialen; houtsneden niet ingekleurd
provenance: (op binnenzijde voor- en achterplat) ‘ex libris h. goduaerts’ (16de eeuw?).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek
signatuur: Inc. B 1373
a1 en C ontbreken; variant: a2/a5, b1-6, c2/c5, c3/c4, d1-6, e1-6, f2/f5; kapitalen gerubriceerd;
initialen in rood; houtsneden niet ingekleurd
aantekening: het boek bevat veel marginale aantekeningen, de meeste in dezelfde hand als in de
‘Kroniek van Beek’ die achter de kroniek is ingebonden
lit.: Habets 1870, Polain 1932-1978, dl. 1, p. 682, nr. 1063a ;Karel de Stoute 1977, p. 151, nr. 52b.

Brussel, privébezit
h4 ontbreekt; geen rubricatie van kapitalen; initialen in rood en blauw;
alleen C is ingekleurd.

Cambridge, University Library
signatuur: Inc. 3. F. 6. 9 (3461) (olim Den Haag, KB)
b1, h4 en C ontbreken; geen rubricatie van kapitalen; geen initialen;
houtsneden niet ingekleurd
lit.: Holtrop 1856, p. 89, nr. 231; Oates 1954, p. 660, nr. 4001.

Cambridge (Mass.), Harvard College Library (Houghton Library)
signatuur: Inc. 9459
C en dd4 ontbreken (C en dd4 uit latere editie toegevoegd, C voorin het boek ingebonden); va-
riant: b, c, e; kapitalen met geel gerubriceerd; initialen in rood of blauw (initialen op a3r, a4r en
A3v met penwerk); alle houtsneden ingekleurd
lit.: Walsh 1991-1997, dl. 4, p. 162, nr. 3945.

Chicago (Ill.), Newberry Library
signatuur: Inc. f 9459
a1, a2, a5, a6, C2-6 (alleen C1 aanwezig met kort strookje van begin C5), cc4-6, dd1-4 ontbre-
ken; geen rubricatie; initialen in rood of blauw; houtsneden niet ingekleurd
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provenance: a4r: ‘Behoort toe een jonghemaecht niet te sprecken voor datment haer en vraecht’
(16de-eeuw).

DenHaag, Koninklijke Bibliotheek
signatuur: 171 D 28
a1, b1-6, h4, C en aa1 ontbreken; variant: c1-6, d1/d6, d2/d5, e1-6, f2/f5; rubricatie van kapita-
len alleen in katern B; geen initialen; houtsneden niet ingekleurd
provenance: dd4v (1555, slecht leesbaar).

DenHaag, Koninklijke Bibliotheek
signatuur: 171 E 42
C ontbreekt (C is toegevoegd uit editie 1512 en ingebonden als een niet uitvouwbaar katern);
geen rubricatie van kapitalen; alle initialen in rood; houtsneden niet ingekleurd.

DenHaag, MuseumMeermanno
signatuur: M 1 B 4
C ontbreekt; kapitalen gerubriceerd; initialen in rood; houtsneden niet ingekleurd
provenance: dd4v: ‘Dit boeck hoert tot tzHertighen Bosche in Sinte Gertrudencloester in die
Oztenstraet’ (16de eeuw)
lit.: Pennink 1920, p. 14, nr. 34.

Edingen, Archief van Arenberg
signatuur: geen
h4, C2, C3, fragment C4 ontbreken (C2, C3 en fragment C4 uit latere editie toegevoegd); kapi-
talen gerubriceerd; initialen in rood en blauw; alleen C is ingekleurd (uitgezonderd de inge-
voegde bladen uit latere editie)
opmerking: C ingebonden na h3 (tussen beide delen).

Haarlem, Museum Enschedé
signatuur: CTV nr. 40 (olim 18 A I3)
a1-2, a5-6, b1-6, c6, C2, C6 en dd1-3 ontbreken; kapitalen gerubriceerd; initialen in rood en
blauw (enkele met penwerk); alleen C ingekleurd.

Hartford (Conn.), Trinity College, Watkinson Library
signatuur: geen
a1 (gedeeltelijk), b6, c6 en C ontbreken
geen rubricatie van kapitalen; geen initialen; houtsneden niet ingekleurd.

Innsbruck, Universitätsbibliothek
signatuur: 160 / C 16
a1 en C ontbreken; enkele kapitalen gerubriceerd; enkele initialen in rood
lit.: Neuhauser 1988.

Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek
signatuur: onbekend
‘bl. 1-13, 33, 46 (tomt), 57-62, 107, 178-188, 209-210 mangler’: precieze identificatie van de ont-
brekende bladen is gewenst
kapitalen gerubriceerd; initialen in rood
nadere gegevens ontbreken
lit.: Madsen 1935-1963, dl. 1, p 241, nr. 1297.
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Londen, British Library
signatuur: IB. 50050
a-h, C, D en dd2 ontbreken
kapitalen gerubriceerd; initialen in rood.

Luik, Université de Liège, Bibliothèque générale
signatuur: XV B 16.
c1 en C ontbreken; rubricatie van kapitalen; initialen in rood; alle houtsneden zijn ingekleurd
lit.: Polain 1932-1978, dl. 1, p. 682, nr. 1063a ; Haesenne-Peremans e.a. 1993, p. 64, nr. 32.

Melbourne, State Library of Victoria
signatuur: geen
aanwezig: a3, b5, h3, M4, X2, S2, S5; fragmenten (houtsneden) van c3, b4, Q1
variant: b5
lit.: Foxcroft 1936, p. 126, nr. 586.

Oxford, Bodleian Library
signatuur: Auct. 2Q inf. 2.13
a1, a2, h4, B4, C en dd3 ontbreken (C is toegevoegd uit editie 1512); kapitalen gerubriceerd; ini-
tialen in rood; houtsneden niet ingekleurd.

Parijs, Bibliothèque Nationale de France
signatuur: Rés. M. 184
geen rubricatie van kapitalen; geen initialen; houtsneden en C ingekleurd
lit.: Elliott-Loose 1976, p. 49, nr. 194.

San Francisco (Cal.), Public Library
signatuur: *Sp Coll, Typ Coll, 1497, Antwerp/ Rolant van den Dorp
fragmenten van C1 en C2, C3-C6 ontbreken; C1-C2 voor A ingebonden; kapitalen gerubri-
ceerd; alle initialen in rood; houtsneden niet ingekleurd
provenance: dd4v, ‘Desen boek hoert toe [slecht leesbaar]’, (16de eeuw)

SanMarino (Cal.), Huntington Library
signatuur: 102899
h4, C1, C2 en C6 ontbreken; geen rubricatie van kapitalen; alle initialen in rood; houtsneden
niet ingekleurd
provenance: a4: ‘Pertinet monasterio Regularissarum de Syon in Curtraco’ (16de eeuw)
lit.: Mead 1937, p. 227, nr. 5059.

Urbana (Ill.), University of Illinois, SpurlockMuseum
signatuur: 15. 9. 2
a1, C2-6, E6 en Y6 ontbreken; kapitalen gerubriceerd; alle initialen in rood (op A3v in rood en
blauw); houtsneden en C1 ingekleurd
provenance: L6v-M1r (12 juni 1548(?))
lit.: Harman 1979, p. 55, nr. 306.

Utrecht, Universiteitsbibliotheek
signatuur: S Fol. 1594
b4, A5, C, I2, I3, I4, dd4 ontbreken (tekst van dd4 is in handgeschreven kopie toegevoegd);
a2/a5 variant; rubricatie van kapitalen alleen in b t/m e; initialen in rood of blauw; houtsneden
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niet ingekleurd
lit.: Alblas 1922, p. 50, nr. 194.

Washington, Library of Congress (John Boyd Thacher Collection)
C ontbreekt; initialen in rood of blauw
nadere gegevens ontbreken
lit.: Ashley 1915, p. 254-255, nr. 820; Goff 1964, Suppl. p. 28.

Wenen, Österreichische Nationalbibliothek
signatuur: INK 18.F.5
geen rubricatie; enkele initialen in rood; houtsneden niet ingekleurd
lit.: Bohatta 1910, p. 80-81, nr. 63.

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek
signatuur: Hist. 285 2
c3 en c4 ontbreken; kapitalen gerubriceerd; initialen in rood of blauw; alleen C ingekleurd
provenance: a1r, onduidelijk: ‘sum mathias vander h..me.’ (16de eeuw)
opmerking: in dit exemplaar zijn de correcties met de pen (N6r-v en P6v) niet uitgevoerd
lit.: Borm 1990, p. 93, nr. 736.

Huidige bewaarplaats onbekend:

(olim) Brussel
a1 en C ontbreken
verkocht op veiling L. Moorthamers, Brussel, 16 februari 1980 (BFr. 210.000)
lit.: Jahrbuch 1980, p. 168.

(olim) Schweinfurt, Bibliothek Otto Schäfer
compleet, kapitalen gerubriceerd; initialen gerubriceerd
verkocht op veiling Sotheby’s, New York, 1 november 1995 ($ 70.000)
lit.: Arnim 1984, p. 252-253, nr. 102; Sotheby’s 1995, nr. 71; Breslauer 1967, p. 28, nr. 70; Book
Prices 1996, p. 384.

(olim)NewYork, Alexander P. Rosenberg
geen nadere gegevens bekend
privébezit van verzamelaar Alexander P. Rosenberg (†1987)

Bijlage 2178

07 bijlage 2 173-185:bijlage 2  17-10-2006  13:05  Pagina 178



Bibliografische aantekeningen

Voor hetgeen hieronder te berde wordt gebracht geldt hetzelfde als voor de lijst van exempla-
ren: het is gebaseerd op de bibliografische literatuur, op autopsie van twaalf exemplaren en op
de informatie die werd verkregen uit een vragenlijst die ik in 2003 verzond aan de overige bi-
bliotheken.7 Voor de exemplaren die in autopsie zijn geraadpleegd, geldt dat geen exhaustief
onderzoek is verricht.8 Zo is bijvoorbeeld voorbijgegaan aan een watermerkenonderzoek, dat
toch in het geval van Die cronyke veel zou kunnen opleveren.9 De aantekeningen zijn nadruk-
kelijk niet meer dan verkennend – een volledig analytisch-bibliografisch onderzoek vereist een
andere studie en een ander boek. Deze verkennende inventaris van enkele boektechnische we-
tenswaardigheden over Die cronyke zal laten zien dat deze incunabel mooie kansen biedt voor
een bibliografische studie.

Maar allereerst moeten enkele misverstanden over de Die cronyke die vooral onder biblio-
grafen opgeld doen, uit de weg worden geruimd. Sinds Potthast 1896 in zijn Bibliotheca histori-
ca medii aevi de inhoud van de kroniek omschreef als een ‘Uebersetzung des werkesCatalogus
et cronica principum Flandriae’, is deze evidente misser in verschillende incunabelcatalogi over-
genomen.10 Een andere misvatting betreft een ‘ghost’, een niet-bestaande editie. Campbell
schreef in zijn Annalesmet enige twijfel een druk uit 1494 toe aan Roland van den Dorpe, geti-
teldDie nieuwe chronijcke van Brabant oft tvervolch van de oude’, daarbij verwijzend naar ou-
dere literatuur. De genoemde titel is echter identiek aan die van een kroniek die voor het eerst in
1565 in Antwerpen verscheen, en die gepresenteerd werd als een vervolg op de herdruk van
1530 vanDie cronyke.11 De editio princeps is en blijft de druk van 1498. Een laatste misverstand
ontstond rond Die corte Chronike van Brabant, genoemd in de epiloog van Die cronyke.
Campbell schaarde die titel geheel ten onrechte onder mogelijke drukwerken van Van denDor-
pe; de Gesamtkatalog der Wiegendrucke merkte vervolgens volkomen terecht op dat die ver-
melding ook op handschriften betrekking zou kunnen hebben. Uit de epiloog blijkt echter
overduidelijk dat er geen druk van Van den Dorpe bedoeld kan zijn.12

Zowel Campbell in zijn Annales als de Gesamtkatalog der Wiegendrucke en Polain in zijn
inventaris van incunabelen in België maken melding van afwijkingen in enkele exemplaren. In
sommige exemplaren is op twee dubbelbladen (a2/a5 en a3/a4) een groot aantal varianten op te
merken, die niet bepaald verbeteringen zijn. Polain zegt: ‘Il y a de cette édition un tirage diffé-
rent, qui contient des erreurs et qui, par conséquent, doit être antérieur’.13 Het laatste is een ver-
keerde conclusie, en de kwestie van de bladen met varianten is aanzienlijk complexer dan de bi-
bliografen voorstellen.

Het aantal variante bladen beperkt zich namelijk niet tot de twee genoemde dubbelbladen.
Voorlopig onderzoekwijst uit dat met name in de katernen a, b, d, e en f varianten in zetsel kun-

Bibliografische aantekeningen

7 Voor de theoretische achtergronden Haebler 1925, McKerrow 1994 en Gaskell 1985. Algemeen overDie cro-
nyke van Brabant: Hain 1826-1838, dl. 1/2, p. 107, nr. 5004; Copinger 1895-1902, dl. 1, p. 157, nr. 5004; Campbell
1874-1890, p. 139-140, nr. 508; Gesamtkatalog dl. 6, kol. 475-476, nr. 6667; ILC (Van Thienen en Goldfinch
1999), p. 106-107, nr. 558.
8 In autopsie zijn geraadpleegd de exemplaren in Nederland en in België, en het exemplaar in Wolfenbüttel.
9 Met name betreffende de variante bladen (zie verderop). Over de mogelijkheden van watermerkenonderzoek
(o.a. het opsporen van ‘cancels’) zie Van Thienen 1994, Van Thienen 2004a en 2004b en http://watermark.kb.nl,
waar ook watermerken van de twee exemplaren vanDie cronyke van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag te
zien zijn.
10 Potthast verwarde Die alder excellenste cronyke van Brabant met Die excellenste cronike van Vlaenderen
(Potthast 1896, p. 306); o.a. overgenomen door Pennink 1920, p. 14, nr. 34 en Alblas 1922, p. 50, nr. 194.
11 Die nieuwe chronijcke van Brabandt oft tvervolch van de oude (...). Antwerpen, Jan Mollijns, 1565.
12 Zie ook hoofdstuk 5.
13 Polain 1932-1978, dl. 1, p. 682, nr. 1063a.
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Bijlage 2180

Afb. 24 Tweede drukgang van blad e1v: de houtsnede van Wijde van Anderlecht ontbreekt.
Koninklijke bibliotheek van België, Brussel, Inc. B 1373.
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nen optreden. Daarbij gaat het evident niet om cancels of correcties op de pers; ook is uitgeslo-
ten dat de bladen invoegingen zijn uit latere edities.14 Het zetsel van de variante bladen is geheel
nieuw gezet, vaak slordiger dan de eerste drukgang en op een aanmerkelijk later tijdstip, getuige
de beschadigingen van de houtsneden. Met name de beschadigingen aan de houtsneden wijzen
op een tijdverschil tussen de eerste en tweede gang; in de tweede gang ontbreekt zelfs een hout-
snede op e1v.

Het is daarom uitgesloten dat de variante bladen en katernen getuigen zijn van een vroegere
drukgang. Bovendien kan het aantal variante bladen per exemplaar sterk verschillen: zo staat
het exemplaar in Antwerpen te boek als ‘variant state’, terwijl slechts twee bladen in de be-
treffende variante staat verkeren. Inc. B 1373 van deKBBrussel spant wel de kroonwat het aan-
tal variante bladen en katernen betreft, al moet worden aangetekend dat een volledig overzicht
van de varianten in alle exemplaren vooralsnog ontbreekt.

Hoe opmerkelijk ook, een verklaring voor de kennelijk haastig uitgevoerde tweede druk-
gang van enkele bladen en zelfs hele katernen, is moeilijk te geven. Ging tijdens het productie-
proces reeds gedrukt materiaal onverhoopt verloren, of bleek na verloop van tijd dat van de be-
treffende bladen en katernen te weinig was gedrukt en werd daarom op een later tijdstip de
oplage van de kroniek naar boven bijgesteld?Misschien is de laatste verklaring het meest aanne-
melijk: het gaat immers om katernen voorin het boek (en dus vroeg in het productieproces).

De twee delen van Die cronyke kennen een eigen signaturenreeks (a-h en A-dd). De struc-
tuur van de kroniektekst wordt dus weerspiegeld in de signaturen, hoewel beide delen steevast
bij elkaar zijn ingebonden.15 Het slot van de tweede signaturenreeks is onregelmatig: R, RR, rrr,
S-Y, aa-dd. Het is in incunabelen niet ongebruikelijk dat vanaf r of R dubbele signaturen wor-
den gebruikt.16 Maar in deze druk wordt de ver(drie)dubbeling vanaf R niet voortgezet, en
wordt na de laatste letter (Y) een nieuwe reeks gestart.17 Hier is duidelijk iets aan de hand; het
had immers voor de hand gelegen vanaf R de laatste elf katernen RR, S, SS etc. tot en met YY te
noemen (dat komt precies uit). Heeft het onlogische slot van de tweede signaturenreeks wel-
licht te maken met de verdeling van de kopij over verschillende zetters? De tekst in de katernen
in kwestie laat geen evidente breuken zien, maar de watermerken van de katernen RR en rrr lij-
ken wel af te wijken.18 Hoe dit ook zij, alles wijst erop dat nog tijdens het drukken beslissingen
werden genomen, dan wel herroepen of gewijzigd.

In het feit dat er twee signaturenreeksen zijn, zou een indicatie gezien kunnen worden voor
het werken met twee persen.19 Daar zijn echter verder geen aanwijzingen voor, eerder van het
tegendeel. Zoals gezegd vallen de twee signaturenreeksen samen met de twee delen van de kro-
niek en zijn dus veeleer inhoudelijk geïmpliceerd. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een line-
air drukproces. Bijvoorbeeld het houtblok dat in het begin van beide delen wordt gebruikt:
‘Nobilis Brabancia’, met de wapens van de vier Brabantse hoofdsteden: a3v en A3r. Bij de twee-
de keer dat het blok werd afgedrukt, heeft de afbeelding een verandering ondergaan: de wapens
van ’s-Hertogenbosch enAntwerpen zijn losgesneden en zijn onderling van plaats verwisseld.20

Dat lijkt te wijzen op een lineair productieproces van de beide delen. Men heeft kennelijk een

Bibliografische aantekeningen

14 Al komt dat wel voor (zie de exemplarenlijst), maar dan gaat het om andere katernen (met name C).
15 De overgeleverde exemplaren geven althans geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de twee delen
ook afzonderlijk voorkwamen; misschien heeft de drukker wel rekening gehoudenmet (demogelijkheid tot) ver-
schillende banden. Van de herdruk uit 1512 is mij wel een zelfstandig eerste deel bekend (DenHaag, KB, 231D4).
16 Haebler 1925, p. 52.
17 Het ontbreken van de Z komt wel voor, maar is zeldzaam; vgl. McKerrow 1994, p. 76.
18 In de exemplaren Den Haag, KB. Met dank, wederom, aan Gerard van Thienen.
19 Zoals bijvoorbeeld in geval van Jacob Bellaerts Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem, 1485), zie Bo-
gaart 2004, p. 59.
20 Zie ook Kok 1994, dl. 2, p. 744: ‘De reden voor de verwisseling van de twee wapens is niet duidelijk’.
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fout, gemaakt in het begin van het drukproces, later niet nog eens willen maken. Tijdens het
drukken van het eerste deel werd ontdekt dat het wapen van Antwerpen heraldisch gezien op
de verkeerde plaats stond, in het vierde kwartier, dus achter de eigenlijke vierde hoofdstad van
Brabant, ’s-Hertogenbosch.21 En dat was niet alleen fout, het misstond zeker in een Antwerpse
druk. Dat de arceringen rond de wapens in het herstelde blok, bestemd voor het tweede deel,
daardoor ietwat merkwaardig zijn uitgevallen, is voor lief genomen.

Roland van denDorpe had er dus geenmoeite mee om bij hergebruik van een houtsnede, het
houtblok aan te passen. Om hetzelfde beeld bij een andere (fase van de) geschiedenis te kunnen
gebruiken, moest somsworden ingegrepen om de afbeelding kloppend te maken. Vooral banie-
ren en heraldische wapens, hulpmiddelen tot identificatie van strijdende ridders en legers, dien-
den te worden aangepast als volgens de tekst een andere ridder of een ander leger in gevecht was
verwikkeld. In totaal heeft Van den Dorpe zes houtsneden in de kroniek aangepast om ze nog-
maals te kunnen gebruiken.22 Meestal werd er ruwweg een detail weggesneden; in een enkel ge-

Bijlage 2

21 Zie bijvoorbeeld ook de prent van Sibertus Waterloos, Leo nobilissimi ducatus Brabantiae (1622), waarin de
wapens van de vier Brabantse hoofdsteden net zo geordend en bovendien 1-4 genummerd zijn (o.a. afgebeeld in
Bijsterveld 2004 e.a., p. 47).
22 Over de aanpassingen die deze blokken ondergingen, zie Kok 1994, dl. 2, p. 743-745; vgl. ook Veldman 1982,
p. 28-56.
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Afb. 25 Eerste staat van de
houtsnede ‘Nobilis Braban-
cia’ (Die cronyke, a3v). Brus-
sel, privé-verzameling. Foto:
Vioe, Kris Vandevorst.

07 bijlage 2 173-185:bijlage 2  17-10-2006  13:05  Pagina 182



val werd een ander (passend) wapen of banier in de plaats gezet. De relatie tussen tekst en beeld
werd dus nauwkeurig in de gaten gehouden.

Opmerkelijk is een aantal correcties dat met de pen is uitgevoerd. Op blad N6r-v en P6v is
de naam ‘Wouter’ consequent verbeterd tot ‘Arnout’. Op P6v is de tekst ‘hi sterf’ en ‘dwelc
iammer was’ doorgestreept. De correcties op N6 en dan waarschijnlijk ook op P6, zijn door één
en dezelfde hand uitgevoerd.23 Daaruit kan geconcludeerd worden dat de correcties – na de
drukgang – in de drukkerij zijn aangebracht.24

Intrigerend is de gedachte dat we hier misschien wel de hand van de compositoer zelf zien.25

Met uitzondering van het exemplaar in Wolfenbüttel zijn de correcties in alle exemplaren aan-
wezig. En weer blijven vragen open: is men simpelweg vergeten de correcties in het exemplaar-
Wolfenbüttel aan te brengen, of had het boek de drukkerij van Van den Dorpe al verlaten voor-
dat de correcties werden aangebracht?

Voor de laatste verklaring pleit misschien het feit dat het exemplaar-Wolfenbüttel nog een
spoor van enige haast bevat. Op diverse bladen is de inkt van andere bladen doorgedrukt: men
heeft de bladen niet lang genoeg laten drogen. Verder valt uit hetzelfde exemplaar nog op te ma-

Bibliografische aantekeningen

23 Althans, in de exemplaren die in autopsie zijn geraadpleegd.
24 Een vergelijkbaar geval van correctie met de pen in een incunabel biedt een druk vanDie keure van Zeeland
(Antwerpen, Govaert Bac, 1496-99); zieVijfhonderdste verjaring 1973, p. 477.
25 Nota bene: met de compositoerwordt de samensteller van de kroniek bedoeld, en niet de letterzetter.
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Afb. 26 Tweede staat van
de houtsnede ‘Nobilis Bra-
bancia’: de wapens van ’s-
Hertogenbosch en Antwer-
pen zijn omgewisseld (Die
cronyke, A3r). Universiteits-
bibliotheek Utrecht, S fol.
1594.
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Afb. 27 Correcties met de pen op N6v: Wouter (Berthout) driemaal verbeterd tot Arnout.
Brussel, privé-verzameling. Foto: Vioe, Kris Vandevorst.
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ken dat de bladen werden gerubriceerd voordat het katern gevouwen werd (er zijn enkele dub-
belbladen niet gerubriceerd). Maar dat geldt zeker niet voor alle exemplaren; in het exemplaar-
Edingen bijvoorbeeld is erg willekeurig gerubriceerd. Rubricatie van de kapitalen was faculta-
tief en dat geldt ook voor de initialen. De initialen werden niet gedrukt, en ontbreken daarom in
sommige exemplaren, maar in de meeste zijn ze in rood of blauw aangebracht. Het aanbrengen
van de intitialen en rubricatie gebeurde wellicht niet in de drukkerij, maar het inkleuren van de
houtsneden waarschijnlijk wel. Althans, dat valt af te lezen aan de overgeleverde uitvouwbla-
den (katern C). Die zijn in ieder geval in hetzelfde atelier ingekleurd, want de aangebrachte
kleuren zijn in alle overgeleverde uitvouwbladen vrijwel identiek. Bovendien is opvallend dat
álle overgeleverde uitvouwbladen ingekleurd zijn; het komt regelmatig voor dat het uitvouw-
blad het enige ingekleurde katern is. En dat bevestigt nog maar eens de status aparte van het uit-
vouwblad.

Bibliografische aantekeningen 185
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Inleiding

Deze bijlage is gewijd aan de Tractatulus de laude terrae Brabanciae, een nog vrijwel onbeken-
de Brabantse landenlof uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Er zijn goede redenen om
hier aan deze tekst speciale aandacht te besteden, en niet alleen omdat het Latijnse traktaat wei-
nig bekend is in het onderzoek. De belangrijkste motivatie voor deze bijlage is gelegen in de
nauwe relatie tussen de Tractatulus de laude terrae Brabanciae (De laude) en Die alder excel-
lenste cronyke van Brabant. De compositoer is bijzonder schatplichtig aan de tekst vanDe lau-
de, en beide werken zijn thematisch nauw verwant.1 Daarnaast bieden de resultaten van een eer-
ste en voorlopig onderzoek over De laude nieuwe inzichten over het ontstaan en de herkomst
van bepaalde Brabantse historiografische werken in de tweede helft van de vijftiende eeuw.
Deze bijlage is ook opgesteld om de voorgaande hoofdstukken waarin De laude ter sprake
wordt gebracht, niet te zwaar te belasten met allerlei achtergrondinformatie over De laude.
Toch is het nodig om daarvan kennis te nemen: de wetenswaardigheden over De laude zijn
daarom hier bijeengebracht om het betoog elders in dit boek te ondersteunen. Ten slotte is deze
appendix ook te zien als een uitnodiging voor verder onderzoek en als een pleidooi voor een
eerste editie van deze bijzondere tekst.2

Achtereenvolgens geef ik op basis van een verkennend en dus voorlopig onderzoek aandacht
aan de overlevering, de tekst, de bronnen en de auteur van De laude. Een inhoudsopgave van
het werk besluit de bijlage.

Overlevering en datering

In zijn artikel uit 1977 over Walter Bosch, een Affligemse benedictijn uit de vijftiende eeuw en
vermoed geschiedschrijver, vroeg A. Ampe ook aandacht voorDe laude. Ampe bracht eerst de
handschriftelijke overlevering vanDe laude in kaart, hetgeen een viertal handschriften oplever-
de. Alle door Ampe geïnventariseerde handschriften bevatten slechts het tweede deel van De
laude. Het eerste deel van het werk was dus onbekend, al wist Ampe wél dat het eerste deel glo-

1 Zie met name hoofdstuk 3, en ook de hoofdstukken 4 en 6.
2 Ampe editeerde enkele kleine tekstgedeelten (een gedeelte van de proloog van het tweede deel, het slothoofd-
stuk en de epiloog (Ampe 1977, p. 35-39, naar handschrift Brussel, KB, II 2321 en Brussel, KB, 3802). Later edi-
teerde Ampe nog de hoofdstukken over Jan van Ruusbroec en Jan van Leeuwen, de Goede Kok van Groenen-
daal, naar Brussel, KB, II 2321: Ampe 1981a, p. 177-188.

Bijlage 3
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baal de ‘etymologie van Brabancia’ behandelde.3 Dat gegeven ontleende hij aanDe historicis la-
tinis (1651) van Gerard Vossius, waarin deze een handschrift beschreef dat de volledige tekst
van De laude bevatte en in Amsterdam werd bewaard.4 De beschrijving van Vossius uit de ze-
ventiende eeuw was al eerder door onderzoekers gesignaleerd, maar het bewuste handschrift
werd door hen als verloren beschouwd.5 En na de vergeefse pogingen van Ampe om het hand-
schrift terug te vinden, staat het handschrift tot op heden als ‘verloren’ te boek.6 Ten onrechte,
want het is nog altijd in Amsterdam, namelijk als handschrift I H 25 van de Universiteitsbiblio-
theek.7 Het Amsterdamse handschrift is het enige met de volledige tekst van De laude, boven-
dien is het één van de vroegste handschriften – de overlevering doet vermoeden dat al in een
vroeg stadium het tweede deel zelfstandig zijn weg ging.8 Tezamen levert dat de volgende,
voorlopige inventaris op:

1. Amsterdam, UB, I H 25 (24r-145v; tweede helft 15de eeuw)9

2. Brussel, KB, II 2321 (91r-202r; tweede helft 15de eeuw)10

3. Brussel, KB, 3802-3807 (316r-352v; 16de eeuw)11

4. Groningen, UB, 121 (1r-83r; 16de eeuw)12

5. Brussel, KB, 17073 (28r-129v; 18de-eeuwse kopie van Brussel, KB, 3802-3807)13

De eerste versie van De laude (bewaard in de handschriften 1 en 2) is in de jaren 1460-1462 ge-
schreven.14 Kort na 1467 ontstond, waarschijnlijk alleen van het tweede deel, een geactualiseer-
de versie met een aangepast laatste hoofdstuk, maar zonder de epiloog. Deze tweede versie is
bewaard in de overige handschriften.15

De Tractatulus de laude terrae Brabanciae

3 Zie over de ‘etymologie van Brabancia’, hoofdstuk 3, p. 65-66 en 73-74.
4 Zie Vossius 1651, p. 554-555.
5 Cauchie en Bayot 1900, p. LXX.
6 Zie o.a. Van Anrooij 1993a, p. 154-155 enNarrative Sources, W007 (d.d. 2006).
7 Bruch 1969 bracht mij op het spoor van het handschrift; dat zijn vondst niet eerder was opgevallen, is wellicht
te wijten aan zijn uiterst gebrekkige beschrijving van het handschrift.
8 Het Register van Rooklooster (Wenen, ÖNB, s.n. 12.694, fotokopie in Leiden, UB; zie over het Rookloos-
terregister Obbema 1996) biedt zicht op een codex waarin ook de volledige tekst van De laude moet hebben ge-
staan. In de lijst van anonieme werken worden beide delen aangeduid met hun incipit: ‘¶ Gesta brabantinorum.
Honorem habebis matrj tue ... G3; ¶Genealogia ducum brabantinorum. Quia mater sed dominus ... G3’ (f. 416r,
Van Mierlo 1930, p. 326, nrs. 21 en 22). Het sigle ‘G3’ achter beide incipits verwijst naar de plaats van de boek-
band in de bibliotheek van Rooklooster. Volgens het register was in dezelfde codex het Speculum peccatorum
maius opgetekend (Rookloosterregister, f. 421v; VanMierlo 1930, p. 341, nr. 26), evenals deHistoria Karoli Mag-
ni et Rotholandi of de Kroniek van Pseudo-Turpijn (f. 355r) en een vita van Trudo (f. 403). Met name de aanwe-
zigheid van de twee laatstgenoemde werken zijn opvallend, omdat deze ook worden aangetroffen – met de volle-
dige tekst vanDe laude – in UBAmsterdam, I H 25 (zie n. 40, vgl. ook Tigelaar 2005, p. 43, n. 22).
9 Mendes da Costa 1902, p. 156, nr. 920.
10 Van den Gheyn 1908, p. 267, nr. 5662.
11 Van den Gheyn en Bacha 1909, p. 319-320, nr. 6562.
12 Brugmans 1896, p. 49.
13 Van den Gheyn 1908, p. 272-273, nr. 5675.
14 Het tweede deel van De laude kan met zekerheid gedateerd worden in de jaren 1461-1462; zie Ampe 1977,
p. 16-17. Voor het eerste deel, waarin gerefereerd wordt aan een voorval in 1460 (zie verderop), geldt 1460 als da-
tum post quem.
15 Ook ontbreekt in de tweede versie kapittel 94 (‘De quibusdam incidentibus illius temporis’).
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Afb. 28 De proloog van de Tractatulus de laude terrae Brabanciae: ‘Honorem habebis matri
tue’. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, handschrift I H 25, f. 24r.
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Inhoud, bronnen en auteur

Inhoud

Nu de volledige tekst van De laude is teruggevonden, kan het werk nader voorgesteld wor-
den.16 De Brabantse auteur opent in een algemene proloog zijn landenlof als volgt:

‘Honorem habebis matri tue’, Thob. IIIIto.17 Hec sunt verba venerabilis patris Thobie, in-
struentis filium in reverencia et honore genitricem suam habere. Que quidem verba eo
modo et ea locucione qua dixit Virgilius: ‘Mantua me genuit’18, assumpsi et insinuans per
eadem intentum meum, videlicet quod propter honorem Brabancie, genitricis mee, hoc
opus aggressus sum ut propter spiritualem edificacionem quam legentibus inde provenire
spero innotescat omnibus quanta veneracione et reverencia sit digna de qua referuntur tan-
ta preconia. Que ut evidencius pateant in duabus partibus explicanda sunt, quarum prima
tractat de ethymologia Brabancie, secunda de eius origine.
Sequitur Tractatulus de laude terre Brabancie. (24r)

Hierop volgt in het eerste deel een buitengewoon omstandige uitwerking van de ‘etymologie
van Brabancia’.19 De negen deugdzame eigenschappen van Brabant worden in De laude in de
eerste plaats letterlijk uitgelegd, daarop volgt een meer geestelijke toepassing; deze spirituele
uitwerking wordt altijd ondersteund door tenminste één exempel.20 Elk van de negen toelich-
tingen op de Brabantse eigenschappen wordt tenslotte afgesloten met een vers, dat als een kern-
achtige samenvatting fungeert.21 De gebeurtenissen in de exempelen zijn gesitueerd in Brabant
en/of hebben Brabanders in de hoofdrol, zodat de exempelen vooral functioneren als bewijzen
voor het feit dat de negen genoemde lovenswaardige eigenschappen inderdaad kenmerkend
zijn voor het hertogdom. Met de in totaal 38 exempelen is het eerste deel van De laude een be-
scheiden exempelverzameling, die zich van andere verzamelingen onderscheidt vanwege het
exclusief Brabantse karakter van de exempelen en omdat de exempelen in de eerste plaats die-
nen tot lof van het land, en pas in de tweede plaats tot zedelijke lering.

In de proloog van het tweede deel van De laude verklaart de auteur dat hij, in het licht van een
bijbelcitaat (Matt. 13, 44: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verbor-
gen lag in een akker’), zich er toe heeft gezet om de aan de Brabantse akker ontsproten vorsten
en heiligen voor het voetlicht te brengen. Op de proloog volgt een honderdtal chronologisch
gerangschikte hoofdstukjes met levensbeschrijvingen van de (voorouders van) de Brabantse
hertogen, vanaf Clovis tot en met Filips de Goede. De levens van de hertogen worden afgewis-
seld met korte vitae van heiligen uit de hertogelijke dynastie, Brabantse heiligen en religieuzen.

De Tractatulus de laude terrae Brabanciae

16 In het nu volgende wordt telkens verwezen naar het Amsterdamse handschrift.
17 Tobit 4,3.
18 In Vergilius’ - volgens de overlevering – eigenhandig geschreven grafschrift: ‘Mantua me genuit, Calabri ra-
puere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua rura duces’, zie deVita Vergili (inDe Viris Illustribus) van Suetonius:
Rolfe 1970, dl. 2, p. 476.
19 Zie hierover ook hoofdstuk 3, p. 65-66 en 73-74.
20 ‘Que ut evidentius innotescant debent non solum literaliter declarari sed etiam spiritualiter et sic demum
exempla verdica que in Brabanciae terra contigerunt per singula subvecti’ (24v). Bij ‘nobilis’ wordt geen exempel
maar een hele vita ingevoegd, namelijk van de Brabantse ridder Wouter van Bierbeek, aan wiens leven overigens
ook bekend exempel verbonden is (vgl. Verbij-Schillings 1993).
21 Dezelfde verzen van de ‘etymologie’ zijn ook te vinden in Brussel, KB, II 2321, f. 202v (vgl. Tigelaar 2005, p.
45-48), en ook (soms licht afwijkend) in de behandeling van de ‘etymologie’ inDie cronyke, waar ze eveneens als
afsluiting fungeren (I, kap. 2).
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Afb. 29 De proloog en het begin van het eerste deel van de Tractatulus de laude terrae Bra-
bancia: ‘Primo ethimologizatur Brabancia esse beata’. Bibliotheek van de Universiteit van Am-
sterdam, handschrift I H 25, f. 24v.
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Opmerkelijk is dat de levensbeschrijvingen van de heiligen die van de Brabantse hertogen en
hun voorgangers overtreffen in numerieke zin en menigmaal ook in de hoeveelheid tekst per
persoon. Bovendien ligt in de beknopte biografieën van de Brabantse vorsten het accent op de
mentale deugden van de betreffende regeerder. Met andere woorden: in De laude valt meer te
lezen over de kloosterstichtingen en vrome eigenschappen van de Brabantse hertogen dan over
hun klinkende overwinningen of andere politiek-historische gebeurtenissen.
De uitleg van de ‘etymologie’ met de exempelen in het eerste deel, en de levensbeschrijvin-

gen van de Brabantse vorsten en vele heiligen in het tweede deel makenDe laude tot een opmer-
kelijke landenlof waarin met name de geestelijke deugden van Brabant, van zijn inwoners en
van zijn vorsten en heiligen met een onverholen trots worden bezongen en tegelijk als een spie-
gel worden voorgehouden aan de lezers.

Bronnen

Hoewel de auteur vanDe laude nergens zijn bronnen prijsgeeft, brengt een eerste begin van een
bronnenonderzoek al verrassend veel aan het licht. In het eerste deel maakt de auteur gebruik
van de bekende ‘etymologie van Brabancia’ en de daaraan verbonden verzen. De letterlijke en
geestelijke uitwerking is waarschijnlijk van zijn eigen hand, maar een groot deel van de inge-
voegde exempelen is dat niet. De meeste exempelen (24 van de 38) zijn namelijk ontleend aan
het Bonum universale de apibus of het Liber apum van Thomas van Cantimpré.22 Dit lijvige
werk met meer dan 300 exempelen, is door de auteur van De laude zorgvuldig uitgekamd op
Brabantse exempelen die konden dienen als ‘bewijsmateriaal’ in zijn landenlof. Twee van de
overige veertien exempelen inDe laude zijn afkomstig uit het verhaal over het Brusselse Sacra-
mentsmirakel; enkele andere exempelen heeft de auteur waarschijnlijk op basis van eigen erva-
ring te boek gesteld (zie ook hierna, in de paragraaf over de auteur).23

De bronnen van het tweede deel zijn waarschijnlijk talrijker geweest. De levensbeschrijvin-
gen van de Brabantse heiligen en religieuzen zullen wel ontleend zijn aan afzonderlijke vitae,

De Tractatulus de laude terrae Brabanciae

22 De volgende exempelen zijn ontleend aan het Liber apum (verwijzingen naar het Amsterdams handschrift,
regelnummering is door mij aangebracht. In de bronaanduidingen wordt verwezen naar de editie van Colveneri-
us 1627 (Colv.) en de meer toegankelijke editie van de Middelnederlandse vertaling van Stutvoet-Joanknecht
1990 (Stut.)): (beata) 1 (25v, 4-34): Colv. I, 10, 3, p. 42-43; Stut. I, 10, ex. 16, p. 22-23; 2 (26v, 11-32): Colv. II, 40, 8,
p. 406-407; Stut. II, 39, ex. 184, p. 177-178; 3 (27r, 4-27v, 11): Colv. II, 25, 7 en 8, p. 248-249; Stut. II, 24, ex. 98, p.
107-108; 4 (27v, 16-33): Colv. II, 30, 31, p. 338; Stut. II, 28, ex. 145, p. 145-146; 5 (28r, 5-20): Colv. II, 1, 13, p. 118-
119; Stut. II, 1, ex. 48, p. 52-53; (regalis) 6 (29v, 18-30r, 4): Colv. II, 26, 5, p. 260-261; Stut. II, 25, ex. 107, p. 113-
114; 7 (31r, 5-20): Colv. II, 30, 16, p. 328-329; Stut. II, 29, ex. 140, p. 141; 8 (31r, 20-24): Colv. II, 30, 18, p. 329;
Stut. II, 29, ex.141, p.141-142; 9 (31r, 30-31v, 8): Colv. ?; Stut. II, 12, ex. 83, p. 87; (antiqua) 10 (32v, 16-26): Colv.
II, 23, 5, p. 242; Stut. II, 22, ex. 96, p. 105; (bona) 11 (34v, 28-35r, 9): Colv. II, 52, 4, p. 482-483; Stut. II, 51, ex. 232,
p. 213; 12 (35r, 11-35v, 3): Colv. II, 10, 8, p.163-164; Stut. II, 9, ex. 69, p. 72; (audax) 13 (37r, 25-37v, 23): Colv. II,
57, 8, p. 541-543; Stut. II, 56, ex. 266, p. 241; 14 (37v, 23-38r, 16): Colv. II, 53, 8, p. 494-495; Stut. II, 52, ex. 238, p.
218-219; 15 (38r, 16-38v, 5): Colv. II, 49, 10, p. 449-450; Stut. II, 48, ex. 207, p. 197-198; (caritativa) 16 (42v, 30-
43r, 27): Colv. II, 25, 5, p. 246-247; Stut. II, 24, ex. 97, p. 106-107; 17 (43r, 32-45r, 27): Colv. II, 29, 20, p. 295-299;
Stut. II, 28, ex. 119, p. 126-128; 18 (45r, 31-45v,16): Colv. II, 53, 21, p. 503-504; Stut. II, 52, ex. 245, p. 222-223;
19/20 (45v, 20-46v, 21): Colv. II, 31, 3, 4 en 5, p. 362-365; Stut. II, 30, ex.156 en 157, p. 155-156; (iusta) 21/22 (48r,
14-29): Colv. II, 47, 3, p. 432-433; Stut. II, 46, ex. 199 (eerste deel), p. 189. (48r, 29-48v, 7): Colv. I, 4, 4, p. 21-22;
Stut. I, 4, ex. 6, p. 14; (48v, 7-16): Colv. II, 47, 3, p. 433; Stut. II, 46, ex. 199 (tweede deel), p. 189-190; 23 (48v, 20-
49r, 29): Colv. I, 23, 2-3, p. 92-94; Stut. I, 23, ex. 39, p. 45-46; (epiloog) 24 (51r, 13-25): Colv. II, 57, 25, p. 556; Stut.
II, 56, ex. 275, p. 247.
23 De exempelen uit het verhaal over het Brusselse sacramentsmirakel: 32v, 34-34v, 6 en 47v, 23-48r, 10; de
Historia de miraculosa revelatione venerabilis sacramenti in civitate Bruxellensi is door Johannes Gielemans op-
genomen in zijn Novale sanctorum, en uitgegeven in Anecdota 1895, p. 418-428. Zie over deze geschiedenis ook
Dequeker 2000.
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die veelal door de auteur zijn ingekort.24 Maar aan welke kroniektekst heeft de auteur de kapit-
tels over de Brabantse hertogen ontleend? Ook die vraag is gedeeltelijk te beantwoorden, maar
vereist een omweg.
In 1472 voltooide Nicolaas Clopper, regulier kanunnik in het klooster Mariënhage bij Eind-

hoven, een omvangrijke wereldkroniek die hij het Florarium temporum noemde.25 In het Flora-
rium temporum worden door Clopper talrijke bronnen aangewend, die hij ook getrouw ver-
meldt. Onder de Brabantse kronieken die Clopper gebruikte (de wereldkroniek kent een sterk
Brabantse inslag), is de Nova historia ducum Brabantiae van een zekere Johannes Regularis.26
DeNova historiamoet waarschijnlijk als verlorenworden beschouwd. Boeren schreef het werk
op goede gronden, maar zonder sluitend bewijs, toe aan Jan van Meerhout van Diest (†1476),
regulier kanunnik te Korsendonk.27 Jan van Meerhout schreef een commentaar op Vergilius en
Horatius en een passietekst, het Boec der passien ons liefs Heren Jhesu Christi.28 Daarnaast is hij
de auteur van enkele kronieken, deGesta pontificum Tongrensium Traiectensium et Leodiensi-
um en eenChronicon de mirabilibus eventibus.29 Een zeventiende-eeuwse bibliotheekcatalogus
van Korsendonk vermeldt naast deze titels van Meerhout bovendien nog ‘diversa chronicae
eiusdem’.30

Wat heeft deNova historia te maken met de bronnenproblematiek vanDe laude?Welnu, de
citaten uit de Nova historia in het Florarium temporum kunnen stuk voor stuk bijna letterlijk
worden teruggevonden in De laude.31 Zowel Clopper als de auteur van De laude hebben dus
geput uit deNova historia van een zekere Johannes Regularis, wellicht Jan van Meerhout. Mis-
schien kunnenwe nog een stapje verder gaan: het feit dat elke passage uit deNova historia in het
werk vanClopper een pendant heeft inDe laudewijst erop dat deNova historia in zijn geheel is
verwerkt in De laude. Dat zou betekenen dat de tekst van de verloren Nova historia gerecon-
strueerd kan wordenmet behulp van de kapittels over de Brabantse hertogen in het tweede deel
vanDe laude.
Kortom: de bronnen van het eerste deel van De laude zijn het Liber apum van Thomas van

Cantimpré, enkele andere exempla en de ‘etymologie van Brabancia’. Voor het tweede deel van

Bijlage 3

24 Zo zijn de eerste kapittel (kap. 2-5, over de oorsprong van de Franken, de regering en de bekering van Clo-
vis) ontleend aan enkele kapittels uit de Vita Remigii van Hincmar van Reims (Migne 1879, dl. 1, kol. 1129-1188;
ontleningen uit de kapittels 29-56, kol. 1154-1169). De kapittels over Ruusbroec en Jan van Leeuwen (kap. 96-98)
zijn ontleend aan Pomerius (vgl. Ampe 1981a).
25 Ik heb het Florarium temporum geraadpleegd via een microfilm van Cloppers autograaf (Düsseldorf,
Hauptstaatsarchiv, C X 2). Zie over het Florarium temporum Boeren 1949 en Boeren 1951; er bestaat nog geen
editie van dit belangrijke werk.
26 Florarium temporum, f. 119v, a: ‘Hec frater Johannes Regularis in Nova hystoria ducum’; bij een ander ci-
taat: ‘De qua sic refert quidam regularis Windesemiensis in sua cronica’ (274v, a).
27 Boeren 1951, p. 50-52.
28 Over Johannes van Meerhout Laureys 1990; over de commentaar op Horatius zie Laureys 1992; over de
passietekst Willeumier-Schalij 1983 enWilleumier-Schalij 1984.
29 Zie voor het oeuvre van Jan van Meerhout de catalogus van Windesheimse schrijvers door Petrus van St.-
Truiden: Lourdaux en Persoons 1968, p. 126-128; overigens staat de originaliteit van de aan hem toegeschreven
werken ter discussie (Laureys 1990 en Laureys 1992).
30 Sanderus 1641-1644, dl. 2, p. 57.
31 Vergelijking wijst uit dat het Florarium temporum en De laude onafhankelijk van elkaar teruggaan op de
Nova historia. De citaten uit deNova historia in het Florarium temporum (FT) met de overeenkomstige passages
in kapittels van De laude: FT, 119v, a (De laude, kap. 29, 79v-80r: Karel Martel); FT, 250v, a (De laude, kap. 81,
123v: Hendrik II); FT, 250v, b (De laude, kap. 81, 124v: Hendrik II); FT, 254v, a (De laude, kap. 85, 128r-v: Hen-
drik III); FT, 258r, b (De laude, kap. 89, 132v: Jan I); FT, 265r, b (De laude, kap. 91, 134r-v: Jan II); FT, 272r, b
(De laude, kap. 93, 135v-136r: Jan III); FT, 274v, a (De laude, kap. 93, 136r: Jan III/Maria); FT, 274v, a (De laude,
kap. 93, 136v: Jan III/Maria); FT, 299r, a (De laude, kap. 99, 142v: Anton); FT, 306r, b (De laude, kap. 99, 143r-v:
Filips van St.-Pol); FT, 306v, a (De laude, kap. 100, 143v-144r: Filips de Goede).
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De laude gebruikte de auteur allerlei heiligenlevens (van het leven van Remigius van Reims tot
en met het leven van Jan van Leeuwen), en de Brabantse kroniekNova historia.

Auteur

Omdat de aandacht voor De laude tot op heden slechts beperkt bleef tot de vraag naar het au-
teurschap, kan aan dat vraagstuk hier niet worden voorbijgegaan. De laude is in het verleden
wel toegeschreven aan Petrus de Thimo, maar de onhoudbaarheid van die hypothese is reeds
genoegzaam aangetoond.32 Ampe heeft het werk toegeschreven aan de monnik Walter Bosch,
benedictijn te Affligem; sindsdien wordt deze toeschrijving gewoonlijk gevolgd.33 Maar de
door Ampe aangevoerde argumenten zijn beslist niet overtuigend. De toeschrijving aanWalter
Bosch berust voornamelijk op de wijze waarop de handschriften van De laude en het Chroni-
con ducum Brabantiae zijn overgeleverd.34 Ampe constateerde dat in drie handschriften de
tekst van De laude samen is overgeleverd met (delen van) het Chronicon ducum Brabantiae.
Omdat hij Walter Bosch als auteur van het Chronicon had aangewezen, meende Ampe op
grond van de gezamenlijke overlevering in de drie handschriften ook te kunnen constateren dat
De laude van de hand van Bosch moet zijn geweest. Dit argument is natuurlijk weinig steek-
houdend, maar Ampe ging nog een stapje verder. Tussen beide werken zijn, ook waar het de-
zelfde verhaalstof betreft, geen tekstuele overeenkomsten te signaleren, hetgeen volgens Ampe
verklaard kan worden door de geestelijke ontwikkeling van de auteur, Walter Bosch. En zo
wordt een argument dat de hypothese eerder lijkt te weerspreken, omgedraaid tot een argument
vóór het auteurschap van Bosch.
Behalve dat de toeschrijving van De laude aan Walter Bosch zeer bedenkelijk is, kan deze

eenvoudig weerlegd worden. Daarvoor nemen we weer het Florarium temporum van Nicolaas
Clopper ter hand. In de Florarium temporum (voltooid in 1472, tien jaar naDe laude), komt één
citaat uit De laude voor. Bij het bewuste citaat plaatste Clopper de volgende bronvermelding:
‘Hec ex Tractatulo de laude terre Brabantine cuiusdam canonicis regularis Windesemensis’.35

De laude dienen we daarom toe te schrijven aan een reguliere kanunnik, en niet aan een bene-
dictijner monnik. De auteur van De laude moeten we zoeken in één van de Windesheimse
kloosters in Brabant, dus in dezelfde kring waarin ook Jan van Meerhout, Nicolaas Clopper en
Jan Gielemans verkeerden (zie over de laatste ook hoofdstuk 3).
Het net rond de anonieme auteur kan mogelijk nog strakker worden aangetrokken. In het

eerste deel neemt de auteur een exempel op dat hij uit zijn directe omgevingmoet hebben geput.
Het voorval in het bewuste exempel dateert van 1460, het jaar waarin (of het jaar vóórdat) de
auteur aan zijnDe laudewerkte. Het gaat om het exempel bij de eigenschap ‘bona’, waarbij on-
derscheid wordt gemaakt tussen het tijdelijk, het geestelijke en het eeuwige goed. Het exempel
dient als illustratie van het eeuwige goed: er wordt verteld hoe rond het jaar 1460 zuster Marga-
retha te Tienen (‘sub disciplina regulari degens’) stierf. Ze drukte haar verlangen naar het he-
melse Jeruzalem uit in lyrische bewoordingen, terwijl ze bediend werd van het sacrament.36

Margaretha verbleef in het klooster Barbarendal te Tienen, dat sinds 1410 tot de congregratie
van Windesheim behoorde. Barbarendal had sterke banden met het klooster Korsendonk te

De Tractatulus de laude terrae Brabanciae

32 De hypothese was van Casimir Oudin en werd weerlegd door J.F. Kieckens; zie hierover Ampe 1977, p. 26-
27.
33 Zie bijvoorbeeld Hendrickx 1981 en deNarrative Sources, W007 (d.d. 2006).
34 Voor de toeschrijving aanWalter Bosch, zie Ampe 1977, p. 25-29.
35 Florarium temporum, f. 286r, a; vgl. ook Boeren 1951, p. 33, n. 163. Clopper neemt hier een passage over uit
het eerste deel vanDe laude, een exempel over het Brusselse sacramentsmirakel (De laude, 47r-48r).
36 De laude, 36v, 4-31; het gebeuren is ook vertaald door de compositoer vanDie cronyke ter afsluiting van het
eerste deel (h4r-v), zie ook het citaat op p. 72.
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Afb. 30 Exempel over Margaretha van Tienen in de toelichting op ‘bona’ in het eerste deel
van de Tractatulus de laude terrae Brabanciae. Bibliotheek van de Universiteit van Amster-
dam, handschrift I H 25, f. 36v.

07 bijlage 3 186-198:bijlage 3  17-10-2006  13:06  Pagina 194



Oud-Turnhout. In de jaren 1457-1461 was Jacob Raymakers (of: Rotarius) uit Korsendonk
rector van het klooster Barbarendal. Hij schreef voor een van de nonnen in Tienen een nu verlo-
ren werk (Piissimus et aureus libellus de religiosa vita bene instituenda ad quamdam monialium
Vallis Sanctae Barbarae), dat zijn enige werk schijnt te zijn geweest.37 Raymakers was wellicht
aanwezig bij het overlijden vanMargaretha, of heeft in ieder geval van haar vrome heengaan uit
de eerste hand vernomen. Heeft hij het verhaal over Margaretha schriftelijk of mondeling me-
degedeeld aan de auteur vanDe laude?
Het exempel over Margaretha van Tienen is, na deNova historia, de tweede ‘Korsendonkse

connectie’ van de auteur van De laude. Moeten we hem binnen de kloostermuren van Korsen-
donk zoeken? Dat Jacobus Raymakers de auteur van De laude zou zijn geweest, is gezien zijn
zeer bescheiden oeuvre niet erg waarschijnlijk. Eigenlijk blijft er maar één naam uit Korsen-
donk over: de enige van wie bekend is dat hij in die tijd historiografische activiteiten heeft ont-
plooid, is Jan van Meerhout. Zou hij ook de auteur zijn vanDe laude? En was zijnNova histo-
ria dan een voorbereidend werk dat hij inDe laude heeft verwerkt? De vraagtekens neigen naar
sterke vermoedens.38 Hoe het ook zij, bovenstaande exercities brengen in ieder geval aan het
licht dat de hier besproken en onderling nauw verwante historiografische werken over Brabant
uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, in de Brabantse kloosters van deWindesheimse con-
gregratie zijn ontstaan.39

Inhoudsoverzicht van de Tractatulus de laude terrae Brabanciae

Het onderstaande inhoudsoverzicht vanDe laude is gebaseerd op handschrift Amsterdam, UB,
I H 25, het enige handschrift met de volledige tekst van het werk.40 In dit handschrift ontbreken
echter de kapittelnummers en -opschriften van De laude. Wel is er ruimte boven de kapittels
opengelaten om de opschriften in rubriek toe te voegen; de rubricator is hier kennelijk niet aan
toegekomen. Wat het tweede deel betreft konden de kapittelnummers en -opschriften worden
overgenomen van de tekst in handschrift KB Brussel II 2321, dat net als het Amsterdamse
handschrift de eerste versie vanDe laude bevat. Het eerste deel moet het daarom in onderstaand
inhoudsoverzicht zonder kapittelopschriften stellen; wel is daar een nummering aangebracht
naar de tekstindeling.

De Tractatulus de laude terrae Brabanciae in UBAmsterdam I H 25

proloog (24r)

incipit: ‘Honorem habebis matri tue ...’
explicit: ‘... prima tractat de ethymologia Brabancie, secunda de eius origine.’
[Sequitur tractatulus de laude terre Brabancie]

De Tractatulus de laude terrae Brabanciae

37 Kohl e.a. 1976, p. 209; Lourdaux en Persoons 1968, p. 80-81.
38 Deze suggesties vereisen nader onderzoek over de werken van Jan vanMeerhout. Ik heb in de handschriften
Brussel, KB, 1086-1115 en 3037, werken van Meerhout, bevestiging noch ontkrachting van deze hypothese kun-
nen vinden. Mogelijk bieden de handschriften Wenen, ÖNB, s.n. 12702 en 12830 met historiografisch werk van
Meerhout, meer duidelijkheid.
39 Zie ook hoofdstuk 6.
40 Inhoud van het handschrift: 1. Kroniek van Pseudo-Turpijn, (1r-24r); 2. De laude pars 1 (24r-51r); 3. Bra-
bantse genealogie (53r-56v); 4.De laude pars 2 (57r-144v); 5. diverse heiligenlevens, o.a. vanModoaldus, Athana-
sius, Monica en Trudo (146r-192r); 6.Cronica de regibus Franciae (197r-198v, onvolledig). De laatste bladen van
het handschrift zijn verwijderd, die volgens de inhoudsopgave (voorwerk, geschreven in 1560) de volgende korte
kronieken bevat hebben: vervolg van de Cronica de regibus Franciae (199r-v), Cronica de ducibus Brabanciae
(200r-201v);Cronica de comitibus Flandriae (202r-205r) enCronica diversorum gestorum (206r-208v(?)). Zie ook
Mendes da Costa 1902, p. 156, nr. 920.
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Pars 1

1. proloog (24v)
incipit: ‘Apud nostros de nobilitate terre Brabancie pluries dubitatum est ...’
explicit: ‘... que in Brabancie terra contigerunt per singula subvecti.’

2. beata (24v-29r)
3. regalis (29r-31v)
4. antiqua (31v-34v)
5. bona (34v-37v)
6. audax (37v-38v)
7. nobilis (38v-42v)
8. caritativa (42v-46v)
9. iusta (46v-49v)
10. abundans (49v-50v)
11. epiloog (50v-51r)

incipit: ‘Laudemus ergo, viros gloriosos patres nostros ...’
explicit: ‘Hic recitandum esset cur Brabancia ita vocetur, sed nichil certum constat.’
[Et sic est finis huius prime partis de ethimologia Brabancie]

Pars 2

1. Incipit secunda pars de origine nobilissiomorum ducumBrabancie, propsapia videlicet Ka-
roli Magni (57r-v)

2. De modo et tempore initiati regni Francorum (57v-58r)
3. Qualiter Clodoveo suadetur christianitas ab uxore (58r-v)
4. De modo conversionis Clodovei et baptismo eius (58v-59r)
5. Qualiter Clodoveus de Gothis triumphavit auxilio dei (59r-60r)
6. De morte Clodovei et liberatione Lotharii (60r-v)
7. De morte Clotildis et sanctis illius temporis (60v-62r)
8. De sancta Radegunde regina uxore Lotharii (62r-v)
9. De succesione et actibus Chilperici filii Lotharii (62v-63v)
10. De malitia Fredegundis et eius brevi poenitentia (63v-64r)
11. De pugna Francorum contra regemAustrasiorum (64r-65r)
12. De institutione Lotharii Magni et morte proavie eius (65r-v)
13. De successione regni per Dagobertum et de virtutibus eius (65v-66r)
14. De sancta Bathilde regina nuru Dagoberti regis (66r-67r)
15. De posteritate Blitildis et vita sancti Arnulphi (67r-v)
16. De transitu sancti Arnulphi et translatione corporis eius (68r-68v)
17. De sanctoWandregisilo abbate nepote sancti Arnulphi (68v-69v)
18. De progenie Angisi et de viris illustribus illius temporis (69v-71r)
19. Quomodo sanctus Pipinus adeptus est ducatum (71r-72r)
20. De transitu ac translatione sancti Pipini (72r-v)
21. De continentia et sanctitate sancte Ytte uxoris beati Pipini (72v-73v)
22. De Grimoaldo filio sancti Pipini secundo duce (73v-74r)
23. De sancta Ghertrude virgine filia beati Pipini (74r-75r)
24. De apparatione eius post mortem et aliis miraculis (75r-76r)
25. De nepte sancti Pipini et sancta Raynilde eius prole (76r-77r)
26. De sanctis virginibus Aldegunde et Waldetrude (77r-78r)
27. De sancta sorore eius Gudila virgine (78r-79r)
28. De posteritate sancte Begge et de tercio duce (79r-v)
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29. De KaroloMartello quarto duce Brabantie (79v-80r)
30. De filiis Karoli Martelli et promotione Pipini (80v-81r)
31. De vita et conversatione sancte Amelberge virginis (81r-82r)
32. De fuga eius et transitu ipsiius (82r-v)
33. De sancta Pharailde vidua et virgine (82v-83v)
34. Qualiter passa sit beata Dympna virgo (83v-84v)
35. De vita et conversatione sancti Gummari confessoris (84v-85v)
36. De sanctis martyribus Rumoldo et Litberto (85v-86v)
37. De sancto KaroloMagno imperatore, rege et duce glorioso (86v-87v)
38. Conversio Othgeri unius ex comitibus Karoli (87v-88r)
39. De conversatione sancti Karoli in terra sua (88r-89r)
40. De Ludovico imperatore pio (89r-v)
41. De Lothario imperatore a quo denominata est Lotharingia (89v-v)
42. De filiis Lotharii qui post conversationem eius eidem successerunt (89v-90v)
43. De sanctis geminis Verone et Verona (90v-92r)
44. De Karolo Caluo imperatore et Ludovico eius fratre, patre scilicet Veronis et Veronae

(92r-93r)
45. De Karolo juniore imperatore (93r)
46. Visio tormentorum ostensa Karolo imperatori (93v-94v)
47. De Arnulpho imperatore (94v-95r)
48. De Ludovico imperatore ultimo huius stirpis (95r-v)
49. De successu regum Francorum per Karolem Simplicem (95v-96r)
50. De Ludovico rege filio Karoli Simplicis (96r-v)
51. De Lothario rege filio Ludovici (96v-97r)
52. De Karolo duce fratre Lotharii regis (97r-v)
53. De sancto Ludovico rege Francorum (97v-98v)
54. De reverencia eius ad ea que dei sunt et de felici eius transitu (98v-100r)
55. De successu ducatus Brabancie post Karolum (100r-v)
56. De vita et conversatione sancti Guidonis confessoris (100v-101v)
57. De translatione eius et miraculis ipsius (101v-102v)
58. De venerabili Wonedulpho decano Anderlectensi (102v-103r)
59. De quibusdam incidentibus illius temporis (103v-104r)
60. De posteritate Gherberge (104r-104v)
61. De Godefrido de Bullion duce Lotharingie (104v-106r)
62. De Balduino fratre Godefridi de Bullion (106v-107r)
63. De sancto Arnulpho primo milite Brabantino postea abbate et episcope Suessionico (107r-

108r)
64. De felici eius transitu et miraculis ipsius (108r-v)
65. Quomodo Godefridus cum Barba recuperavit ducatum Brabancie et Lotharingie (108v-

109r)
66. De posteritate Godefridi cum Barba (109v-110r)
67. De venerabili Bonifacio Lausanensi episcopo (110r-111r)
68. De revelationibus divinis sibi factis et aliis de eo (111r-112v)
69. De miraculis et transitu ipsius (112v-113r)
70. De sancta Maria de Oegnis et conversatione eius (113r-114v)
71. De felici eius transitu et miraculis ipsius (114v-115r)
72. De conversatione magistri Jacobi de Vitriaco (115r-v)
73. De promotione eius ad presbiterem et postulatum (115v-116v)
74. De efficacia animadversionum eius (116v-117v)
75. De conversatione fratris Arnulphi conversi Villariensis (117v-118v)
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76. De virtutibus eius et contemplatione (118v-119v)
77. De transitu eius et apparitionibus ipsius post mortem (119v-120r)
78. De conversatione venerabilis Yde de Nivella (120r-121v)
79. De felici eius transitu et miraculis ipsius (121v-122r)
80. De conversatione sancte Yde de Lewis (122v-123v)
81. De principatu Henrici secundi (123v-124v)
82. De vita et conversatione pie Luytgardis (124v-125v)
83. De revelationibus divinis sibi factis (125v-126v)
84. De felici eius transitu et miraculis ipsius post obitum (126v-128r)
85. De ducatu Henrici huius nominis tertii (128r-v)
86. De conversatione fratris Thome actoris libri apum (128v-129v)
87. De viris illustribus illius temporis in Brabantia (129v-130v)
88. De sanctis mulieribus illius temporis (130v-132r)
89. De ducatu Johannis duce huius nominis primo (132r-133r)
90. Qualiter passa sit dolorosa Maria virgo (133r-134r)
91. De Johanne duce huius nominis secundo (134r-v)
92. De miraculis que contingerunt hoc tempore (134v-135v)
93. De Johanne duce huius nominis tercio (135v-137r)
94. De quibusdam incidentibus illius temporis (137r-v)
95. De principatu Johanne ducisse filie Johannis (137v-138r)
96. De conversatione domini Johannis Ruysbroec prioris (138r-139v)
97. De beato eius transitu et miraculis glorificationis ipsius (139v-140v)
98. De conversatione Boni Coci Viridis Vallis (140v-141v)
99. De successione Burgundionum in ducatu (141v-143v)
100.De Phylippo duce filio Johannis duce Burgundie (143v-144r)
Epylogus tocius libri (144v-145v)

incipit : ‘Ex premissis omnibus patet ut cumque nobilitas terre Brabantie ...
explicit : ‘.. cui cum patre et spiritu sancto sit laus et gloria per evum. Amen.’
[Et sic est finis huius]
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Chapter 1 Die alder excellenste cronyke van Brabant

This book is a first study of Die alder excellenste cronyke van Brabant, an incun-
able published in Antwerp in 1498 and reprinted three times in the sixteenth centu-
ry. Die alder excellenste cronyke van Brabant (henceforth Die cronyke) was writ-
ten by an anonymous compositoer (compiler), and consists of two parts. The first
part opens with a geographical description of the duchy of Brabant, followed by a
characterisation of Brabant and its inhabitants along the lines of the so-called ‘ety-
mology of Brabancia’: beata, regalis, antiqua, bona, audax, nobilis, caritativa, iusta
and amabilis. Next follow, in thirty-six chapters, the lives of saints and religious as-
sociated with Brabant. The second part contains the actual chronicle; here the his-
tory of the dukes and duchy of Brabant is described from the creation of the world
to the end of the fifteenth century. This section includes a fold-out sheet of some
two metres long on which the genealogies of the kings of France and the dukes of
Brabant have been depicted. The French genealogy runs from (legendary) Priamus
to Charles VIII, and the Brabantine one from (legendary) Ansises to Philip the Fair
(1494-1506). Between the lineage of the French kings and the dukes of Brabant var-
ious genealogical connections have been indicated. It is even suggested that for a
long the time, from Carloman to Charles of Lorraine, the dukes of Brabant were
also the kings of France. The genealogy also registers the names of a large number
of saints, with special emphasis on saints and religious from Brabant. This fold-out
sheet, a visualisation of the history of Brabant and a summary of the chronicle as a
whole, has been the starting-point for a study of the sense of history in Brabant in
the year 1500 as expressed in the words of the compositoer.

Chapter 2 The representation of the history of Brabant

The fold-out sheet belongs to the tradition of medieval genealogical tables, often in
the form of a roll, consisting of circles, lines and roundels. It may be assumed that
the survey was based on two genealogies: one listing the French kings, the other the

The History of Brabant Unfolded
Die alder excellenste cronyke van Brabant and
the Brabantine View of the Past in the Year 1500
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dukes of Brabant, similar to, for example, Bernard Guidonis’ Arbor genealogie
regum Francorum from the early fourteenth century, for the French kings, and the
Genealogia nobilissimorum ducum Brabancie, stirps videlicet Karoli Magni, writ-
ten before 1477, for the dukes of Brabant. In addition there is clear evidence that
the text of the Die cronyke has also been used as a source, as a result of which the
fold-out sheet is more than two genealogies collapsed into one. The sheet is also a
historical survey made to accord with the view presented in the chronicle. From a
technical point of view, too, it is exceptional: in the history of early printing there is
no other instance of a (genealogical) fold-out sheet of a comparable scope; in a
sense it may be regarded as a roll within the printed book. The printer Roland van
den Dorpe had six woodblocks made for the sheet, each of them the size of an un-
folded folio. Into the woodblocks the lines, circles, names and figures were cut, as
well as short pieces of text. In addition text in blocks of typeset text was fixed in the
woodblocks.

Chapter 3 Holy Brabant

The fold-out sheet raises three central questions each of which will be discussed in
the next three chapters. In these chapters major significant emphases that the com-
positoer introduced in the Brabantine view of history are identified, the most strik-
ing doubtlessly being the extension of the history of Brabant with the lives of its
saints. From the perspective of the compositoer Brabant’s history was shaped not
only by its dynasty, but also by its saints and believers. For this reason the saints in
the ducal dynasty as well as saintly and pious persons from Brabant are prominent-
ly presented in the chronicle, both in the body of the text and on the fold-out sheet.
In addition many saints from outside Brabant who are mentioned on the sheet and
in the text represent the framework of the history of salvation (Heilsgeschichte)
around the saints of Brabant and thus reinforce the message that Brabant is ‘beata’,
holy, and that it has contributed more than any other country to the universal con-
gregation of saints. The compositoer derived this theme largely from the Tractatu-
lus de laude terrae Brabanciae (approx. 1462), a still virtually unknown text from
the congregation of Windesheim in Brabant. There is some relationship also with
an extensive collection of Brabantine vitae, the Hagiologium Brabantinorum
(1476-1484) by Johannes Gielemans, a canon regular at Rooklooster.

Chapter 4 Royal Brabant

An investigation of the fold-out sheet and the text of the chronicle shows that the
compositoer felt particularly sympathetic towards the Frenchmonarchy. Especially
his appreciation of the descendants of Hugh Capet, who is usually attacked fero-
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ciously in traditional Brabantine historiography is remarkable. The usurpation of
the French crown by Hugh Capet, regarded in Brabantine chronicles like the Bra-
bantsche yeesten as a black day in the history of Brabant as it excluded its dukes
from the crown, is given an elaborate explanation by the compositoer: Hugh’s evil
deed must have been God’s will. It also became clear that his positive attention for
the French kings can hardly be seen as taking a stand against the anti-French poli-
tics of Maximillian I of Austria, who for a considerable time acted as regent of Bra-
bant towards the end of the fifteenth century. Any kind of involvement in the po-
litical situation of the time seems to be absent. It would seem that the compositoer
was much more interested in the sacred character of French kingship and felt a
marked sympathy for king Saint Louis. The genealogical connections between
Saint Louis and the dukes of Brabant are the main reason for incorporating Hugh
Capet’s genealogy on the fold-out sheet. In addition the compositoer devotes an en-
tire chapter in the chronicle to expound on the life of the pious and virtuous Louis.
This chapter is clearly also intended as a miniature mirror for princes and bears a
marked resemblance to the chapters on Saint Charlemagne. In this way it is shown
that the dukes of Brabant have for many centuries been closely related to the high
dynasty of the divinely anointed French kings. Brabant is, therefore, not only
‘holy’, but also ‘royal’.

Chapter 5 Ancient Brabant

A striking divergence between the fold-out sheet and the chronicle text concerns
Brabantine prehistory. In the chronicle the history of Brabant is told from Adam
and Noah, but on the fold-out sheet the genealogy begins much later, not until the
year 380 A.D. or so, with a certain Ansises, the first Christian prince to rule over
Brabant. In the text the compositoer follows the genealogical lines fromNoah in or-
der to give Brabant a place of its own in world history from the very beginning.
However, in places it is clear from the chronicle text that the compositoer has his
doubts about the stories that garnish Brabant’s very early history, and may even
record them reluctantly. This is true especially of the stories told of Julius Caesar
and his friend Brabon, the swan knight from Brabant. These stories had been the
subject of controversy for a long time in the historiography of Brabant. Neverthe-
less, the compositoer inserts a version of these stories (fromDie cornyke int prose int
corte, after 1468) which – wrongly – had been introduced into the historiography
of Brabant as deriving from Jacob van Maerlant and Jan van Boendale. In spite of
these presumed, authoritative sources, the compositoer does not seem happy with
the insertion. His ambivalent attitude is difficult to explain; he does not (or cannot)
make his position clear. On the fold-out sheet, however, he does make a firm and
unambiguous stand. He does not want to depict the history of Brabant on the fold-
out sheet until the arrival of an exclusively Christian dynasty: from the converted
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Ansises onwards, therefore, for that is when the history of Brabant becomes really
worthwhile. This is remarkable. By preferring Christian Ansises above the more
widely knownNoah, Priamus, Carloman or Brabon as the founder of the ducal dy-
nasty the compositoer distinguishes himself from all other historiographers in Bra-
bant, both before and after him.

Chapter 6 The compositoer and the history of Brabant

In the final chapter an attempt is made to place the chronicle in the environment in
which it probably originated. The hypothesis put forward byA. Ampe, thatWalter
Bosch, a monk from the benedictine abbey of Affligem should be regarded as the
compositoer ofDie cronyke does not stand up to scrutiny. Although a new investi-
gation into the identity of the compositoer has not so far yielded a name (although
there are a number of possible candidates) the investigation has by no means
proved fruitless. It appeared that the compositoer attempts to bring his chronicle
into line with the writing of the history of Brabant as it was practised in the second
half of the fifteenth century in those monasteries in Brabant that belonged to the
congregation of Windesheim. A painstaking reading of the chronicle reveals the
likelihood that the author should be placed in these or in closely related monastic
circles. Like other historiographical works from this environment, Die cronyke
may be characterized as conservative historiography in which a markedly spiritual-
national consciousness is manifest.

The book has three appendices: in the first appendix (on cd-rom) the text of the
chronicle is made available in the form of a first transciption. In the second appen-
dix all known copies of the first impression of the chronicle are listed with a short
description; this appendix also contains a report of a modest bibliographical inves-
tigation. The third appendix is a study of the Tractatulus de laude terrae Brabanci-
ae, a still unknown work but an important source forDie alder excellenste cronyke
and a typical example of the way the history of Brabant was written in the monastic
houses of the congregation ofWindesheim in Brabant.

Translation: Thea Summerfield
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Godevaert metten Baerde 132-139, 141
Godevaert van Boloen 41, 113, 156
Godfried van Bouillon 30, 54, 83, 119, 130,
156

Godfried I van Brabant (met de Baard) 30,
54, 94, 112, 134, 135

Godfried II van Brabant 30
Godfried III van Brabant 30
Godfried met de Bult 30
Goedele 64, 66, 68, 74
Goedelekerk (Brussel) 39, 40, 75
Gomer 119, 126
Gommarus van Lier 33, 64, 68, 74, 79
Goten 26, 125, 136
Govaert Bac 183
Grandes chroniques de France 98
Gratianus 124, 125
Gregorius de Grote 58-60
Grenoble 161
Grieken 119
Griekenland 120, 129
Grimbergsche oorlog 90
Grimoaldus (zoon van Pippijn van Herstal)
63

Grimoaldus (zoon van Pippijn van Landen)
63, 64

Groenendaal 160
Guido (Wijde) van Anderlecht 64, 68
Guillaume de Nangis 109
Guillaume de Saint-Pathus 109
Guntamus van Bourgondië 64
Haarlem (karmelietenklooster) 46, 47
Hagiologium Brabantinorum 77-81, 110,
160, 164

Halena 78
Hartmann Schedel 20, 62
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handschriften
– Amsterdam,UB, IH25 51,52, 59, 79, 187-
191, 194, 195

– Antwerpen,Stadsbibliotheek,B15462 139
– Antwerpen,Stadsbibliotheek,B15828 135
– Brussel, KB, 1086-1115 195
– Brussel, KB, 1691 160
– Brussel, KB, 2088-2098 147
– Brussel, KB, 3037 195
– Brussel, KB, 3802-3807 186, 187
– Brussel, KB, 5760-5763 38
– Brussel, KB, 8037-8050 136
– Brussel, KB, 11929-30 163
– Brussel, KB, 13407 20, 21
– Brussel, KB, 15003-15048 163
– Brussel, KB, 16491 159, 160
– Brussel, KB, 16492 159
– Brussel, KB, 17017 40
– Brussel, KB, 17073 187
– Brussel, KB, 18001 139, 140
– Brussel, KB, II 1460 20
– Brussel, KB, II 2321 186, 187, 189, 195
– Brussel, KB, IV 687 75
– Düsseldorf,Hauptstaatsarchiv,CX2 192
– Gent, UB, 908 76, 139, 154
– Groningen, UB, 121 187
– DenHaag, KB, 71 F 8 139
– DenHaag, KB, 71 F 9
– Leuven, UB, A1 52
– Parijs, Bibliothèque Nationale, 14194 75
– Utrecht, UB, 1177 38
– Vaticaan, Codex Reg. lat. 947 52
– Wenen, ÖNB, 9060 52
– Wenen, ÖNB, 12694 187
– Wenen, ÖNB, 12702 195
– Wenen, ÖNB, 12706 77
– Wenen, ÖNB, 12707 77
– Wenen, ÖNB, 12795 163
– Wenen, ÖNB, 12830 195
Haspengouw 93, 125
Hector van Troje 23, 26, 116, 118, 119, 126
Hector (zoon van Francion van Troje) 119,
126

Heemskinderen 26, 27, 54, 56, 117, 125,
136, 145

Heilige Besnijdenis (relikwie) 47, 157
Heilige Land 30, 107, 108, 135
Heilwijch (abdis van ’s-Hertogendal) 69, 80
Helias 130-133

Hendrik I van Brabant 30, 130
Hendrik II van Brabant 30, 83, 107
Hendrik III van Brabant 30, 107
Hendrik I (graaf van Leuven) 29, 30
Hendrik II (graaf van Leuven) 29, 192
Hendrik III (graaf van Leuven) 29, 192
Hendrik III (keizer) 135
Hendrik Herp 13
Henegouwen 31
Hennen vanMerchtenen 73, 74, 77, 91, 105,
133, 135, 138

Henricus van Oesterwijck 74, 76, 81
heraut Beyeren 38
Hercules 119
Herstal 28
’s-Hertogenbosch 18, 45, 181, 182
Hiëronymus 32, 58-60, 76, 136
Hilarius van Poitiers 32, 58
Hildegard van Bingen 60
Hildegardis (vrouw van Karel de Grote) 28
Hildericus 23
Hincmar van Reims 79, 192
Histoire de Saint Louis 109
Historia Brabantica diplomatica 39, 40, 92,
100, 134

Historia de miraculosa revelatione venerabi-
lis sacramenti in civitate Bruxellensi 191

Historia Karoli Magni et Rotholandi zie
Kroniek van Pseudo-Turpijn

historia sacra 48, 62
Historia succinta de gestis et successione re-

gum Francorum 92, 98
Historiologium Brabantinorum 164
Hoe dichters dichten sullen 131
Holland 31, 84, 100, 102, 145, 149
Hongarije 85
tHoofkijn van devocien 13
Horatius 192
Hubertus van Luik 58
Hugo van Capet 24, 25, 29, 31, 56, 84, 86-
99, 101, 102, 106-108, 110, 114-115, 152

Hugo van Grenoble 60
Hugo van St. Victor 58, 60
Hunnen 26, 125
Hus van Arcadië 120, 121
Hym (vader van de vier Heemskinderen)
26, 117, 125

Ida van Bouillon 30, 64, 66, 79
Ida van Leeuwen 33, 44, 64, 68
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Ida van Leuven 44, 64, 68, 79
Ida van Nijvel 33, 45, 64, 68
Ierland 71
Innocentius VI 161, 162
Isaï zie Jesse
Isidorus van Sevilla 58, 59, 136
Italië 115, 119
Itta (‘Yduberga’) 54, 64, 66, 67, 74
Jacob Bellaert 181
Jacob van Maerlant 36, 37, 38, 40, 88, 130-
133, 138, 139, 140-142

Jacob Raymakers (Rotarius) 195
Jacob van Vitry 64, 68, 71
Jafet 119, 137
Jan van Boendale 36-41, 73, 76, 89, 90, 93,
96, 105, 131, 132, 135-139, 141, 142, 145,
151

Jan van Bohemen 101
Jan I van Brabant 30, 38, 44, 87, 112, 192
Jan II van Brabant 30, 37, 38, 192
Jan III van Brabant 30, 31, 37-39, 52, 84,
101, 126, 137, 192

Jan IV van Brabant 31, 99
Jan van Brusthem 142
Jan van Doesborch 18
Jan II de Goede van Frankrijk 25, 96, 101
Jan van Immerseel 47
Jan van Leeuwen, de Goede Kok van Groe-
nendaal 19, 68, 71, 77, 160, 162, 193

Jan van Meerhout van Diest 165, 192, 193,
195

JanMollijns 17, 19
Jan van Nijvel 69, 80
Jan van der Noot 80, 81
Jan van Ruusbroec 19, 68, 154, 160, 162
Jason 119
Javam 119
Jean de Joinville 109
Jean Lemaire de Belges 142
JeanMolinet 105
Jeruzalem 83, 156
Jesaja 46, 94
Jesse 46, 47
Jezus Sirach 94
Jodocus van Ponthieu 58, 59
Johanna van Brabant 30, 31, 44, 83, 91, 99,
106, 108

Johanna van Castilië 31, 41, 113, 116
Johannes Chrysostomus 32, 58-60

Johannes Gielemans 77-81, 110, 160, 162,
164, 165, 191, 193

Johannes Goropius Becanus 142
Johannes van Hanswijck 159, 160
Johannes Molanus 142
Johannes Regularis 165, 192
Johannes Scotus 60
Johannes Suweels 75, 77
Johannes Vekenstijl van Leuven 162, 163
johannieters 157
Johan Veldener 49, 52, 53
Jozua 119
Judas Maccabeus 119
Judith (vrouw van Boudewijn I van Vlaande-
ren) 24

Julius Caesar 26, 116, 119-121, 123, 124,
126, 127, 129, 132-134, 136, 138, 142, 146,
152

Kamerijk 59, 123, 124
Karel van Agrippinen 26, 125
Karel VI van Agrippinen 59
Karel I-IX van Agrippinen 124, 126
Karel IX van Agrippinen 141
Karel van Anjou 108
Karel IV (keizer) 101
Karel V van Frankrijk 96, 102
Karel VIII van Frankrijk 23, 25, 82, 84, 103
Karel de Eenvoudige 24, 29
Karel ende Elegast 131
Karel de Grote 24, 26, 28, 32, 33, 41, 54, 64-
67, 73, 78, 83, 89, 90, 92-98, 107, 108, 112-
115, 117, 119, 125, 130, 131, 148, 152

Karel de Kale 24, 29
Karel van Lotharingen 25, 29, 31, 87-89, 91-
95, 98, 99, 109, 110

Karel Martel 24, 27, 54, 70, 113
Karel de Stoute 31, 40, 47, 91, 102, 106, 139
Karel jr. van Tongeren enMegen 121, 146
Karel sr. van Tongeren en Megen 120, 121,
123, 128, 129

Karleman (vader van Pippijn van Landen)
26-27, 37, 38, 40, 53, 74, 87, 116-118, 126,
127, 129-131, 133, 135-137, 139, 147, 148,
153

karmelieten 11, 13, 159-163
Karolingen 40, 86-88, 94, 99
kartuizers 60, 157, 159-163
Keulen 59, 121, 125
Kiel (Antwerpen) 162
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Kleef 31
Kloppersdijk (Antwerpen) 105, 156
Korsendonk 77, 164, 165, 192, 193, 195
Korte kroniek van Brabant 38, 90, 143
Kortrijk (Onze-Lieve-Vrouwekerk) 46
Kroniek van Pseudo-Turpijn 19, 40, 41, 113,
187, 195

Lage Landen: zie Nederlanden
Lambrecht (graaf van Leuven) 29
Lambrecht vanMaastricht 58, 59
Landen 125
Landrada 64, 66, 70, 79
Laomedon 119, 126
Laon 88, 89, 93
Leonardus van Noblat 58, 59
Leo nobilissimi ducatus Brabantiae 182
Leuven 29, 38, 45, 69, 121, 124, 128, 132,
154, 163

Leven van Lutgart 130
Lex salica 95, 98
Liber apum 40, 69, 79, 80, 191, 192
Liber de temporibus 48, 62
Liber historiae Francorum 145
Liederik I van Arlebeke (woudmeester) 28
Lier 116
Lijsbeth vanWans 69
Limburg 30, 31, 38
linea Christi 37, 48
Litbertus (Librecht) 33, 64, 68
Lodewijk I de Vrome 24, 29, 149
Lodewijk II de Lispelaar/ Stotteraar 24, 29
Lodewijk III de Eenvoudige 24, 29
Lodewijk IV 24, 29
Lodewijk V 88
Lodewijk VII 96
Lodewijk VIII 96, 98, 108
Lodewijk IX de Heilige 25, 32, 33, 64, 83,
94, 96-98, 106-115, 152

Lodewijk XI 103
Lodewijk de Duitser 29
Lodewijk van Evreux 31
Lodewijk vanMale 31, 99, 101
Lodewijk van Orléans 101
Lodewijk van Sicilië 101
Lodewijk van Thoulouse 60, 96
Lofsang van Braband 80
Lotharingen 24, 27, 29, 30, 38, 60, 82
Lotharius (zoon van Chilpericus) 23, 24,
85, 87

Lotharius (zoon van Clovis I) 23
Lotharius (zoon van Lodewijk III de Een-
voudige) 24, 88

St.-Lucasgilde (Antwerpen) 13
Luik 59
Luikenaren 30
Lupoldus van Oostenrijk 101
Lupus van Troyes 58
Lutgart van Tongeren 19, 32, 33, 64, 68, 71,
76

Luxemburg 31
Maas 17, 26, 54, 85, 117
Maastricht 59
Macedo 120
Macedonië 120
Machteld (dochter van Hendrik I van Leu-
ven) 30

Machteld van Boulogne 130
Maersiant 138
Margaretha (Margriete, zuster te Tienen)
71, 72, 193-195

Margaretha van Antiochië 59
Margaretha vanMale 31, 99
Margaretha van Oostenrijk 102
Margaretha van Vlaanderen 31, 99, 106
Margrietken van Leuven (‘Fiere Margietken’)
33, 64, 68

Maria van Bourgondië 31, 41, 44, 102, 104,
106, 159, 192

Maria van Evreux 31,
Maria van Oignies 64, 68, 71
Mariëndonk 18
Mariënhage 165, 192
Mars 120, 124
Martinus van Tours 32, 58-60, 125
Martinus van Troppau 62, 163
Martyrologium 75
Matthaeus Palmerius 48, 62
Matteüs 189
Maurus van Subiaco 58, 59
Maximiaan 125
Maximiliaan I van Oostenrijk 18, 31, 32, 47,
54, 102-106, 111, 159

Mechelen 71, 103, 154
Medardus van Noyon 59, 64
Megen zie Nijmegen
Melbourne (State Library of Victoria) 16
Mercomirus 23
Merculfus 114
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Meroveus 23
Merovingen 40, 86
Modericus 64
Modoaldus van Trier 64, 195
Monica 195
Mortsel (Salvatorskerk) 68
Munsterbilzen 70
Nancy 31
Nederlanden (‘Nederlant’) 17, 102, 103,
119-121, 124, 134-136, 159

Negen Besten 119
Neurenberg 20
Nevers 31
Nicasius van Reims 58, 59
Nicolaas Clopper 165, 192, 193
Nicolaas vanMyra 58, 59
Nijmegen 120, 121, 123, 124, 131, 134
Nijvel 69
Noach 17, 40, 42, 44, 118, 119, 126, 127,
135-137, 139, 144, 147, 148, 152, 153

Nomina quorundam sanctorum et sanctarum
prosapie illustrissimorum ducum Lotha-
ringie et Brabantie 75

Noormannen 95
Notburgis 64
Nova historia ducum Brabantiae 165, 192,
193, 195

Nova legenda Anglie 80
Novale sanctorum 191
Octavianus (Augustus) zie Augustus
Oede (Oda) 64, 66, 68, 79
Oignies 71
Olifant 14
Olivier (Heemskind) 27, 125
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Antwerpen)
157, 159

onze-lieve-vrouwebroeders zie karmelie-
ten

Oostfrankische rijk 29
Openbaring 127
Origines Antwerpianae 142
Orléans 88, 91, 93
Otto (zoon van Karel van Lotharingen) 25,
29, 88, 93, 95, 99

Oude gesten seggen ons dat 133
Oud-Turnhout 195
Overmaas 30
Ovidius 76, 136
Pactis Legis Sallicae zie Lex salica

Padua 119
Pannoniën (Hongarije) 23, 26, 120
Pater noster 15
Peter van der Heiden zie Petrus de Thimo
Peter van Os 18
Petrus Damianus 124, 136
Petrus Dorlant 163
Petrus Impens 165
Petrus van Poitiers 48, 50
Petrus Sutor 162, 163
Petrus de Thimo 39, 40, 75, 77, 92, 100, 105,
134, 193

Petrus van St.-Truiden 165, 192
Pharaïldis zie Pharelt
Pharamundus 23, 54
Pharelt 45, 64, 66, 74
Pieterkerk (Anderlecht) 75
Piissimus et aureus libellus de religiosa vita

bene instituenda ad quamdam monialium
Vallis Sanctae Barbarae 195

Pilatus 120
Pippijn I van Landen 27, 32, 37, 40, 63-68,
73, 74, 76, 87, 115, 116, 127

Pippijn II van Herstal 27, 28, 63, 64, 73
Pippijn III de Kleine/ de Korte 24, 27, 83,
85, 86, 96

Plato 136
Plectrudis 64
Polen 120
Poluxus 120
Pomerius 192
Pompeius 119, 124, 129, 134
Pontus 120
premonstratenzers 157
Priamus (Frank) 23, 26, 54, 82, 85-87, 124,
145, 153

Priamus (Trojaan) 23, 119, 120, 126
Priamus van Sicambrië 120, 126
Prias 120
Pythagoras 136
Radegundis 64, 79
Ravestein 31
reditus regni Francorum ad stirpem Karoli

Magni 89, 92, 97-99, 108, 110
Reims 88, 93, 114
Reinhildis 64, 66, 74
Reinoffele (Ragenufla) van Yncourt 33, 45,
63, 64, 66, 79

Reinout (Heemskind) 27, 64, 125
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Remigius van Reims 23, 40, 58, 59, 79, 114,
193

Remigius van Rouen 64
Remus 120
Regum Franciae 55
Rerum gestarum a Brabantiae ducibus histo-

riae 18
Richard van St. Victor 60
Richerus 95, 99
Rijen 115
Rijn 85, 120, 124
Ritsaert (Heemskind) 27
Robert van Frankrijk 95, 96, 97
Roelant 14, 17
Roelantslied 13, 14, 19
Rogier (Heemskind) 27, 125
Roland van den Dorpe 11, 13-15, 18, 20, 55,
111,116,141,143,146,147,150,156,159,182

– weduwe van 13, 18
Roman van Caesar 133-135, 138, 141
Rombout vanMechelen 64, 71
Rome 119, 121, 124, 125, 129, 132
Romeinen 94
Romulus 120
Rooklooster 77, 78, 160, 164, 165, 187
Rookloosterregister 187
Roosbeek 50, 63
Russen 120
Rusus 120
Saracenen 108, 113
Schelde 26, 54, 85, 117, 120, 123, 128, 146
Schotland 71
Seer minnelijke woerden die Jesus had met

sijn ghebenedijde moeder 13
Sem 119
Senlis 88, 103
Servaas vanMaastricht 58-60
Servatius (dominicaan) 69, 80
Severa 64
Severinus van Keulen 59, 60
SibertusWaterloos 182
Sicambrië 23, 26, 120, 124, 136
– heren van Sicambrië (Priamus, Eneas,
Priamus, Silvius Brabon, Silvius Brabon,
Hector, Francion, Fracion Brabon, Troy-
lus, Brabon, Silvius Brabon, Hector
Brabon, Palamides, Brabon Silvius, Pria-
mus, Phylomevus, Priamus, Brabon, Lao-
medon, Pelius, Troylus, Troylus Brabon,

Priamus, Francion, Silvius Brabon, Troy-
lus Brabon, Brabon, Brabon, Hector,
Brabon, Priamus, Francion) 120, 126

Sigibert (zoon van Dagobert) 24
Sigimundus van Bourgondië 58
Silvester 59
Silvinus 64
Silvius Brabon van Sicambrië 120, 126
Soisson 93
– klooster St.-Medaart 24
Sophia (vrouw van Godfried met de Baard)
135

Speculum historiale 40-42, 76, 89, 97, 98,
129, 141

Speculum peccatorum maius 187
Spel vanMenych Sympel 47, 91
Spiegel historiael 37, 38, 89, 130
Spieghel der volcomenheit 13
Spreuken (Proverbia) 143, 157
Statius 76
Suetonius 121, 129, 189
Tarsicia 64
Theodardus vanMaastricht 59
Theodorus Petreius 163
Theodosius 125
Thibaut van Blois 94
Thomas van Aquino 58, 60
Thomas van Canterbury 58, 60
Thomas van Cantimpré 32, 40, 58, 59, 64,
68, 69, 79, 191, 192

Thüringen 121
Tienen 71, 72, 193-195
Titus van Thüringen 124
Tobit 189
Tondalus 162
Tongeren 120, 121
Tractatulus de laude terrae Brabanciae 69,
77-81, 83, 85, 97, 98, 109, 110, 114, 141,
152, 154-156, 158, 160, 164, 165, 186-198

Trojanen 23, 26, 40, 119, 120, 124, 128, 131,
132, 136, 138, 144, 145

Troje 115, 119, 128, 144
Tros 119, 126
Troylus (kleinzoon van Francion van Troje)
119-120, 126

Trudo 64, 66, 79, 187, 195
Tullius 136
Tunis 107
Turcus 119
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Turkije 119
Turnhout 77
Ursula van Keulen 58
Valenciennes 124
Valois 87, 102, 106
Vandalen 120, 136
Vanden beghinsel van Roome ende van Bra-

bant 133
Vanden ciersele der gheestelijker brulochten
160

Van den derden Eduwaert 90, 96
Vanden levene ons Heren 130
Van den proprieteyten der dinghen 81, 181
VanNyeuvont, Loosheit ende Practike 13
Vedastus van Arras 58, 59
Veerle zie Pharelt
Venantius 64
Venetië 119
Vergilius 145, 189, 192
Veron 64, 66
Verona 64, 66
Vie de Saint Louis 109
Vierde Martijn 88-90
Vincentius van Beauvais 40, 42, 76, 97, 98,
129, 141

Vincentius van Henegouwen 64
Vita et sancta conversatio piae memoriae Lu-

dovici 109
Vita Remigii 79, 192
Vlaanderen 24, 28, 31, 71, 84, 100, 102, 103,
149

Vlamingen 50, 63, 105, 156
Voraye (‘ver Aye’, moeder van de vier
Heemskinderen) 26, 117, 125

Waal 120

Waldetrudis 64
Walericus/ Walerijck 25, 95, 97, 99
Walter Bosch 19, 20, 39, 154-156, 186, 193
Wandalus 120
Wandregisilus 64, 66
Wein van Cotthem 39, 92, 100, 105
Wenceslas van Bohemen 44, 101
Wenen 18
Werner Rolevinck 42, 48-50, 52-54, 61, 62,
119, 124, 129, 141, 157, 161

West-Europa 29
Westfrankische rijk 29
Wibert van Gembloux 64, 68, 79
Willem van Affligem 130
Willem van Berchen 136, 137
Willem van Bornecolve 37, 39
Willem II van Holland 83
Willem VI van Holland 101
Willibrordus 58, 59
Windesheimse congregratie 77, 78, 80, 81,
159-161, 164, 165, 193

Woeringen 30
Wonedulphus van Anderlecht 33, 64, 68
Wouter Berthout 184
Wouter van Bierbeek 69, 80, 189
Writsaert (Heemskind) 27
Ylia 120
Zacharias (paus) 24
Zaventem 121
Zeeland 31
Zwane (vrouw van Karel jr. van Tongeren)
121, 123, 128, 129

Zwane (vrouw van Brabon de zwaanridder)
123, 134, 136
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Jaap Tigelaar werd op 31 mei 1972 geboren in Assen. Hij behaalde het vwo-diplo-
ma in 1990 aan het Gomaruscollege te Groningen. Van 1990 tot 1997 studeerde hij
Nederlandse Taal- en Letterkunde en Mediaevistiek aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Van 1999 tot en met 2004 was hij als aio verbonden aan het Onderzoek-
instituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht.

Curriculum vitae

11 CV 231:Opmaak 1  17-10-2006  13:11  Pagina 231


