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 V. Vooraan in de Nederlanden: Brabant 

 

  

  1. Inleiding 
1
 

 

In deze bespreking van Trojaanse afstammingssagen ging het tot nu toe over de hoofdlijnen 

van de Europese traditie. Daarbij werd al regelmatig verwezen naar Troje-sagen en teksten uit 

de Nederlanden. De volgende hoofdstukken behandelen speciaal dit Nederlandse materiaal. 

Uitgangspunt en ordeningsprincipe bij die behandeling is, ook hier, de politieke constellatie. 

 

De geschiedenis van de Nederlanden als min of meer zelfstandige, samenhangende groep van 

vorstendommen begint - zoals de geschiedenis van Duitsland en Frankrijk - met de Karolingi-

sche rijksdelingen. De eerste en belangrijkste was die bij het verdrag van Verdun, in 843 

gesloten tussen de strijdende kleinzoons van Karel de Grote. Het Frankische rijk werd daarbij 

verdeeld in drie gelijke delen. Eerder ging het over de verdere ontwikkeling van twee ervan: 

het Westfrankische rijk van Karel de Kale, en het Oostfrankische rijk van Lodewijk de 

Duitser.
2
 Het gebied van de latere Nederlanden viel grotendeels toe aan het derde rijk dat in 

843 werd gevormd: het Middenrijk van Lotharius, dat zich van Friesland tot ver in Italië 

uitstrekte. Alleen het land ten Westen van de Schelde (het grootse deel van het latere Vlaan-

deren) kwam onder het Westfrankische rijk.  

 Anders dan het West- en Oostfrankische rijk ontwikkelde het Middenrijk zich niet tot 

een nieuwe politieke eenheid. De heterogeniteit van het gebied was daarvoor al geen goede 

voedingsbodem. Maar bovendien leidden dynastieke ontwikkelingen tot verdere 

versnippering. Bij de dood van Lotharius, in 855, werd het Middenrijk opnieuw in drieën 

gedeeld. Het noordelijke deel, van de Waddenzee tot de Jura, viel toe aan Lotharius II. Naar 

hem werd het Lotharingen genoemd. Zijn kinderloze dood, in 869, betekende het begin van 

het einde van de Karolingische macht in dit gebied. Door een complex van samenhangende 

factoren - de verdere verdelingen, twisten en inlijvingen door beurtelings Oost- en 

Westfranken, de invallen van de Noormannen, de opkomst van allerlei lokale machthebbers - 

verviel het meer en meer tot een staat van anarchie. In 925 werd het onderworpen door de 

Duitse koning Hendrik de Vogelaar. Vanaf dat jaar bleef het, tot ver na de middeleeuwen, 

formeel een onderdeel van het Duitse Rijk. Maar veel betekenis kreeg die overheid er niet. 

Daarvoor was zij nog te zwak. En de macht van de lokale heren was al gauw te sterk.
3
 

 Aanvankelijk hebben de Duitse koningen en keizers wel geprobeerd om hun macht in 

Lotharingen te vergroten. Zij kozen daartoe dezelfde middelen als in de rest van het Rijk. In 

de verschillende Rijksdelen werden hertogen aangesteld om in hun naam te regeren. Al snel 

echter bleken die hertogen te zeer in beslag genomen door lokale en familiale belangen, en 

dus geen betrouwbare pijlers voor het centrale gezag. Daarom werden in deze functie 

voortaan (aarts)bisschoppen aangesteld. Die waren relatief goed opgeleid en capabel, waren 

rijk en machtig genoeg om zo nodig een leger op de been te brengen, en het celibaat zorgde 

ervoor dat hun loyaliteit niet werd ondermijnd door familiebelang. Zij werden de nieuwe 

machtsbasis voor het Rijksgezag, totdat de investituurstrijd daar, aan het eind van de elfde 

eeuw, een eind aan maakte: de keizerlijke invloed op de bisschopsbenoemingen werd 

drastisch beperkt.
4
 

 Lotharingen vormde geen uitzondering op het algemene patroon. De relatie tussen 

hertog en keizer was er vaak gespannen. De hertog die het meest voor dit deel van het Rijk 

                                                
     1 Vgl. voor het hiernavolgende ook de inleiding op het vorige hoofdstuk, IV.1. 
     2 Hierboven, hoofdstuk IV 4.4. en IV 4.5. 
     3 Hoyt 1966, VIII § 21; Jansen 1974 A, 45-46; AGN I, 305-320. 
     4 Hoyt 1966, VIII § 22. 
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heeft betekend was Bruno (953-965), tevens aartsbisschop van Keulen.
5
 Na zijn tijd kreeg de 

hertogstitel steeds minder inhoud, ook al doordat het hertogdom werd opgesplitst in twee 

delen: Opper-Lotharingen en Neder-Lotharingen (de grens viel min of meer samen met de 

zuidgrens van het huidige België), elk met een eigen hertog. In Neder-Lotharingen werd 

aanvankelijk nog geen hertog aangesteld, wat tekenend voor de situatie en voor de daaruit 

volgende inflatie van de waardigheid lijkt. Het gebied werd vooral bestuurd via bisdommen: 

Utrecht, Kamerijk, Luik. De keizerlijke invloed was in deze periode vrij sterk. De investituur-

strijd bracht verandering in die toestand. De werkelijke macht in de Nederlanden was 

sindsdien in handen van lokale heersers, slechts formeel vazal van het Rijk. De ontwikkeling 

van territoriale vorstendommen ging voort. De hertogstitel bleef er, om zijn implicatie van 

oppergezag, nog lang gewild onder de adel. Feitelijke betekenis had hij echter nauwelijks 

meer.
6
 

 

De oudste Nederlandse Troje-sagen ontstonden als begeleidend verschijnsel bij de opkomst 

van deze vorstendommen, en bij hun onderlinge concurrentie door - onder meer - de strijd om 

de Lotharingse hertogstitel en de machtsaanspraak die deze impliceerde. Bij een strikt chrono-

logische behandeling van deze afstammingssagen zou het graafschap Vlaanderen de voorrang 

moeten krijgen. Vlaanderen lag, zoals bleek, voor het grootste deel in Westfrankisch gebied 

en had zich daar al snel tot een autonoom vorstendom kunnen ontwikkelen. De Vlaamse graaf 

was de eerste van de Nederlandse heren die zich, in de tiende eeuw, tot afstammeling van de 

Trojanen verklaarde. Voor het betoog verdient het echter de voorkeur om te beginnen in 

Neder-Lotharingen, en dan allereerst met de Trojaanse genealogie van de graven van Namen 

en Boulogne. Deze vormde het uitgangspunt voor de Brabantse Troje-sage, door verspreiding 

en invloed de belangrijkste van de Trojaanse afstammingssagen in de Nederlanden, die in de 

rest van dit hoofdstuk centraal staat.  

 

 

2. Het voorbeeld: Namen en Boulogne 

 

In het hertogdom Neder-Lotharingen dateert de eerste claim op Trojaans bloed uit de jaren 

tachtig van de elfde eeuw. Hij is te vinden in de oudste genealogie die in dit gebied werd 

samengesteld, de Genealogia comitum Buloniensium. Deze titel, die niet in de handschriften 

is te vinden maar die werd toegevoegd door een editeur, is wat misleidend: niet alleen het 

geslacht van de graven van Boulogne wordt op Priamus teruggevoerd, maar ook en zelfs in de 

eerste plaats dat van de graven van Namen. Het schema is het beproefde Merovingisch-

Karolingische
7
: op Priamus volgt de verdere reeks Trojaans-Merovingische heersers, dan de 

Ansbertus-lijn die via de Merovingische prinses Blithildis met de eerste wordt verbonden, en 

tenslotte de Karloman-lijn, die door het huwelijk van Pippijns dochter Begga met Anschisus 

van Trojaans en Romeins bloed wordt voorzien
8
. Uit deze verbintenis komen de grote 

Karolingische heersers voort. De laatste uit dit geslacht, Karel, hertog van Neder-Lotharingen, 

heeft twee dochters: Ermengardis en Gerberga. Ermengardis wordt stammoeder van de 

heersende graven van Namen. Tot het nageslacht van Gerberga behoort de later zo beroemde 

zoon van graaf Eustachius II van Boulogne en Ida van Bouillon: Godfried van Bouillon.
9
  

                                                
     5 Hij was ook de jongste broer van keizer Otto I - op zich geen garantie voor loyaliteit, bleek bij zijn voorgangers. 
     6 Jansen 1974 A, 60-66; AGN I, 320-353. Het onderscheid tussen Opper- en Neder-Lotharingen wordt overigens 

niet altijd duidelijk gemaakt (AGN I, 339-341, 352). Vgl. ook Avonds 2000. 
     7 Zie bijlage, stamboom 1. 
     8 Ansbertus, de oorspronkelijk ‘uit senatorengeslacht’ geboren Romeinse stamvader van de Arnulfiden, is hier 

slechts aangeduid als ‘vir illustris’: Genicot 1975 A, 247; vgl. hiervóór, IV.4.2.. 
     9 Vgl. bijlage, stamboom 2. Over de tekst: NaSo G020; Genicot 1975 A, waarin ook een editie van de verschillende 

versies. Over de titel: 217.  
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 Analyse van de tekstoverlevering brengt Genicot tot de conclusie dat de oudste versie 

van de genealogie tussen 1080 en 1087 moet zijn opgesteld, en die datering werpt licht op de 

motieven die aan dit opstellen ten grondslag moeten hebben gelegen. In de genoemde periode 

werd een sinds enige jaren slepend conflict tussen de beide (inderdaad verwante) huizen op 

vreedzame wijze beëindigd. Een belangrijke aanleiding voor de vijandelijkheden was de 

Lotharingse hertogstitel. Deze was vanaf het begin van de eeuw voornamelijk door leden van 

het huis van Ardennen gedragen. Met deze traditie werd gebroken toen Godfried met de Bult 

in 1076 stierf. Weliswaar had deze zijn neef Godfried van Bouillon, de zoon van zijn zuster 

Ida, als opvolger aangewezen. Maar keizer Hendrik IV negeerde deze keuze en wees zijn 

eigen zoon Koenraad aan als nieuwe hertog van Neder-Lotharingen. Vice-hertog werd Albert 

III van Namen, op dat moment de machtigste en rijkste figuur in het gebied, die door verwant-

schap met het huis van Ardennen ook recht op de titel kon doen gelden. Godfried legde zich 

niet bij de situatie neer, en greep naar de wapens. De strijd duurde voort tot 1082, toen Namen 

en Boulogne vrede sloten. Godfried verzoende zich met de keizer, die hem in 1087, toen 

Koenraad Rooms-koning werd, de hertogstitel alsnog verleende. De genealogie zal zijn 

opgesteld in of na 1082, om de beide verwante families te verheerlijken en hun huidige en 

toekomstige, verhoopte machtspositie in het hertogdom te rechtvaardigen.
10

 

 Tot ca. 1175 is de Genealogia comitum Buloniensium verschillende keren 

geactualiseerd door nieuwe titels, opvolgers en nakomelingen aan de bestaande stamboom toe 

te voegen. De belangrijke rol die Godfried en zijn broer Boudewijn, eerste koning van 

Jeruzalem, tijdens de Eerste Kruistocht hadden gespeeld vormde daarbij een nieuwe impuls 

tot dergelijke actualisatie van de genealogie. Deze beschreef nu niet meer alleen de hoge 

afkomst van de graven van Namen en Boulogne, maar daarmee ook die van de dynastie van 

Jeruzalem.
11

  

 Na die tijd had de tekst zijn politieke potentieel verloren en werd hij - tot na de 

middeleeuwen - nog slechts afgeschreven om zijn historische waarde. De rol van Namen en 

Boulogne was uitgespeeld. In de dertiende eeuw was de leidende positie in Neder-

Lotharingen overgenomen door het Brabantse huis.
12

 Dat zou echter op het model van de 

Genealogia comitum Buloniensium en op de erin vervatte pretenties en ambities aansluiten. 

 

 

3. De vroegste Brabantse Troje-sage 

 

 

3.1. Oudste bronnen: de genealogieën van circa 1270 
13

 

 

De overgeleverde Brabantse historiografie
14

 begint, relatief laat, met een aantal genealogieën 

die rond 1270 moeten zijn opgesteld.
15

 Deze genealogieën zijn tevens de oudste bewaarde 

                                                
     10 Genicot 1975 A, 224-79; speciaal over de oudste versie: 273-279. 
     11 Genicot 1975 A, 279-288. In een van de continuaties (door Genicot besproken op 286-8) wordt verband met het 

huis van Henegouwen en met de Avesnes gelegd. Zie over de relatie tussen Troje en de kruistochten, als strijd tussen 

Oost en West, Keesman 1987, 362-363 en hiervoor, hoofdstuk IV.4.3.2. Godfried zou tijdens de Eerste Kruistocht 

Troje hebben bezocht: Beaune 1985 B, 344-5. 
     12 Genicot 1975 A, 288. 

   13 Ik dank Dr. R. Stein (Leiden) voor zijn commentaar bij een eerdere versie van dit hoofdstuk over de 

geneaogieën van ca. 1270. 
     14 ‘Brabantse’ historiografie wordt hier bedoeld als: expliciet gericht op de geschiedenis van Brabant. Uit de 

periode vóór deze genealogieën is uit dit gebied alleen geschiedschrijving met meer algemene of lokale gerichtheid 

overgeleverd. Zie Bayot en Cauchie 1900, XXXVII e.v.; Heymans 1983, 3-4; Lemaire 1987, 287. Zij bouwen wel 

voort op die oudere traditie: Stein 1995. 
     15 De genealogieën werden in 1880 uitgegeven door Heller (MGH SS XXV, 385-404). Zie over de datering (voor 

een van de teksten wellicht afwijkend) ook hierna. 
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bronnen waarin het Brabantse huis expliciet op het Trojaanse wordt teruggevoerd. Zij hadden 

grote invloed op de latere geschiedschrijving van het vorstendom, en hebben vorm en 

strekking van het Brabantse beroep op banden met Troje in belangrijke mate bepaald. Daarom 

volgt een wat uitgebreider bespreking van hun inhoud en betekenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerberga, de genealogische schakel tussen de 

Karolingers en de Brabantse hertogen, en haar 
man Lambert I, graaf van Leuven. 

Zestiende-eeuwse kopie van veertiende-eeuwse 

wandschilderingen van de Brabants-

Luxemburgse stamreeks in Burg Karlstein 

(Wenen, ÖNB hs. 8330 fol. 42; uit: Tanner 

1993, afb. 52). 

 

 

 De genealogieën laten de stamboom van de dynastie beginnen bij Priamus, eerste 

koning van de Franken, naamgenoot en nakomeling van Priamus van Troje.
16

 De verdere 

herleiding volgt dezelfde lijnen als de Genealogia comitum Buloniensium. Van Priamus gaat 

het via Karel van Lotharingen, de laatste Karolinger, naar Jan I van Brabant (1267-1294). De 

Brabantse hertogen zijn, net als de graven van Boulogne, nakomelingen van Karels dochter 

Gerberga,
17

 maar dan via haar (klein)zoon Lambert. De overeenkomst is niet toevallig: er is 

aantoonbaar verband tussen de twee genealogieën. Verschillende huwelijken tussen de 

families kunnen die invloed van Boulogne op Brabant helpen verklaren.
18

 

 Teksten als deze werden aanvankelijk geschreven in kloosters, (nog) niet aan het hof. 

Maar zij ontstonden op aandrang van de betreffende vorst, stonden in elk geval voornamelijk 

in dienst van wereldlijke politieke doelen. Ten aanzien van de totstandkoming van de Bra-

bantse genealogieën heeft men eenzelfde gang van zaken verondersteld. Ze zouden zijn ge-

schreven op instigatie van hertog Jan I. Als plaats van herkomst is allereerst gedacht aan het 

klooster van Affligem, maar ook Nijvel is genoemd. Beide kloosters hadden nauwe betrekkin-

                                                
     16 Genealogie I a en I b noemen alleen de naam van stamvader Priamus. Die naam kan in eerste instantie voldoende 

duidelijk hebben geleken. Sigebert van Gembloux, een van de bronnen voor de genealogieën (MGH SS XXV, 386, 

391) stelt dat uit de naam Priamus de Trojaanse afkomst duidelijk blijkt (Cohen 1941, 142). Toch wordt in 

genealogie II geëxpliciteerd: “a Priamo rege Troianorum nomen et genus trahens” (387, 392 en 400 in genoemde 

editie).  
     17 Ermengardis wordt niet meer genoemd: MGH SS XXV, 388, 395, 402. 
     18 MGH SS XXV, 386; Heymans 1983, 7-8; Stein 1995, 339. Ook de zwaanriddersage kwam waarschijnlijk langs 

die weg uit de historiografie rond het huis van Boulogne naar Brabant. 
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gen met de hertogelijke familie.
19

  

 Men onderscheidt vier genealogieën. De eerste twee lijken echter zo sterk op elkaar 

dat ze ook wel als twee redacties van eenzelfde versie worden beschouwd. De nummering 

waarmee de vier worden aangeduid wil daarom nog weleens variëren.
20

 Datzelfde geldt voor 

de gebruikte titels. Het onderstaande overzicht geeft steeds eerst de titel zoals die sinds de 

editie van Heller, uit 1880, gangbaar is geworden. Daarachter tussen haakjes de titel zoals die 

in de handschriften is te vinden, en een datering.
21

  

 

I a. Genealogia ducum brabantiae heredum franciae (Genealogia Karoli 

Magni successorum eius, ducum Brabantie, heredum Francie), geschreven kort 

na de opvolging van Jan I (mei 1267), waarschijnlijk vóór februari 1270. 

 

I b. Titel en datering als I a. 

 

II. Genealogia ducum brabantiae ampliata (Genealogia illustrissimorum 

ducum Lotharingie en Brabantie, prosapia scilicet Karoli Magni), geschreven 

tussen februari 1270 en november 1271. 

 

III. Genealogia ducum brabantiae metrica (Genealogia principum Brabantie), 

gewoonlijk beschouwd als ontstaan kort na de andere versies, maar mogelijk 

ouder (kort na 1139). 

 

  De relatie tussen de vier is nog maar ten dele onderzocht. Alleen over genealogie III 

zijn duidelijke, maar tegenstrijdige uitspraken gedaan. Deze tekst wijkt naar vorm en inhoud 

af van de andere. Hij is metrisch, en behandelt de Brabantse vorsten vanaf Karloman. Van elk 

van hen wordt een korte persoonlijke typering gegeven. De aard van hun onderlinge 

verwantschap blijft echter onbesproken. Stein veronderstelde dat het geen zelfstandige 

genealogie betreft, maar een aanvulling op de andere. Die gedachte zag hij gesteund door het 

feit dat de tekst nooit alleen voorkomt, maar altijd samen met een van de andere is overge-

leverd.
22

 Sleiderink merkte echter op dat deze genealogie in de overgeleverde handschriften 

steeds met Godfried I met de Baard († 1139) eindigt of daar een duidelijke breuk laat zien. Hij 

leidde daaruit af dat het om een oudere, wel degelijk zelfstandige tekst gaat die kort na de 

dood van deze hertog moet zijn geschreven, vermoedelijk om de door Godfried in 1106 

verkregen Lotharingse titel voor het geslacht te behouden.
23

 In het hierna volgende blijft deze 

zeer beknopte tekst, die geen band met Troje legt, verder buiten beschouwing. Maar hij vormt 

wel een mogelijke aanwijzing dat de Brabantse hertogen misschien al lang vóór 1270 op de 

(traditioneel Trojaans geachte) Karolingers werden teruggevoerd.
24

 

                                                
     19 Alg.: Genicot 1975 B, 42. Nijvel: Stein 1995, 344-345. Affligem: MGH SS XXV, 385, 391; Heymans 1983, 5, 8-

10; Appelmans 2005, 166-170, 174-180. Sleiderink 2003 A, 23 denkt ook voor genealogie III, die hij ouder acht, aan 

Affligem. De andere ziet hij geschreven op inïtiatief van Jan I of diens moeder, of  “van een van de vele geestelijke 

instellingen in Brabant”, als relatiegeschenk voor het hof (75).  
     20 Heller onderscheidde I (zonder eigen aanduiding voor de twee redacties), II en III; Heymans maakte wel 
onderscheid in de twee redacties van I en telde door tot IV; ik volg de nummering van Stein, een compromis ‘om de 

verwarring niet al te groot te maken’ (Stein 1995, 333). 
     21 I a en b: NaSo G022; II: NaSo G021; III: NaSo G023; MGH SS XXV, 385-404; Heymans 1983, 9-10, 23-26. 

Datering: Stein 1995, 336-338. Stein vermoedt dat genealogie III als aanvulling op (dus: na), maar wel in dezelfde 

tijd als I en II werd geschreven; vgl. echter Sleiderink 2003 A, 19. 
     22 Stein 1995, 333-334. Heymans ziet aansluiting op speciaal genealogie II (Heymans 1983, 26). 

   23 Sleiderink 2003 A, 22; twijfel over de fundering van deze vroege datering in Janse 2006, 83. 

   24 Vgl. voor voorbeelden van eerdere verbandlegging met de Karolingers in de Brabantse hagiografie: Stein 

1995, 350-351. 
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Onopgelost en intrigerend is het verband tussen de drie eerstgenoemde genealogieën, die kort 

na elkaar en wellicht op dezelfde plaats en door dezelfde auteur werden geschreven.
25

 

Ontstonden ze in samenhang? En zo ja, wat was dan de reden voor deze opeenvolging van 

redacties en versies? Dienden ze verschillende intenties? Of waren het telkens verbeterde 

versies van een middel tot het bereiken van één doel? En om welk doel, of welke doelen, ging 

het? Uitgangspunt voor de beantwoording van die vragen zijn de teksten zelf, en de 

verschillen ertussen. Vergelijking van de genealogieën zoals uitgegeven door Heller toont een 

steeds verdere ontwikkeling in één richting.
26

 De opeenvolgende versies presenteren de 

Brabantse hertogen met toenemende nadruk als de rechtmatige erfgenamen van Karel de 

Grote, en dan speciaal van Francia, van het regnum Francorum. 

 De (handschriftelijke) titel van de eerste genealogie zet de toon: het gaat om een 

‘genealogie van Karel de Grote en van zijn opvolgers, de hertogen van Brabant, erfgenamen 

van Francia’. En het explicit legt diezelfde nadruk, door de tekst allereerst als een genealogie 

van Frankische koningen samen te vatten en Jan I als de eerstgeboren erfgenaam van dit 

uitverkoren geslacht te presenteren: 
 

Hec est prosapia regum Francorum a tempore Priami primi regis Francie usque ad tempus 

Iohannis ducis Lotharingie huius nominis primi, qui est heres regni Francorum hereditario iure, 

sicut primogenitus Karoli Magni stirpis. Cuius stirpis generatio non derelinquetur in secula. 

Nam multi sancti et plurime sancte procreati sunt ex ea.27 

 

Van groot belang in de tekst zelf is het moment waarop de rechtmatige erfopvolging werd 

doorbroken. Dat was in het jaar 987, toen koning Lodewijk (bedoeld wordt Lodewijk V, 

koning van het West-Frankische rijk) zonder erfgenaam stierf. De opvolging zou moeten zijn 

toegevallen aan zijn oom van vaderszijde, Karel, hertog van (Neder-)Lotharingen en Brabant. 

Maar Hugo Capet nam het regnum Francorum onrechtmatig in bezit. Zijn optreden maakte 

een eind aan de heerschappij van de nakomelingen van Karel de Grote over Francia. En 

onder Gerberga, de dochter van Karel van Lotharingen, ging ook Lotharingia voor hen verlo-

ren. Lange tijd voerden zij slechts de bescheiden titel van graven van Brussel en Leuven - 

“cum tamen essent heredes utriusque regni”: hoewel zij erfgenaam van beide rijken waren.
28

 

Pas in 1106 werd een deel van dat onrecht hersteld, toen hun de hertogstitel van Lotharingen 

werd teruggegeven. 

 Genealogie I b is voor een groot deel identiek aan I a, maar het eerste deel, tot en met 

Karel van Lotharingen, werd op een aantal punten uitgebreid. Meer nadruk werd gelegd op 

het feit dat de oorsprong van de Karolingers in Brabant lag: Pippijn I bijvoorbeeld, de eerste 

hertog van Brabant, ligt er met andere leden van zijn geslacht begraven. En over Karel de 

Grote - hier tevens als Duitser gepresenteerd - wordt gezegd dat hij Brabant, zijn vaderland, 

boven alle andere landen verkoos. Dan is er meer aandacht voor de vele, ook in het explicit 

gememoreerde heiligen onder de Merovingische en Karolingische voorouders van de 

hertogen. En tenslotte zijn er enige aanvullingen op het punt van het keizerschap, dat andere 

                                                
     25 Zelfde auteur: MGH SS XXV, 386, 391; idem bij Bayot en Cauchie 1900, LI-LII. 
     26 Over de bezwaren tegen de editie van Heller en de noodzaak van nieuw, meer systematisch onderzoek Heymans 
1983, 9-10. Eerdere vergelijkingen op hoofdpunten: Heymans 1983, 4-26; Melville 1987 B, 289-296. 
     27 MGH SS XXV, 391. Vert. W.K.: “Dit is het geslacht van de koningen der Franken, vanaf de tijd van Priamus de 

eerste koning van Francia tot aan de tijd van Johannes, hertog van Lotharingen, de eerste van deze naam, die 

erfgenaam van het rijk der Franken is door erfrecht, als eerstgeborene uit het geslacht van Karel de Grote. Van welk 

geslacht de opeenvolging in geen eeuwen zal worden stopgezet. Want er zijn vele heilige mannen en zeer veel heilige 

vrouwen uit voortgekomen.” 
     28 MGH SS XXV, 389. Karel van Lotharingen werd als hertog opgevolgd door zijn zoon, Otto. Bij diens dood in 

1066 hoopte zijn zwager en erfgenaam Lambert van Leuven, echtgenoot van Otto’s zuster Gerberga, op de titel - 

tevergeefs (AGN I, 333). 



 

 166 

  

bewijs voor de heiligheid en uitverkiezing van het beschreven bloed. Ansbertus, de Romeinse 

stamvader van het geslacht, heette in genealogie I a slechts “vir illustris, Romanus genere”: 

een aanzienlijk man van Romeinse afkomst. In I b blijkt hij geboren “ex genere Romanorum 

imperatorum”: uit Romeins keizerlijk geslacht - een status die hem in het directe voorbeeld en 

ook in het oorspronkelijke, Karolingische model nog niet was toegeschreven.
29

 De latere 

roeping van de Karolingers tot het keizerschap kreeg zo een nadere, genealogische verklaring 

en ondersteuning. Dat ook dat Karolingische keizerschap vanaf het begin met Brabant was 

verbonden wordt duidelijk uit de opmerking dat Karel de Grote in dat land, namelijk in 

Aken
30

, de keizerlijke troon had gevestigd. En dat het Brabantse huis tevens banden had met 

de latere keizerlijke dynastieën blijkt bijvoorbeeld uit de toevoeging dat de moeder van Karel 

van Lotharingen ‘dochter van keizer Hendrik en zuster van de oudste keizer Otto’ was.
31

 

 Genealogie II begint met een sterker accent op de Brabantse afstamming uit Troje.
32

 

Verder is zij uitgebreid op dezelfde punten als I b: de Merovingische en Karolingische hagio-

grafie, de historische betekenis van Karel de Grote, diens sterke band met Brabant, het belang 

van Aken, de hoge verbintenissen van het huis. Er is bovendien meer nadruk op de continu-

ïteit van het geslacht, en een duidelijker en consequenter omschrijving van de verschillende 

titels en bezittingen die het in de loop der tijd had: Brabant was en bleef (deels) hun bezit, 

Lotharingen raakten zij tijdelijk kwijt, maar Francia ging voorgoed verloren. 

 De meest opvallende toevoegingen staan in verband met juist die laatste waardigheid: 

de heerschappij over Francia. Ingevoegd is een passage waarin niemand minder dan Sanctus 

Arnulphus - de heilige Arnulfus, kleinzoon van Blithildis en Ansbertus en later bisschop van 

Metz - zijn zoon Anschisus en diens nageslacht op oudtestamentische wijze zegent. Daarbij 

profeteert hij dat Anschisus’ nakomelingen koningen van de Franken én keizers zullen zijn. 

En zo is het ook gebeurd, voegt de schrijver toe: deze zegening, en zalving, is neergekomen 

op het latere zeer edele en heilige geslacht van de hertogen van Lotharingen en Brabant.
33

 

 Niet alleen het begin, maar ook het einde van de Karolingische macht in Francia krijgt 

extra nadruk en lading. In I a en I b stond nog kortweg dat Hugo Capet zich er de macht op 

onrechtmatige wijze (“fraudulenter”) had toegeëigend. Genealogie II is veel uitvoeriger. Eerst 

is er een kort overzicht van de rijksdelingen. Bij het uitsterven van de lijn van Lotharius I 

worden diens gebieden verdeeld onder zijn broers, Karel de Kale en Lodewijk de Duitser. Het 

Oostfrankische rijk van die laatste blijft verder buiten beschouwing. Alleen de tiende-eeuwse 

scheiding van regnum Francorum en imperium Romanorum (dat aan de hertogen van Saksen 

toeviel) wordt vermeld. Centraal staat de verdere geschiedenis van de Westfrankische 

koningen. Zij hebben al snel te lijden onder de vijandige agressie van de voorvaderen van 

Hugo Capet - ook kwaad bloed verloochent zich nooit. Dan volgt de gewelddadige machts-

overname door Hugo Capet zelf - in een uitgebreid relaas, min of meer volgens de 

schandaliserende lezing van de eerder genoemde Historia Francorum Senonensis.
34

 Met die 

                                                
     29 MGH SS XXV, 387. Vgl. hierboven, n. 8. 
     30 Aken lag in het gebied tussen Schelde en Rijn dat de genealogieën met Brabant gelijkstellen. De Brabantse 

hertogen hadden de voogdij over de stad, het centrum van Karel-de-Grote-verering bij uitstek (hierover Avonds 

1989, 38-40, 45). 
     31 MGH SS XXV, 388; bedoeld worden Hendrik de Vogelaar en Otto I - ook in genealogie II heet Hendrik, hoewel 

ongekroond, de eerste keizer uit het Saksische huis (394). Vgl. 390 voor keizerlijke huwelijken met Brabantse 
hertogsdochters. In genealogie II zijn nog meer van dergelijke verwijzingen (396-397), onder meer naar 

verwantschap met de keizers van Constantinopel. 
     32 Vgl. hierboven, n. 16. 
     33 “[...] Ansgisum, quem pater suus Sanctus Arnulphus benedixit et progeniem eius, prophetando de ipsis, quod ipsi 

essent futuri reges Francorum hereditarii et imperatores Romanorum excellentissimi, et factum est ita. Hec benedictio 

cum unctione descendit in nobilissimam et sanctissimam prosapiam ducum Lotharingie et Brabantie [...]” (MGH SS 

XXV, 392). 
     34 Vgl. hiervoor, hoofdstuk IV.4.5.1. Over de verspreiding van dit verhaal, in Lotharingen beïnvloed door “eine nie 

ganz verschwundene Anhänglichkeit an die Karolinger” Werner 1952, 210-213. 
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misdaad maakte deze graaf van Parijs, die geen erfgenaam van Karel de Grote was, zich 

meester van de kroon - en gaf die door aan zijn erfgenamen. De huidige Franse koning 

Lodewijk (Lodewijk IX, 1226-1270) is de tiende in hun lijn, stelt de tekst. En de huidige 

hertog van Lotharingen en Brabant, Jan (I), is de twaalfde Karolinger sinds de door Capet 

onttroonde Karel. En tot besluit van de episode wordt nogmaals gewezen op het feit dat het 

Karolingische gezag over Francia indertijd was bekrachtigd door de kerk en door de verkie-

zing van de Franken. Zelfs was de banvloek uitgesproken over een ieder die het zou wagen de 

Karolingische macht in het regnum Francorum te bedreigen.
35

 

 

Er bestaan verschillende opvattingen over achtergrond en betekenis van deze drie teksten, die 

daarbij meestal min of meer als collectief zijn beschouwd. Er is, om te beginnen, verband 

gelegd met de dynastieke crisis die Brabant door de opvolging van de zwakzinnige Hendrik 

IV, in 1261, had doorgemaakt. De genealogieën werden geschreven kort nadat deze Hendrik 

in 1267 door zijn jongere broer Jan opzij was geschoven. Het opstellen van deze teksten zou 

niet zozeer zijn ingegeven door de wens een concrete politieke doelstelling te ondersteunen 

als wel, fundamenteler, door de noodzaak de legitimiteit en luister van de opkrabbelende 

dynastie opnieuw te onderstrepen. Het benadrukken van de roemruchte oorsprong van het 

huis en van de hoge waardigheid die het ooit had ingenomen (en eigenlijk nog steeds hoorde 

in te nemen) vormde dan het voornaamste middel tot dit doel.
36

 

 Deze vooral op positieversterking in eigen land (bij adel en burgerij) betrokken uitleg 

roept wel vragen op over de keuze voor het Latijn. Hendrik II van Engeland koos in verge-

lijkbare omstandigheden voor legitimering in de volkstaal. Wat betreft Brabant: al vóór het 

ontstaan van de genealogieën lijkt Segher Diengotgaf, in het Middelnederlands, een vleiend 

verband te hebben gelegd tussen de Brabantse hertogen en Troje - daarover aanstonds meer. 

En kort na 1290 zouden de heldendaden van Jan I zelf in de landstaal worden verheerlijkt, 

door Jan van Heelu. Maar wellicht was de rol van de volkstaal hier nog te pril om al te veel 

gewicht aan die keuze te hechten.
37

 Misschien ook dienden de genealogieën meer intenties, en 

steunden zij zowel de binnenlandse als de internationale politiek. 

 Volgens een tweede interpretatie zijn de genealogieën, net als hun voorbeeld, de 

Genealogia comitum Buloniensium, allereerst een uiting van de Lotharingse ambities van de 

hertogen. Toen Godfried van Bouillon in 1100 kinderloos in het Heilige Land was gestorven 

gaf keizer Hendrik IV de titel van hertog van Neder-Lotharingen aan de graaf van Limburg. 

Maar in 1106 werd de titel hem weer ontnomen door keizer Hendrik V, die hem vervolgens 

aan Godfried met de Baard, graaf van Leuven, verleende. Sindsdien was de titel in het bezit 

van het Leuvens-Brabantse huis.
38

 Van de macht die deze waardigheid oorspronkelijk repre-

                                                
     35 “Isti [Hugo Capet en zijn nakomelingen] non fuerunt de progenie Karoli Magni; qui regnum Francorum 

fraudulenter intraverunt et posteris suis hereditarie reliquerunt. Horum Hugonidarum regum decimus est Ludovicus 

rex Francie modernus et Iohannes dux Lotharingie et Brabantie etiam modernus, duodecimus Karolidarum a Karolo 

duce, qui Franciam amisit sibi debitam. Et sic cessavit stirps Karoli Magni regnare in Francia, in qua ipsa confirmata 

fuerat hereditarie apostolica auctoritate et Francorum electione, lata etiam sententia anathematis in omnes alienigenas 

regnum Francorum contra ipsam prosapiam invasuros” (MGH SS XXV, 395). Vgl. voor de legitimerende referenties 

(kerkelijke bevestiging, verkiezing, banvloek) eerder idem, 388 (I a en b) en 393 (II); zie ook hiervóór, IV.4.2. en 

IV.4.5.1. 
     36 De Ridder 1979, 76-79, 90; Heymans 1983 (met reserves), 3-5; zie ook Melville 1987 B, 297. 
     37 Genicot 1975 B, 43-44 wijst op het vanaf ca. 1200 toenemende gebruik van de volkstaal voor genealogieën; hij 

legt daarbij echter geen verband met mogelijke functieverschillen ten opzichte van het Latijn. Hendrik II van 

Engeland: hierboven, IV.5.3. Over de toenemende rol van (literatuur in) de moedertaal onder Jan I: Van Oostrom 

1982, 29-30; over Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen als ‘nationalistisch’ epos, tegen die achtergrond: De Ridder 

1979, 80. Avonds 1989 (59-62) acht Heelu’s werk overigens niet ontstaan aan het hof, zoals De Ridder, maar op 

initiatief van Brabantse adel. 

   38 Tussen 1128 en 1139 ging de titel weer even naar Limburg, maar Godfried I bleef hem desondanks voeren 

(Bonenfant en Bonenfant-Feytmans 1968, 1141-1147). 
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senteerde bleef, zo bleek eerder, steeds minder over. Hendrik I heeft in 1190 tevergeefs 

geprobeerd om zijn hertogelijk gezag in de oude waarde en reikwijdte te herstellen. Ook de 

politiek van Hendriks opvolgers moet voor een belangrijk deel worden verklaard vanuit deze - 

inmiddels niet meer haalbare - ambitie.
39

    

 Van die Lotharingse droom dragen de genealogieën inderdaad duidelijk het teken. Dat 

blijkt allereerst in het geografisch laten samenvallen van Lotharingen en Brabant. Men heeft 

het over het gebied tussen Schelde en Rijn, dat ooit Austria (Austrasië) heette, vervolgens 

Lotharingen, naar Lotharius, ‘en dat tegenwoordig Brabant wordt genoemd’. Nadruk ligt 

bovendien op de continuïteit van bloed en heerschappij: het gebied behoort van oudsher aan 

het beschreven geslacht. De oudste Pippijn was er al hertog. En ook al kwam het enige tijd in 

andere handen, de Brabantse hertogen bleven er de eigenlijke erfgenamen van. Daarom stelt 

de tekst dat het geslacht van Karel de Grote in 1106 ‘in zijn vroegere waardigheid van hertog 

van Lotharingen werd hersteld’.
40

 

 Het verlies van de Lotharingse titel was echter niet het enige dat de Brabantse dynastie 

had geleden: zij waren ook de wederrechtelijk onttroonde erfgenamen van het regnum 

Francorum. Juist die erfenis bleek zowel in de oudste genealogie als in de latere bewerkingen 

zeer sterke nadruk te krijgen. En juist dat aspect werd tot nu toe niet echt bevredigend ver-

klaard. Is er verband tussen de aanspraak op Francia en die op Lotharingia? En, primair: wat 

werd er precies bedoeld met Regnum Francorum en Francia? 

 Het verhaal over de usurpatie van Hugo Capet en de verwijzing naar zijn contempo-

raine opvolger, de Franse koning Lodewijk IX, suggereren dat het om Frankrijk gaat. Dat is 

dan ook wat men gewoonlijk concludeert.
41

 Maar daarmee dient een volgende moeilijkheid 

zich aan. Want de geïmpliceerde anti-Franse lading - ‘Lodewijk IX is de nakomeling van een 

een usurpator, Jan I is de eigenlijke rechthebber op de Franse troon’ - lijkt slecht te stroken 

met de feitelijke politiek van het Brabantse hof. In februari 1270, in de tijd dus waarin de 

genealogieën werden vervaardigd, trouwde Jan I met Margaretha van Frankrijk, de dochter 

van de gesmade Lodewijk IX. En een paar jaar later werd Jans zuster Maria de vrouw van 

Lodewijks zoon en opvolger, de Franse koning Filips III (1270-1285).
42

    

 Toch is het juist in het Franse huwelijk van Jan I dat de verklaring voor de 

veronderstelde anti-Franse implicaties van de genealogieën is gezocht. Reese suggereerde dat 

de genealogieën wilden waarschuwen voor het gevaar van deze verbinding: de Franse invloed 

in Brabant zou te groot kunnen worden.
43

 Die interpretatie biedt echter geen verklaring voor 

de expliciet gestelde aanspraken op Francia. Bovendien strookt zij niet met de observatie dat 

teksten als deze vaak op initiatief van het hof werden geschreven, wat ook voor de Brabantse 

genealogieën is gesuggereerd. En tot nu toe bleken zij inderdaad in lijn met de vorstelijke 

politiek.   

 Ook Heymans wijst, in navolging van Fawtier, op een mogelijke relatie met het 

huwelijk tussen Jan I en Margaretha van Frankrijk, nu in verband met de eerder besproken 

legendarische voorspellingen van Sint Walarik. Zeven generaties van koningschap had deze 

heilige aan Hugo Capet en zijn nageslacht beloofd. Maar inmiddels zat, zoals ook genealogie 

II vermeldt, de tiende Capetinger op de troon! Volgens Fawtier bleef het Franse koningshuis 

                                                
     39 Ontwikkeling 1106-1190: Bonenfant en Bonenfant-Feytmans 1968. Over het blijvende belang van de 
Lotharingse titel (overigens nog lang een strijdpunt tussen de huizen van Brabant en Limburg) voor de Brabantse 

dynastieke politiek: Avonds 1989, 43-46; Janssens 1989, 117. 
     40 Vgl. Folz 1950, 377; Avonds 1989, 45-6; uitvoerig, met vergelijking van de gehanteerde terminologie, Heymans 

1983, 8-9, 14-16. Ook Sleiderink 2003 A, 75 noemt deze intentie. 
     41 Bayot en Cauchie 1900, LII; Cohen 1941, stelling IX (zonder verdere toelichting op de Jan I toegeschreven anti-

Franse plannen); Reese 1941, 323; Borst 1957-63, 788 (noemt de teksten anti-Capetingisch, ook zonder nadere 

uitleg); De Ridder 1979, 77; Heymans 1983 (11-13, 17-20) is terecht veel voorzichtiger. 
     42 Heymans 1983, 26; Stein 1995, 336. 
     43 Reese 1941, 323. 
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toch bezorgd om het voortbestaan van de dynastie: kennelijk had men de goddelijke genade 

nog weten te behouden - maar voor hoe lang? Mogelijke aanwijzingen voor deze blijvende 

ongerustheid ziet Fawtier in de zorgen van de stervende Lodewijk VIII over de opvolging van 

zijn minderjarige zoon, en, na zijn dood in 1226, in het verzet van de hogere adel tegen het 

regentschap van zijn weduwe, Blanche van Castilië. Ruim veertig jaar later zou hun zoon, 

Lodewijk IX, op zijn sterfbed hebben gerefereerd aan een beëindiging van de dynastie in de 

tiende generatie, die alleen door trouw aan de kerk verder kon worden uitgesteld. Het feit nu 

dat dezelfde Lodewijk IX zijn dochter liet trouwen met Jan I van Brabant, “heir to the 

kingdom of France”, plaatst Fawtier, met grote voorzichtigheid, in hetzelfde kader.
44

 De band 

met het Brabantse huis (later nog verstevigd door een tweede huwelijk) was dan bedoeld om 

de onzekere positie van de Capetingers te versterken.  

 Zouden in dat geval de Brabantse genealogieën (althans I a en I b, die vermoedelijk 

vóór het huwelijk werden geschreven) als wapen in de huwelijkspolitiek van het hof zijn ge-

smeed, om Lodewijk IX, uitdrukkelijk als tiende in de reeks gepresenteerd, tot de verbintenis 

over te halen? Een dergelijke argumentatie was onder de gegeven omstandigheden zeker 

doelgericht, al zal zij een potentiële aanstaande schoonvader niet veel sympathie hebben 

ingeboezemd. Een belangrijk argument tegen deze interpretatie van de genealogieën lijkt 

echter hun datering. Het Frans-Brabantse huwelijk was al in 1257, lang vóór de vervaardiging 

van de genealogieën, overeengekomen.
45

  

 Verder zijn er vraagtekens te plaatsen bij de door Fawtier aangedragen aanwijzingen 

voor blijvende zorg over het voortbestaan van de Capetingische dynastie. Bezorgdheid over 

de opvolging van een minderjarige zoon was altijd op zijn plaats, vooral omdat de hoge adel 

zich in periodes van regentschap altijd zo breed mogelijk trachtte te maken. En het verhaal 

over de profetie die Lodewijk IX op zijn sterfbed zou hebben genoemd mag om verschillende 

redenen niet voetstoots voor waar worden aangenomen.
46

 Juist in de tijd van deze vorst leken 

de Capetingers, daarentegen, de twijfels aan de rechtmatigheid en het voortbestaan van hun 

heerschappij voorgoed te hebben uitgebannen. Eerder bleek dat ook de Capetingers zich, 

vanaf het eind van de twaalfde eeuw, als de nakomelingen en erfgenamen van Karel de Grote 

afficheerden. Speciaal de troonsbestijging van Lodewijk VIII, in 1223, ging gelden als het 

moment waarop de Karolingers Frankrijk hadden herkregen. Vanaf het rond 1250 voor 

Lodewijk IX geschreven Speculum historiale van Vincent van Beauvais maakte deze theorie 

van de ‘reditus regni Francorum ad stirpem Karoli’ deel uit van de officiële Capetingische 

historiografie. Uit verschillende (pauselijke) referenties uit de eerste helft van de dertiende 

eeuw bleek dat de nieuwe status van het Franse koningshuis ondertussen ook buiten Frankrijk 

bekend was geraakt. Inmiddels zou in Rome zelfs een Frans keizerschap zijn overwogen.
47

 

Zou de Brabantse hertog, aanstaand echtgenoot van een Capetingische prinses én rijksvorst, 

niets van deze theorie hebben geweten?
48

  

 Een derde interpretatie in het kader van het Frans-Brabantse huwelijk impliceert zelfs 

analogie met de aan de reditus-theorie ten grondslag liggende genealogie. Vincent van 

Beauvais ontleende de bouwstenen voor zijn betoog aan Andreas van Marchiennes’ Historia 

succincta de gestis et successione regum Francorum (uiterlijk 1196). Onder Andreas’ 

                                                
     44 Heymans 1983, 26, 79 n. 37; Fawtier 1978, 56-57; “heir to the kingdom of France” is Fawtiers vertaling van het 
“heres regni Francorum” van de genealogieën (vgl. het geciteerde explicit van I a en b); over de legende van Sint 

Walarik hiervoor, IV.4.5.1.  
     45 Wauters 1862, 52-3. Aanvankelijk was afgesproken dat Margaretha zou trouwen met de latere Hendrik IV, Jans 

oudere broer. Deze was echter zwakzinnig. Jan nam niet alleen zijn plaats in als hertog, maar ook als aanstaande 

echtgenoot van Margaretha. 
     46 Het komt uit de derde hand, is van later datum en had de impliciete bedoeling de Capetingische koning Filips de 

Schone een toontje lager te doen zingen: Fawtier 1978, 17 n. 2; Werner 1952, 216 n. 68. 
     47 Over dit alles hiervoor, IV.4.5.1. 
     48 De vraag waarom er, in dat geval, in de genealogieën niet aan wordt gerefereerd blijft nog even rusten.  
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bronnen waren een aantal genealogische geschriften van eigen hand, tussen 1181 en 1184 

vervaardigd, vermoedelijk in opdracht van Boudewijn V van Henegouwen. Daarin had hij de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen verheerlijkt als nakomelingen van Karel de Grote. 

Aanleiding hiertoe vormden de afwijzende reacties op het huwelijk van de Franse koning 

Filips II Augustus met Boudewijns dochter Elisabeth. Veel Franse edelen beschouwden deze 

verbintenis als een mésaillance van de eerste orde. Het Karolingische bloed, dat - aldus 

Andreas - via Elisabeth zou terugkeren op de Franse troon, was dus oorspronkelijk niet 

bedoeld om de Capetingische macht te legitimeren, maar om een gering geachte bruid op te 

waarderen.
49

 Stein veronderstelt een zelfde achtergrond voor de Brabantse genealogieën. Een 

huwelijk met een Franse koningsdochter zou ook enigszins boven de stand van de Brabantse 

hertogen zijn geweest. Een imposante afkomst en geschiedenis, en ontzagwekkende 

aanspraken waren het antwoord: zo werd het Brabantse huis op gelijke hoogte met het Franse 

gebracht.
50

 

 Maar stonden de hertogen wel zoveel lager op de ladder? Zij waren aanzienlijke 

rijksvorsten, door huwelijk verbonden met de hoogste Duitse geslachten, en ook zelf serieuze 

kandidaten voor de keizerskroon.
51

 Steins argument dat Jan I de eerste was die, in een eerste 

huwelijk, een volbloed Franse prinses trouwde lijkt in elk geval een wat magere basis voor de 

veronderstelling van een nieuwe mésaillance in de koninklijke familie. Aanwijzingen voor 

afkeuring van de verbintenis, zoals in het geval van die tussen Filips II en Elisabeth van Hene-

gouwen,
52

 ontbreken. Bijna vijftien jaar na de overeenkomst werd het huwelijk daadwerkelijk 

gesloten. En korte tijd later volgde een tweede Frans-Brabantse echtverbintenis, tussen Jans 

zuster Maria en koning Filips III. 

 

Zicht op een meer bevredigende verklaring van de nadruk op de Brabantse aanspraken op 

Francia krijgen we door een andere uitleg van die term: niet als Frankrijk, maar als het 

oudere, grotere Frankische rijk. De oude naam Francia was sinds de Karolingische tijd steeds 

meer uitsluitend betrokken op het West-Frankische deel van het Rijk, op Frankrijk of 

France.
53

 Maar in de genealogieën wordt de term in haar vroegere betekenis gebruikt. 

Francia was het gebied waarover Priamus als eerste koning had geheerst. Francia was ook 

het rijk waarvan de Karolingers aanvankelijk maior domus waren geweest, en waarvan zij 

onder Pippijn III het koningschap hadden verworven.
54

 En wanneer gezegd wordt dat Hugo 

Capet het regnum Francorum ten onrechte in bezit nam, kan dat nog steeds in lijn met dat 

oudere Frankische verleden worden geïnterpreteerd. Centraal staat de continuïteit van de door 

kerk en volk gewilde Karolingische heerschappij over de Franken. Alleen in het Westfranki-

sche deel van hun rijk leek die continuïteit nog gewaarborgd: de Karolingers in het 

Middenrijk en het Oostelijke rijk waren immers uitgestorven (met Lotharius II in 869, met 

Lodewijk het Kind in 911). Maar toen kwam Hugo Capet: hij verdrong de Karolingers uit de 

macht. Zijn usurpatie betrof, vanuit deze optiek, niet de Franse kroon maar de aan de Karolin-

gers voorbehouden, oorsponkelijk Frankische kroon.  

 Interpreteren we de Jan I toegeschreven aanspraak op Francia als principieel recht op 

de Frankische kroon, in plaats van de Franse, dan wordt duidelijker welke andere concrete 

positie hiermee kan zijn bedoeld: het keizerschap.
55

 Die ultieme waardigheid was door God 

                                                
     49 Werner 1952, 219-222. 
     50 Mededeling van dr. R. Stein (Leiden).  
     51 Adels 1989, 32-40; Europäische Stammtafeln II, 8. Vgl. ook hierna: niet lang vóór de overeenkomst van het 

Frans-Brabantse huwelijk zou hen de kroon zijn aangeboden. 
     52 Zie hiervoor Werner 1952, 220. 

   53 LexMA 4, 680-683. 
     54 Vgl. het boven geciteerde explicit. 
     55 Alleen Melville is zich mogelijk van deze implicatie bewust, wanneer hij stelt dat deze genealogieën Jan I “sogar 

zu Anspruchen auf ehemaligen Würden seiner Vorfahren bewegen” konden (Melville 1987 B, 294). Hij specificeert 
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overgedragen op de Franken, en meer speciaal op de Karolingers. Deze goddelijke uitver-

kiezing kreeg, zoals bleek, in de opeenvolgende versies van de genealogieën steeds meer 

reliëf. I a vermeldt bij Blithildis dat het Rijk ‘op haar nageslacht werd overgedragen’. I b stelt 

nogeens duidelijk dat met dit nageslacht de Brabantse Karolingers zijn bedoeld, en maakt van 

Blithildis’ echtgenoot Ansbertus de nakomeling van Romeinse keizers. In genealogie II is 

bovendien de heilshistorisch geladen profetie en zegening van de heilige Arnulf toegevoegd. 

De toenemende aandacht voor de vele heiligen in het geslacht onderstreepte de uitzonderlijke 

kwaliteit van het bloed, en verhelderde daarmee als het ware de achtergrond voor die 

uitverkiezing. De keizerskroon was echter niet in handen van de Karolingers gebleven. In 

962, nog vóór de Capetingische usurpatie, waren regnum Francorum en imperium 

Romanorum gescheiden en was het Rijk een nieuwe fase in haar geschiedenis ingegaan met 

de kroning van Otto I. En op diens Saksische huis waren de Saliërs en de Hohenstaufers 

gevolgd. Erfopvolging (in plaats van opvolging door verkiezing) was daarbij bovendien 

geenszins vanzelfsprekend.
56

 Maar inmiddels heerste de verwarring van het Interregnum. En 

in die situatie kon een directe afstamming van het oorspronkelijk tot het keizerschap uitver-

koren geslacht - hier met nadruk gepresenteerd als Brabants én Duits, dus behorend tot de 

geschiedenis van het Rijk
57

 - een belangrijk argument voor eventuele pretendenten vormen. 

Bovendien waren de Brabantse hertogen, langs vrouwelijke lijn, tevens directe nazaten van de 

eerste Saksische keizer én van de keizer in Constantinopel
58

 - beiden haast even belangrijk in 

de translatio imperii als de Karolingers. En tenslotte wijzen de genealogieën erop hoezeer het 

keizerschap vanaf het begin met Brabant, en dan speciaal met Aken, was verbonden.   

 In de tijd waarin de genealogieën tot stand kwamen was de opvolging in het 

keizerschap een zeer actuele kwestie, waarvan men ook aan het Brabantse hof op de hoogte 

moet zijn geweest. In 1268 was de laatste rechtstreekse afstammeling van de Hohenstaufers, 

Konradijn, in Napels geëxecuteerd. De keizerskroon waren de Hohenstaufers toen al jaren 

kwijt. Door de dubbelkeuze na de dood van Rooms-koning Willem van Holland in 1256 

waren er ondertussen zelfs twee andere kandidaten die recht op de titel meenden te hebben: 

Richard van Cornwall en Alfons X van Castilië. Maar desondanks waren Konradijns 

aanspraken geenszins vergeten. In grote delen van het Rijk zag men hem nog steeds als de 

aanstaande vorst. Verschillende keren had men hem opnieuw officieel als zodanig willen 

kiezen, om zodoende een eind aan de chaos van het Interregnum te maken. Maar tegenstand 

van onder meer de pauselijke curie, die wel een keizer maar geen Hohenstaufer wenste, had 

dit steeds verhinderd. Niettemin betekende zijn dood in 1268 in zekere zin het ontstaan van 

een vacature. 

 Oude kandidaten schrokken wakker, nieuwe dienden zich aan. Richard van Cornwall 

kwam in het voorjaar van 1269 naar Duitsland, waar de belangrijkste keurvorsten zich achter 

hem stelden. Alfons van Castilië trachtte met hernieuwde ijver voet aan de grond te krijgen in 

Italië, nog vuriger toen ook Richard in april 1272 overleed. De Italiaanse Gibellijnen hadden 

echter al snel hun oog laten vallen op een kleinzoon van Frederik II via diens dochter Marga-

retha: Frederik van Thüringen, een kandidatuur waar bepaalde partijen in Duitsland ook wel 

warm voor liepen, maar die voor de curie onacceptabel was. Frederiks aanstaande schoon-

vader, Ottokar van Bohemen, wierp zich vervolgens op. Andere Duitse kandidaten waren 

                                                                                                                                                   
die genoemde waardigheden echter alleen als ‘Frankisch koningschap’, en legt geen verband met de actualiteit. Hij 

ziet de genealogieën als legitimering van de heerschappij over Brabant, en beschouwt verdere implicaties alleen als 

verhoging van het aanzien van de dynastie (292-297).  
     56 Overigens verbonden ook de Saliërs en de Hohenstaufers zich met de Karolingers. Vgl. over de Duitse keizers en 

hun vaak wankele dynastieke positie hoofdstuk IV.4.4. 
     57 Eerder over deze nadruk op Karel de Grote als “vir Teuthonicus” (MGH SS XXV, 388) Folz 1950, 378: “peut-

être pour ne laisser subsister aucun doute sur le caractère germanique de la lignée de Jean Ier, dont l’action était 

orientée vers l’intérieur de l’Empire”.  
     58 MGH SS XXV, 396; vgl. hierboven. 
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Lodewijk van Beieren, Siegfried van Anhalt, en Rudolf van Habsburg. Van Capetingische 

zijde gooide Karel van Anjou zich in 1273 in de strijd, ten behoeve van zijn neef, koning 

Filips III. In september van dat jaar viel de beslissing: Rudolf van Habsburg werd verkozen, 

en kort daarop gekroond.
59

  

 Jan I ontbreekt in de lijst kandidaten: van actieve belangstelling van zijn kant is niets 

bekend.
60

 Maar is het niet mogelijk deze genealogieën als blijk van althans aanvankelijke 

interesse te zien? Avonds heeft benadrukt hoezeer de Brabantse hertogen zich als rijksvorsten 

wensten te profileren. Hun nadruk op de Lotharingse titel past geheel in deze oriëntatie, maar 

ook op andere fronten hebben zij voortdurend gestreefd naar verhoging van hun status binnen 

het Rijk. Dat ook de hoogste waardigheid, het keizerschap, hun belangstelling had is een 

logische consequentie van deze gerichtheid. Hendrik I heeft verschillende keren blijk gegeven 

van die interesse. In tegenstelling tot zijn Lotharingse aspiraties ging het hierbij niet om een in 

principe onhaalbare ambitie: zijn zoon Hendrik II zou de kroon zijn aangeboden, een aanbod 

dat hij volgens Avonds om financiële redenen heeft moeten weigeren. Ook Jan I zou, ná de 

dood van Rudolf van Habsburg, als kandidaat zijn overwogen.
61

 En al in de Brabantse 

ridderroman Sone de Nansay (1261 -1267) is de verheffing van Sone - te identificeren met Jan 

I - tot keizer van het Heilig Rijk de apotheose van het verhaal.
62

 

 Verschillende problemen rond de interpretatie van deze teksten worden op 

bevredigende wijze verklaard, wanneer we ervan uitgaan dat met de nadrukkelijke presentatie 

van de Brabantse hertogen als eigenlijke erfgenamen van de Karolingers niet de Franse, maar 

de Duitse kroon werd beoogd. In die uitleg sluiten de verschillende ambities waarvan de 

teksten getuigen harmonisch op elkaar aan. De positie van hertog van Lotharingen, het 

koningschap van Francia en het keizerschap vormden een opklimmende reeks van 

waardigheden die in elkaars verlengde lagen. Die uitleg verklaart bovendien de anti-Franse 

lading van de genealogieën, die zo slecht lijkt te stroken met de feitelijke betrekkingen tussen 

het Franse en het Brabantse hof in deze jaren. Wanneer de teksten allereerst gericht waren op 

het Rijk - concreter, wellicht: bestemd waren voor de Duitse keurvorsten - dan hoefde men 

zich in Brabant geen grote zorgen te maken over de gevoeligheden van de Franse 

schoonfamilie. Verder lijkt er, zoals bleek, eerder sprake van een pro-Karolingische dan van 

een anti-Capetingische lading. En tenslotte: enige concurrentie ten opzichte van de Capetin-

gers was bij een gooi naar het keizerschap zeker op zijn plaats. Door hun herwonnen 

Karolingisch bloed waren de Capetingers potentiële mededingers. Geruchten over mogelijke 

eerdere pauselijke plannen voor een translatio van het Rijk op de Fransen kunnen hen zelfs 

als de voornaamste rivalen hebben aangewezen. Die geruchten bereikten in elk geval al snel 

Keulen.
63

 En inderdaad: niet veel later bleken de Capetingers gewichtige kandidaten voor de 

keizerlijke kroon. Als men in Brabant de reditus-theorie kende, zal men er hier zeker geen 

melding van hebben gemaakt. In plaats daarvan presenteerde men een genealogie die 

duidelijk maakte dat elke aanspraak op Karolingisch bloed inferieur was aan die van Jan I. Hij 

was immers de eerstgeboren erfgenaam, ieder ander was dus secundair.   

 Dat aan een dergelijke argumentatie belang werd gehecht, met andere woorden: dat het 

laten opstellen van een genealogie in het kader van de genoemde doelstelling zin had, behoeft 

geen verder betoog. Politieke beslissingen als deze werden weliswaar op heel andere gronden 

genomen, maar bij de rechtvaardiging ervan speelden dit soort genealogische constructies een 

grote rol. Trojaans bloed had vanouds sterke imperiale betekenis, en de verdere herleiding uit 

                                                
     59 Over deze gebeurtenissen in de jaren 1268-73: Redlich 1903, 144-160; vgl. ook Hoyt 1966, XXVI § 70 en 71. 
     60 Wauters 1862, 11-13, 68-72; Redlich 1903, 144-160; Avonds 1989, 33-5.  
     61 Avonds 1989, 32-50 (over de keizerskroon: 33-5). Over het ‘psychologisch gewicht’ van de kroon Van Oostrom 

1996, 103 e.v. 

   62 Avonds 1997, speciaal 317, 325; Sleiderink 2003 A, 69-73 (datering: 72). 

   63 Goez 1958, 169. 
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Romeins-keizerlijk en/of Karolingisch geslacht verhoogde die waarde. Als zodanig speelden 

de afstammingssagen een belangrijke rol in de onderbouwing van de Duitse en Franse 

aanspraken op het Rijk. Ook de voornaamste deelnemers in de strijd om de kroon tijdens het 

Interregnum voerden hun afkomst terug op Troje. En dat er verband werd gelegd tussen hun 

afstamming en hun verhoopte of daadwerkelijke uitverkiezing tot Rooms-koning en dus 

keizer bleek ten aanzien van Alfons van Castilië en Richard van Cornwall. Ook is het ontstaan 

van de oudste Habsburgse afstammingssagen (met herleiding tot Caesar, en daarmee ook weer 

tot Troje) verklaard uit de kritische reacties op de uitverkiezing van een eenvoudige graaf als 

Rudolf van Habsburg. De bruikbaarheid van de Brabantse genealogische constructie voor het 

genoemde doel mag tenslotte blijken uit het gebruik dat het Luxemburgse huis, de 

Bourgondiërs en de Habsburgers er later van maakten om hun recht op de keizerstitel te 

onderstrepen.
64

 

 Er is veel dat ervoor pleit om de genealogieën, behalve als middel ter versterking van 

de hertogelijke positie in eigen land en in Lotharingen, te interpreteren als onderbouwing van 

kandidatuur voor het keizerschap. Die uitleg sluit aan op de actualiteit: de dood van Konradijn 

en de nieuwe ronde in de strijd om de keizerskroon die daarmee werd ingezet. Zij past in de 

op hogere en hoogste status in het Rijk gerichte hofpolitiek. Zij leidt tot een bevredigende 

tekstinterpretatie, waarin de expliciet en impliciet verwoorde ambities in elkaars verlengde 

liggen, en waarin de verwarrend ambigue houding ten opzichte van het Franse koningshuis 

begrijpelijk wordt. Zij biedt een verklaring voor de snelle opeenvolging van verschillende ver-

sies: telkens wordt de tot het bereiken van het genoemde doel aangevoerde argumentatie 

verder aangescherpt.
65

 En zij is, last but not least, in harmonie met de traditionele en 

contemporaine betekenis en benutting van de Trojaanse afstammingssagen. Bij gebrek aan 

ondersteunende gegevens kan zij echter niet meer dan een aantrekkelijke hypothese worden 

genoemd. 

 

 

3.2. Oudere sporen van Trojaans bloed? 

 

Maar is met dit antwoord op de vraag naar het waarom van de genealogieën en van hun 

verwijzing naar Troje ook de vraag naar de achtergrond voor het ontstaan van de Brabantse 

Troje-sage beantwoord? Met andere woorden: kwam het idee van een Brabantse afstamming 

uit Troje hier voor het eerst naar voren, of bestond het al langer? Er zijn twee mogelijke 

aanwijzingen voor het laatste. 

 

3.2.1. Willem van Sint-Truiden 

 

In zijn geschiedenis van Henegouwen citeert Jacques de Guise (eind veertiende eeuw) enige 

verzen waarin het verlies van Lotharingen ter sprake komt en waarin tevens op het Trojaanse 

                                                
     64 Troje en keizerschap: hiervóór, IV.2. en IV.4.3. Rol in Duitse en Franse aanspraken op het Rijk: IV.4.4. en 

IV.4.5. Daar ook meer over het Trojaanse bloed van de voornaamste Duitse en Franse pretendenten: de Hohenstau-

fers (inclusief de aan hen verwante Alfons van Castilië en Frederik van Thüringen), de Habsburgers en de Capetin-
gers. Over Richard van Cornwall en Alfons van Castilië IV.5.3. Vgl. ook hierna, hoofdstuk VI.4.2. over Rooms-

koning Willem van Holland. Luxemburgers, Bourgondiërs en Habsburgers: IV.4.4.3. en hierna, V.3.3.1., V.4.4. en 

V.4.5.2.  

 Een verband tussen de keizerskroon en de Brabantse dynastieke traditie lijkt ook geïmpliceerd door de 

volgende mededeling van Chastellain naar aanleiding van de Brabantse en Brusselse feesten bij de geboorte van 

Antoon, zoon van Filips de Goede, in 1430: “[...] et s’en glorifoient moult, disans que l’enfant estoit impérial et digne 

de parvenier au sceptre du monde, parce que né estoit en l’empire, et futur duc de Brabant exempt entièrement de la 

couronne” (vgl. Stein 1994, 164). 
     65 Misschien waren de wijzigingen het resultaat van verdere studie, of van overleg met de opdrachtgever.  
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bloed van de graven van Leuven wordt gezinspeeld.
66

 De Guise zegt de verzen te hebben 

ontleend aan de Historiae Brabantinorum van Willem, abt van Sint Truiden. Hij vat de daarin 

gepresenteerde bloedlijn nogeens samen wanneer hij stelt dat deze Willem in zijn werk tracht 

aan te tonen dat de Brabantse hertogen van de Trojanen en de Franken afstammen, en wel via 

Reinier, graaf van Mons (in de verzen: Henegouwen) en vader van Lambert van Leuven. En 

uit de getuigenis van deze geschiedschrijver, die De Guise een groot auteur en dichter noemt, 

zou dan weer mogen worden afgeleid dat de graven van Henegouwen Trojaans bloed 

bezitten.
67

 

 Het werk van Willem van Sint Truiden is niet overgeleverd, het is alleen bekend via 

het citaat en de referenties bij De Guise. Volgens bepaalde onderzoekers dateren de aange-

haalde verzen uit het midden van de elfde eeuw. Daarmee zouden ze de oudste getuigenis van 

de Brabantse Troje-sage vormen. Ten aanzien van de tekstuele argumentatie achter die 

datering bestaat echter veel twijfel. Bovendien kende het klooster Sint Truiden in de elfde 

eeuw geen abt die Willem heette. Pas ver in de dertiende eeuw zijn er twee abten met die 

naam: Willem van Ryckel (1249-1272) en Willem van Affligem (1277-1297). Deze laatste 

zou de gezochte auteur kunnen zijn: hij stond bekend als een goed dichter, en was afkomstig 

uit het klooster Affligem, een belangrijk centrum van Brabantse historiografie. In dat geval 

zouden de verzen dus van na de genealogieën dateren.
68

 

 Het is echter ook mogelijk dat de auteur van de verzen niet Willem heette, maar 

Jacques de Guise. Het komt vaker voor dat De Guise bij voor hem belangrijke stellingen - en 

de Trojaanse afstamming van het Henegouwse huis behoort daartoe - bronnen aanhaalt die 

verder volledig onbekend zijn. Enig wantrouwen ten aanzien van het bestaan van deze 

                                                
     66 De verzen, bekend als de Versus de primis comitus Lovaniensibus, luiden als volgt: 
 

Sic tua res agitur, dux Karole, sicque ducatum  

Lotharicum perdis, dum tua regna petis. 

Filius Otto tamen tibi dux succedit in illo,  

Quem sibi confirmat imperialis apex.  

Huic quoque germanam dant chronica scripta sororem, 
Nomine Gebergam, que michi visa fuit. 

Hanc sibi Lambertus despondit, quem Raginerum 

Hanonie comitem progenuisse ferunt. 

Huic quoque Henricus successit filius Otto, 

Quem sequitur frustra, nam sine prole fuit. 

Hunc quoque subsequitur Lambertus, patruus eius, 

Qui regit has terras Lovanioque preest. 

Nonne vides igitur, quam clari sanguinis istos 

Vena venustavit? Troyca quippe fuit. (MGH SS 30, I, 184) 
 

Vertaling: “Zo vergaan jouw zaken, hertog Karel, en zo verlies je het hertogdom Lotharingen, hoewel je naar de 

heerschappij streeft. Je zoon Otto volgt je daar evenwel als hertog op, en de keizerlijke kroon bevestigt dat. Hem 

schrijft een kroniek die ik heb gezien een volle zuster toe, Gerberga. Zij trouwt met Lambertus, wiens vader graaf 

Reinier van Henegouwen was. Hem is Hendrik opgevolgd, en diens zoon Otto, die echter zelf niet opgevolgd werd 

omdat hij kinderloos is gebleven. Hem volgt dan zijn oom Lambertus op, die deze landen en Leuven regeert. Zie je 

dan niet hoe de ader met het beroemde bloed hen heeft gesierd? Het was immers van Trojaanse herkomst” (Stein 
1995, 345). 
     67 “In toto secundo libro preallegato nititur ostendere predictus abbas, prout patet clare speculanti, quod duces 

Brabancie descenderunt a Troyanis et a Francis, et hoc per Rignerium comitem Montensem, qui genuit comitem 

Lovaniensem Lambertum. Igitur sic patet clarissime ex testimonio historiarum predicti historiographi, qui magnus 

compositor et poeta fuit, quod comites Hanonienses a verissima vena Troianorum et maxime Priami primi ducis 

Francorum descenderunt” (MGH SS 30, I, 184-185). Steins vertaling van “et hoc per Rignerium” als “en wel van 

Reinier” (Stein 1995, 346; cursivering van mij) lijkt mij niet duidelijk genoeg. 
     68 Referenties bij De Guise: Wilmans 1847, 358-9. Over datering en auteur, met samenvatting van de gevoerde 

discussie: Stein 1995, 345-347. 
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bronnen lijkt op zijn plaats.
69

 De nadruk die op Reinier van Henegouwen als doorgever van 

het Trojaanse bloed wordt gelegd voedt dit wantrouwen. In de overgeleverde Brabantse 

historiografie krijgt Reiniers schoondochter, de Karolingische Gerberga die rol.
70

 De con-

structie zou bovendien Brabantse afhankelijkheid van (en daarmee ondergeschiktheid aan) het 

bloed van de graven van Henegouwen inhouden. Die gedachte lijkt eerder aan De Guise - 

gespitst op de glorie van Henegouwen - dan aan een Brabants auteur toe te schrijven. Als 

aanwijzing voor het bestaan van een Brabantse afstammingssage vóór de genealogieën zijn 

deze verzen in ieder geval zeer problematisch. 

 

3.2.2 Segher Diengotgaf 

 

Een tweede, belangrijker aanwijzing voor dit bestaan ligt in het werk van Segher Diengotgaf, 

de eerder besproken hoofse bewerker van de Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure. 

Zijn werk is uitsluitend overgeleverd in de Historie van Troyen van Jacob van Maerlant (ca. 

1264), die er alleen over zegt dat het ‘lang tevoren’ werd geschreven, en die het nageslacht 

daarmee met een hoop vragen over deze Segher heeft laten zitten. Dat Segher wellicht een 

Brabander was werd al betoogd door Knuttel, die opmerkte dat hij in zijn beschrijving van het 

schild van Hector een kleine maar belangwekkende wijziging ten opzichte van zijn voorbeeld 

aanbracht. Net als bij Benoît draagt dit schild twee leeuwen, maar bij Segher heeft het de 

Brabantse kleuren: 
 

  Syn scilt was swart ende 2 lioen 

  Stonden daer in, ghecroent, van goude.71 

 

Vervolgens werd verondersteld dat Segher met die inkleuring had gezinspeeld op de afkomst 

van de hertogen. En daarmee zou ‘lang’ voor de Historie van Troyen, en dus ook voor de 

genealogieën van rond 1270, de Brabantse afstamming uit het hoofse cultuurcentrum Troje 

zijn verheerlijkt.
72

 Maar hoe lang precies? En met welke bedoeling? 

 De vraag voor wie Segher zijn Troje-roman zou kunnen hebben geschreven is op 

verschillende wijze beantwoord: alle dertiende-eeuwse hertogen uit de periode vóór de 

genealogieën van rond 1270 zijn weleens als mogelijke kandidaat naar voren geschoven. De 

eerste die de kwestie uitvoeriger besprak was Janssens. Hij hield het op Hendrik I († 1235), en 

legde daarbij verband met de Lotharingse titel, waaraan deze vorst de oude reikwijdte 

probeerde te hergeven. Hendriks huwelijk met Mathilde van Boulogne, in 1179, zou de 

bestaande Troje-afstamming van het huis van Boulogne, opgesteld om vergelijkbare reden, 

onder Brabantse aandacht kunnen hebben gebracht. Hendrik had, volgens de latere Brabantse 

kroniek van Hennen van Merchtenen, als eerste het ‘Trojaanse’ wapen met de leeuw weer 

aangenomen. En hij had zelfs een notaris met de naam Sigerus die - “niet meer dan een wat 

beredeneerde gok”, zegt Janssens - de auteur van de Troje-roman zou kunnen zijn.
73

 

 Van Anrooij zag een nieuw mogelijk hulpmiddel in de datering. Segher voegde, 

                                                
     69 Over mogelijke andere verzonnen bronnen bij De Guise (een methode die ook andere auteurs wel kozen): 

Keesman 1991, 271; vgl. ook hierna, hoofdstuk VI.3.3.   
     70 Deze observatie ook bij Van Anrooij 1998, 74. Gerberga was getrouwd met de zoon van Reinier III van 

Henegouwen: Lambert I, graaf van Leuven (vgl. Europäische Stammtafeln II, 8). 

   71 Segher Diengotgaf ed. 2001, v. 1336-1337; vgl. Kestemont 2010, 256 over de ambiguïteit van de tweede regel, 

die door de (“misleidende”, aldus Sleiderink 2003 A, 179 n. 47) komma’s in de editie is weggenomen. 
     72 Over de auteur en zijn werk: NaSo S011; Segher Diengotgaf ed. 2001; zie over overlevering, hoofs karakter en 

relatie tot Benoît hiervóór, hoofdstuk IV.6.4. Schild: Knuttel 1938, 101; verband met Brabantse Troje-sage: Van 

Oostrom 1982, 30-31; Janssens 1989, 123-126; vgl. ook hierna.  
     73 Janssens 1989, 120-126 (in n. 71 stelt hij dat Segher met zijn Troje-ideologie de genealogieën “met een halve 

eeuw voor” was; dit impliceert een datering rond 1220).  
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behalve de Brabantse kleuren, ook de in het bovenstaande citaat genoemde kronen aan het 

leeuwenwapen toe. Van Anrooij beschouwt ze - met de nodige voorzichtigheid - als 

heraldieke breuk: een kleine verandering in het volle wapen, dat alleen door het hoofd van de 

familie werd gedragen. Het beschreven wapen zou dan hebben toebehoord aan een van de 

kinderen van de regerende hertogen, vermoedelijk aan een oudste zoon en troonopvolger. De 

tekst zou in dat geval zijn bedoeld om een bijdrage aan diens (hoofse) opvoeding te leveren. 

Een nadere keuze uit de in aanmerking komende zoons lijkt mogelijk door de invloed die 

Segher misschien onderging van Herbort von Fritzlars Liet von Troye (kort na 1190). Die 

tekst bevatte namelijk een vergelijkbare heraldische knipoog naar de opdrachtgever, Herman I 

van Thüringen. Twee Brabants-Thüringse huwelijken, gesloten in 1240 en 1241, kunnen het 

Brabantse hof in aanraking hebben gebracht met het veronderstelde voorbeeld. En dat 

uitgangspunt leidt tot de conclusie dat Segher zijn Troje-roman waarschijnlijk schreef tussen 

1240 en 1245, in opdracht van Hendrik II, ten behoeve van de jonge troonopvolger Hendrik 

III.
74

 

 Latere onderzoekers volgden Van Anrooijs redenering, met enkele kanttekeningen en 

nieuwe suggesties. In zijn studie over Brabantse hofliteratuur nam Sleiderink Seghers 

Trojeroman wel op als mogelijke opdracht van Hendrik II, maar hij benadrukte daarbij dat het 

ingekleurde wapen een wankele basis voor de plaatsing ervan in Brabant vormt omdat er 

zoveel onzekerheden zijn. Het werk is alleen via Maerlant overgeleverd, en hoewel 

gewoonlijk wordt aangenomen dat deze auteur hier Segher volgt zou de aanpassing in 

beginsel ook aan hem kunnen worden toegeschreven. Of Segher zou de kleuren volstrekt 

toevallig kunnen hebben gekozen, zonder verdere bijbedoeling. En ook de vraagtekens ten 

aanzien van taalgeografie en datering van Seghers werk maken de Brabantse situering 

problematisch. De veronderstelde toespeling kan in elk geval niet veel ouder zijn dan 1234, 

omdat de vroegste bewijsplaats voor het Brabantse wapen met gouden leeuw op zwart veld uit 

dat jaar dateert.
75

 Kestemont onderschreef de noodzaak tot voorzichtigheid, met name door de 

overleveringsproblematiek, maar werkte Van Anrooijs idee desondanks verder uit door een 

andere Brabantse hertogszoon uit diens kandidatenlijstje als vermoedelijke destinaris aan te 

wijzen: Godfried van Leuven-Gaasbeek († 1254), een jongere broer van Hendrik II.
76

 

 Opmerkelijk is, dat Van Anrooij de Brabantse inkleuring van Hectors wapen niet als 

toespeling op een Brabantse afstamming uit Troje beschouwt. Het zou slechts gaan om 

vergelijking met de voorbeeldige Hector: soortgelijke heraldische verwijzingen - zoals die bij 

Herbort - wilden ook alleen maar vleiend verband leggen tussen de opdrachtgever en een 

exemplarische held (Hercules, Alexander, Roeland), zonder verwantschap te impliceren. 

Bovendien zou de Brabantse Troje-sage in de dertiende eeuw nog maar nauwelijks zijn 

ontwikkeld. Immers: de afstamming uit Troje kwam in de genealogieën van rond 1270 en in 

de daarop gebaseerde, iets jongere Chronica de origine ducum Brabantiae ‘niet expliciet’ ter 

sprake. Het ging om de Karolingische herleiding van het bloed. En bij andere auteurs uit de 

laatste decennia van de dertiende eeuw ontbreekt iedere verwijzing naar de Trojaanse 

herkomst van de Brabanders. Alleen Willem van Sint Truiden behandelde de Brabantse 

afstamming uit Troje, maar zijn afwijkende genealogie kreeg geen bekendheid. Tot zover Van  

Anrooij.
77

  

 Voorbehoud ten aanzien van veronderstelde implicaties is in principe altijd juist: ze 

hoeven er niet te zijn. Toch is er wel het een en ander tegen het betoog van Van Anrooij in te 

brengen. De gedachte aan een genealogische toespeling is, juist omdat het om Troje gaat, 

haast onontkoombaar. Vanaf het moment dat Brabant het zwart met gouden leeuwenwapen 

                                                
   74 Van Anrooij 1998. 

   75 Sleiderink 2003 A, 52-54. 

   76 Kestemont 2010, 249-263. 
     77 Van Anrooij 1998; citaat: 73. Over de Chronica hierna. 
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voerde (dus: ten minste vanaf 1234) is het onwaarschijnlijk dat zo’n inkleuring toevallig zou 

zijn toegevoegd en niet als toespeling was bedoeld. Het merendeel van het publiek zal de 

passage zo hebben opgevat. Van Anrooij lijkt zich onvoldoende bewust van het belang van 

Troje in wereldbeeld en historiografie - zowel in Brabant als daarbuiten. De fundamentele rol 

van de stad in de christelijke universele geschiedbeschouwing en in het middeleeuwse zelf-

beeld werd eerder besproken. Met name vanaf de elfde, twaalfde eeuw getuigen 

middeleeuwse geschiedschrijving, literatuur en beeldende kunst van de importantie van de 

stof: in de strijd om de aanspraken op het Rijk, en in de verdere zelfpromotie en zelfuitlegging 

van de voornaamste Europese volkeren en vorsten, van adel, geestelijkheid en steden. 

 Het gaat niet aan om Brabant, en dan speciaal het hof en zijn omgeving, van deze 

kennis uitgesloten te achten. Natuurlijk was men ook daar op de hoogte van de hoofdlijnen 

van de wereldgeschiedenis, en van de geschiedenis van het voor de hertogen zo belangrijke 

Rijk.
78

 En waren die hertogen, als dertiende-eeuwse rijksvorsten, niet deel van het primair 

geïntendeerde publiek van de Staufische propaganda? Er waren bovendien meer directe 

wegen naar kennis van het dynastieke belang van Troje. Naast het vaker genoemde huwelijk 

van Hendrik I met Mathilde van Boulogne waren er andere huwelijksbanden met families die 

hun Trojaanse herkomst nadrukkelijk verkondigden. In 1213, na de dood van Mathilde, 

hertrouwde Hendrik I met Maria, dochter van de Franse koning Filips II Augustus, onder wie 

de Trojaans-Karolingische wortels van de Capetingers werden gelegd. Zijn zoon, de latere 

Hendrik II, huwde rond diezelfde tijd de dochter van de Staufische Rooms-koning Filips van 

Zwaben. En zijn dochter Maria trouwde in 1214 met keizer Otto IV, een Welf, en tevens 

kleinzoon van Hendrik II van Engeland en opgevoed aan het Engelse hof. Het is onwaar-

schijnlijk dat men over de Trojaanse afkomst van de betrokkenen, zo belangrijk voor zelf-

beeld en positie, niets zou hebben geweten of geleerd.
79

 Tegen deze ruimere achtergrond lijkt 

de door Van Anrooij aangevoerde beknoptheid - niet: zwijgzaamheid! - van de Brabantse 

historiografie op het punt van Troje eerder het gevolg van algemene bekendheid dan van 

gering belang. Bovendien zijn niet alle genoemde bronnen zo bondig over Troje als Van 

Anrooij stelt.
80

 

                                                
     78 Onder de bronnen van de genealogieën noemt Heller onder meer Sigebert van Gembloux (MGH SS XXV, 386, 

391). Over het grote belang van Troje bij deze auteur: Cohen 1941, 141-145.  
     79 Huwelijken: Europäische Stammtafeln II, 8. Vgl. voor de Trojaanse herkomst van de Capetingers hiervóór, 

hoofdstuk IV.4.5.1; over de Staufen en hun propaganda IV.4.4.; over inhoud en mogelijke achtergronden van Moriz 

von Craûn IV.6.4.; over de Welfen: IV.4.4.3; opvoeding Otto IV: LexMA 6, 1570; over Hendrik II: hiervóór IV.5.3. 

en IV.6.4.; ook voor Thüringen, waarmee tevens huwelijksbanden bestonden, kunnen al lijnen naar Troje zijn gelegd 
- vgl. IV.4.4.3. 

 Het is in dit verband overigens interessant (maar niet verbazingwekkend) dat Troje, land van herkomst én 

leerzaam voorbeeld, vaker een rol kreeg toebedeeld in de opvoeding van troonopvolgers. Wipo schreef voor de 

Salische troonopvolger Hendrik III, Godfried van Viterbo voor de latere Staufische keizer Hendrik VI (vgl. hiervóór, 

IV.4.4.2.); Pierre de Saintes, leermeester van de latere Engelse koning Hendrik II, dichtte zeer moralistische Latijnse 

verzen over Troje (Wigginton 1965, 45, 55-57). Aan het begin van de zestiende eeuw begon Jean Lemaire de Belges 

zijn Illustrations de Gaule et Singularités de Troyes (drie delen, verschenen tussen 1511 en 1513) voor de Habsburg-

se troonopvolger, de latere Karel V (Rothstein 1990 A, 599-600) - zie hierna. Zie verder over het verband tussen 

Troje als land van herkomst en model van hoofsheid - met nadruk op Hector - hiervóór, IV.6.4.. 
     80 Wat betreft de genealogieën: vgl. hierboven over mogelijk vroegere datering van de vierde, en n. 16 over het 

enkele maar veelzeggende gebruik van de naam Priamus in genealogie I a en b, dat in II voor alle duidelijkheid toch 
nog werd toegelicht met een expliciete verwijzing naar stamvader Priamus’ directe afstamming van Priamus van 

Troje. Zie ook IV.4.3.1. over de zowel door Van Anrooij als door Stein (1995, passim) ten onrechte veronderstelde 

onderschikking van het Trojaanse aan het Karolingische bloed. Die veronderstelling beïnvloedt ook hun interpretatie 

van de verdere bronnen voor de Brabantse Troje-sage (vgl. hierna V.3.3.2. over hun lezing van Boendale’s Brabant-

sche Yeesten).  

 Voor de Troje-sage in de Chronica de origine ducum Brabantiae is de door van Anrooij gebruikte (enige) 

editie van Heller (MGH SS XXV, 405-413) een slechte bron. De uitgave is fragmentarisch: de hoofdstukken over de 

tijd vóór Hugo Capet - ook die over de Trojaanse origo - worden slechts met hun titel aangeduid. De twee regels op 

p. 406 (Qualiter Troiani ad finitimas Panonie partes pervenerunt en De Priamo rege) waarin volgens Van Anrooij 
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 Maar wanneer er ten tijde van Seghers Troje-roman inderdaad al een genealogisch 

verband werd gelegd tussen Troje en het Brabantse huis, wat was daarvoor dan de reden? 

Daarover kan alleen worden gespeculeerd. Alle tot dusver naar voren gekomen motieven 

kunnen hebben meegespeeld. Verhoging van aanzien en legitimering van de eigen 

heerschappij zijn te beschouwen als fundamentele verlangens van elke machthebber. Ver-

sterking van het gezag over Neder-Lotharingen was sinds lang een constante in de 

hertogelijke politiek. En ook een Brabants keizerschap bleek onder Hendrik I en II een regel-

matig terugkerende kwestie. In een zeer idealiserende beschrijving van Hector, voorafgaand 

aan diens ontmoeting met Achilles, vergelijkt Segher zijn held met een keizer:  
 

  Die Hector sach, hem dochte  
  dat hy een keyser wesen mochte.81 

 

In de Roman de Troie ontbreekt de vergelijking.
82

 Gaat het om een bewuste toespeling op de 

latere bestemming van het Trojaanse bloed, of - in het verlengde daarvan - op de rechten van 

de Brabantse nazaten op die positie? En zouden de aan het wapen toegevoegde kronen ook die 

eerder ‘programmatische’ dan heraldische (bij)betekenis kunnen hebben? Alles lijkt mogelijk, 

niets is zeker. 

 

 

3.3. Verdere verbreiding 

 

3.3.1. Aan het hof 

 

In ieder geval mag worden geconcludeerd dat de Brabantse Troje-sage in haar oudste vorm 

een zuiver dynastiek karakter had. Zij lijkt in de directe omgeving van het hof te zijn ontstaan. 

Inhoudelijk richtte zij zich vrijwel uitsluitend op de geschiedenis van het hertogelijke huis, 

waarvan ze de politiek - versterking van positie in eigen land en in het Rijk - wilde 

ondersteunen. Ook in de verdere verbreiding van deze visie op de oudste geschiedenis van de 

dynastie blijkt haar verbondenheid met het hof. Daarom is wel van de ‘officiële herkomst’ van 

de hertogen gesproken.
83

 Opvallend is de continuïteit in het vorstelijk gebruik van het 

Trojaans-Frankische verleden: vrijwel steeds gaat het om de eigen plaats in Brabant, in 

Lotharingen, in of ten opzichte van het Rijk. 

                                                                                                                                                   
zijdelings naar Troje en Priamus wordt verwezen zijn dus titels van twee hele, maar niet in de editie opgenomen 

hoofdstukken!  

 Wat betreft de andere, ‘zwijgende’ getuigen die Van Anrooij aanvoert (Adenet le Roi’s Enfances Ogier, de 

Chronique dite de Baudouin d’Avesnes, Maerlants Spiegel Historiael, Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen): alleen 

het werk van Heelu werd in Brabantse opdracht geschreven. Het is daarmee het enige waarin je met enig recht een 

toespeling zou kunnen verwachten. Heelu’s onderwerp is de grootsheid van de huidige hertog, niet die van zijn 

voorouders. Die voorouders brengt hij overigens wel in herinnering wanneer hij de heldendaden van Jan I vergelijkt 

met die van, onder meer, Hector (vgl. De Ridder 1979, 88 en passim; Janssens 1989, 126 en n. 77; hiervóór, IV.6.4.). 

 Dan de overige drie: hun referenties aan de Karolingische herkomst van de Brabantse hertogen (vgl. Stein 

1995, 348-349) kunnen ook weer worden opgevat als impliciete verwijzingen naar Troje. Voorzichtigheid is echter 

op zijn plaats, ook al vanwege de onderlinge concurrentie van de verschillende vorstendommen, die kan hebben 
meegespeeld bij de genoemde niet-Brabantse werken. Dat in die wedijver ook de Trojaanse herkomst van de 

Karolingers (en dus van de Brabanders) onder vuur kon komen te liggen zal nog blijken (vgl. hierna, V.4. en VI.4.2.).    

 De afwijkende genealogie van Willem van Sint Truiden tenslotte werd hierboven al besproken. 
     81 Segher Diengotgaf ed. 2001, v. 1001-1002. 
     82 Inleiding op het gesprek tussen Hector en Achilles aldaar: Benoît de Sainte-Maure ed. 1904-1912 II, r. 13121-

13134 (korte redactie); de vergelijking ontbreekt ook in de langere redactie van de passage: zie idem IV, 399-402 (r. 

1-62). 
     83 Typering van Janssens (Janssens 1989, 120), die de Troje-sage daarbij contrasteert met de legende van de zwaan-

ridder (vgl. daarover hieronder). 
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 In de Chronica de originum ducum Brabantiae zijn de genealogieën uitgewerkt tot een 

kroniek. Daarin werd nu ook verteld hoe de Frankische voorouders, na de val van Troje, via 

Pannonië naar Noordwest-Europa waren gekomen. De tekst zou een belangrijk intermedium 

worden tussen de geschiedschrijving van het hof en de historiografische literatuur in de 

volkstaal. Hij werd voltooid tijdens Jan II (1294-1312), in opdracht van of voor het hof. Als 

ontstaansredenen zijn, ook voor dit werk, de twijfelachtige legitimiteit van de opvolging van 

Jan I, en de hertogelijke ambities met betrekking tot Lotharingen genoemd.
84

 

 Jan III (1312-1355) gaf op heel andere wijze blijk van enthousiasme voor zijn 

Trojaanse wortels. Begin 1347 zond hij zijn opperheraut Wouter naar - onder meer? - het hof 

in ’s-Gravenhage, om de daar residerende Hollandse graaf uit te nodigen voor een ‘feeste van 

conync Pryamus’, dat in Brussel zou worden gehouden.
85

 Om welke koninklijke stamvader 

van die naam het feest zou draaien is niet bekend. Wellicht moest koning Priamus van Troje 

het middelpunt worden, en niet bijvoorbeeld zijn vierde-eeuwse nakomeling, koning Priamus 

van Francia, genoemd in de genealogieën.
 86

 Met die allereerste Priamus kon men immers ook 

de schitterende stad Troje laten herleven, in Brussel, de eigen residentie. Als inspiratie kan de 

beschrijving van de rijkdom en de hoofse genoegens van het Trojaanse hof door Segher 

Diengotgaf hebben gediend. Ook dynastieke connecties waren van belang bij de verspreiding 

van een cultureel fenomeen als de propagandistische voorouderverering. De moeder van Jan 

III was een Engelse prinses, dochter van Edward I. Het lijkt gerechtvaardigd om bij het Pria-

mus-feest van Jan III invloed van het Engelse hof te vermoeden. Speciaal onder zijn grootva-

der Edward I (1272-1307) en zijn tijdgenoot Edward III (1327-1377) werden daar grootse 

Arthur-feesten georganiseerd.
87

 

 Het waren eveneens dynastieke connecties die het Trojaans-Brabantse bloed en de 

genealogische kennis daarover in het Luxemburgse huis brachten. Door het huwelijk van 

keizer Hendrik VII met een dochter van Jan I, in 1292, konden de van hen afgestamde 

Luxemburgers zich op dat bloed beroemen. De eerder genoemde wandschilderingen in 

Karlstein, gemaakt in opdracht van Hendriks kleinzoon, keizer Karel IV, bracht de Merovin-

gisch-Karolingische stamboom van de Brabanders en hun Luxemburgse nazaten in beeld. 

Neuwirth dateert de schilderingen op 1355-1356. Hij veronderstelt dat het in 1354 gesloten 

huwelijk tussen Karels broer Wenceslas en de Brabantse hertogin Johanna (1355-1406) van 

betekenis was voor de totstandkoming van de reeks. Ook langs die weg kan men in Bohemen 

aan de benodigde informatie zijn gekomen.
88

  

 In 1406 kwam Brabant in handen van de Bourgondiërs: een nieuwe dynastie. Hun 

                                                
     84 NaSo C008; Stein 1994, 6; Sleiderink 2003 A, 103-104; Appelmans 2005, 171-172. Onvolledige uitgave: MGH 

SS XXV, 405-413. Zie over Troje in de tekst hiervóór, n. 80. Vgl. verder Heymans 1983, 31-33. 

   85 “Item des dinxendaghes na Dertiendach [Driekoningen], bi den here van der Lecke ghegeven mijn here selve [de 

graaf], die hi voirt gaf Wouteren, den maerscalc van den yrauden van Brabant, die in Haghe comen was om die feeste 

van conync Pryamus, die te Brucel wesen soude, te kreyeren [aan te kondigen], 2 scilde [goudstukken]”: naar de 

Hollandse grafelijkheidsrekeningen geciteerd en besproken door Van Eeghem 1958, 33-36. In 1345 was de 

Hollandse graaf Willem IV kinderloos gestorven. Rechtmatig opvolger was zijn neef Willem V, een puber nog. 

Diens moeder Margaretha werd voorlopig gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, maar ze stelde Willem 

wel als haar waarnemer in Holland aan.  

   86 Andere mogelijkheden, uit de hierna te bespreken Brabo-sage: koning Priamus van Aelmaengien, koning 
Priamus van Sicambria, Priamus zoon van keizer Traijoen (vgl. ook de stambomen 3 t/m 6 in de Bijlage). 
     87 Seghers beschrijving: vgl. hiervóór, hoofdstuk IV.6.4. Arthurfeesten: zie hiervóór, IV.5.3 en Avonds 1999, 37 

e.v. ook voor invloed op Brabant. Zie over de mogelijke aanleiding voor het Priamus-feest hierna, V.4.3.1. 
     88 Vgl. hiervóór, hoofdstuk IV.4.4.2. Huwelijken: Europäische Stammtafeln II, 8. Schilderingen: Neuwirth 1897, 

speciaal 20-28; de stamboom wordt doorgetrokken tot Noach (op basis van een Duitse bron, want via Cham en 

Ninus). Neuwirth brengt de keuze voor juist de Brabantse afstamming in verband met de intentie om het Luxem-

burgse recht op het keizerschap te ondersteunen. In 1347 was opdrachtgever Karel tot keizer gekroond, en naam en 

functie van zijn nieuwe burcht stonden in het teken van die waardigheid. Vgl. ook de analyse in Melville 1987 B, 

260-264, die deze uitleg ondersteunt. 
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komst betekende echter geen breuk met de historiografische traditie - integendeel. Genea-

logische continuïteit was een belangrijk argument voor de legitimiteit van hun opvolging. En 

dus lieten zij zich expliciet toevoegen aan de stamboom van hun Brabantse voorgangers, met 

wie zij langs vrouwelijke lijn inderdaad verwant waren. Die aard van hun verwantschap 

verhoogde wellicht de aantrekkingskracht van de Brabantse genealogie. Daarin werden de 

sleutelposities immers eveneens door vrouwen - Blithildis, Begga, Gerberga - ingenomen. Zo 

kreeg vererving door vrouwen een belangrijke historische onderbouwing. En daarmee bood 

de Brabantse traditie ook belangwekkende aanknopingspunten voor de verdere 

Bourgondische aspiraties, speciaal in hun verhouding tot het Rijk. Want de in de Brabantse 

genealogie vervatte machtsaanspraken werden nu in principe ook de hunne. 

 Vooral Filips de Goede, sinds 1430 hertog van Brabant, heeft deze mogelijkheden 

benut. Hij gaf zijn secretaris Emond de Dynter opdracht tot het schrijven van de Chronica 

nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum Francorum (voltooid 1445-

1446). Korte tijd later liet hij deze tekst bovendien in het Frans vertalen, door Jean Wauque-

lin.
89

 Het stramien van De Dynters Chronica wordt gevormd door het oude Brabantse 

stemma, waarbij regelmatig de rechtstreekse verwantschap tussen Priamus van Troje, de 

Frankische koning Priamus, Pippijn en Filips wordt onderstreept.
90

 Filips’ opvolging in 

Brabant was omstreden, en kon dus ondersteuning gebruiken. Maar de opdracht lijkt gezien 

de datering vooral verband te houden met zijn streven naar een koningskroon, naar een eigen 

‘Lotharings’ middenrijk tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. 

 Door de grote Bourgondische expansie was er alle aanleiding om aan zo’n nieuw 

Lotharingen te denken. In de voorafgaande jaren had Filips, behalve Brabant, ook bijna alle 

andere Nederlotharingse vorstendommen in handen gekregen: Namen, Holland, Zeeland en 

Henegouwen, en Luxemburg. Ook de bisdommen in het gebied kwamen onder zijn invloed. 

Dat alles werd gevoegd bij wat hij al van zijn vader had geërfd: Vlaanderen, en Bourgondië 

en Franche Comté in het Zuiden. En daarmee riep zijn machtsgebied, meer nog dan aan het 

hertogdom Neder-Lotharingen, de herinnering op aan het oudere, grotere en van het Rijk 

onafhankelijke koninkrijk Lotharingen, van Lotharius II. Juist in de jaren 1444-1448 voerde 

Filips - zoals te verwachten zonder succes - onderhandelingen over de vorming van zo’n 

koninkrijk met de Duitse keizer, zijn voornaamste leenheer in de betreffende gebieden. Door 

het werk van De Dynter kon hij zijn claims mede baseren op de aloude Brabantse 

aanspraken.
91

  

 Ook de Habsburgers, de erfgenamen en opvolgers van de Bourgondiërs, toonden grote 

belangstelling voor de Brabantse historiografie. Jakob Mennel, een van de Oostenrijkse ge-

schiedschrijvers in dienst van Maximiliaan I, bezocht Brabant aan het begin van de zestiende 

eeuw, in verband met een grootscheeps onderzoek naar de afstamming van zijn heer. Hij moet 

ruime mogelijkheden hebben gekregen, en zal zeker kennis hebben genomen van wat zich in 

de hertogelijke bibliotheek bevond. Maximiliaan had zijn dochter Margaretha per brief ver-

                                                
     89 NaSo E003. Datering: Stein 1994, 65-72; vertaling: idem, 60. Beide kronieken zijn samen utgegeven: De Dynter 

ed. 1854-1860. 
     90 De Dynter begint (boek I kap. 1 t/m 9) met de Frankische Troje-sage, volgens de traditie van het Liber Historiae 

Francorum. Kap. 25 behandelt de Karolingische genealogie, waarbij wordt geconcludeerd dat Pippijn II “ex parte 
matris de majoribus domus, et patris ex parte a Trojanis et ex parte a Romanis” is afgestamd. Voor alle duidelijkheid 

wordt herinnerd aan de Frankische oorsprong uit Troje, en aan het feit dat Pippijns voorvader, de Frankische 

Priamus, naamgenoot en afstammeling van Priamus van Troje was. In de prologen van boek IV en V wordt dan de 

rechtstreekse en ononderbroken lijn naar Filips getrokken. Zie De Dynter ed. 1854-1860, aldaar I 7-15, 57 (citaat); II 

3-6, 396-398. Vgl. verder de analyse in Melville 1987 B, 277-289. 297. Over de gebruikte bronnen: Stein 1994, 61 

e.v.; vgl. idem 95-96 over De Dynters bezichtiging van de wandschilderingen in Karlstein. 
     91 Politieke achtergronden: Grunzweig 1956, 139, 142-143; Vaughan 1970, m.n. hoofdstuk 2, 7 en 9; Lacaze 1971, 

303-304, 342-350 (met verdere voorbeelden van Filips’ beroep op zijn Brabantse stamboom); Melville 1987 B, 288-

9; Stein 1994, 70, 278-279; vgl. over Filips’ opvolging Stein 1994, 167 e.v.  
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zocht om Mennel tijdens zijn werk in de Nederlanden waar mogelijk behulpzaam te zijn. Doel 

van het onderzoek was de constructie van een nieuwe Habsburgse Troje-sage: via de Franken, 

in plaats van via de Romeinen. Weer ging het daarbij om rechtvaardiging van positie en 

aanspraken: van de heerschappij over de vroegere Bourgondische gebieden bijvoorbeeld, en 

van het Habsburgse recht op de keizerskroon. Het uiteindelijke resultaat was een Trojaans-

Frankische genealogie die gedeeltelijk andere - nóg betere - wegen volgde dan deze Bra-

bantse. Maar de Brabantse historiografie was wel een belangrijke bron voor de nieuwe Habs-

burgse stamreeks. Er zijn duidelijke ontleningen aan, onder meer, de genealogieën van rond 

1270. Althoff veronderstelt dat het enige (zestiende-eeuwse, Weense) handschrift waarin de 

genealogieën I (a), II en III samen zijn overgeleverd in verband met Mennels onderzoek werd 

vervaardigd.
92

  

 

3.3.2. In de stad 

 

De Brabantsche Yeesten 

 

Maar kennis van de hertogelijke afstamming uit Troje bleef niet beperkt tot het hof. De Troje-

sage werd ook behandeld in de Brabantsche Yeesten, de eerste volledige geschiedenis van het 

hertogdom in de volkstaal, en bereikte daarmee een veel ruimer publiek.
93

 Het werk werd 

geschreven door de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale. Opdrachtgever was Willem 

van Bornecolve, die verschillende belangrijke functies in dienst van hertog en stad vervulde. 

Het oudste deel, geschreven rond 1316, behandelt de Frankische en daarmee ook Brabantse 

herkomst uit Troje. 

 Het Troje-deel opent met de volgende woorden:  
 

Men seeght dat openbaer, 

Ende het mach wel wesen waer, 

Dat die hertoghen sijn gheboren 

Uut Troyen [...] 94 

 

Die regels zijn door veel onderzoekers geïnterpreteerd als een vorm van afstand-nemen en zelfs 

passeren van de Troje-sage. Van Eeghem bijvoorbeeld spreekt van ‘kostelijke twijfelzucht’, en 

projecteert daarmee de latere minachting voor de afstammingssagen op Boendale. 
95

 Stein 

beschouwt de passage als aanwijzing dat het in Brabant ging om afstamming van de Karolingers, 

en dat de Trojaanse wortels van veel minder belang waren. Volgens hem wordt de Trojaanse 

herkomst hier door Boendale ‘enigszins vragend gememoreerd’.
96

 Elders vat hij - in navolging 

van Boendales indeling van zijn kroniek volgens de veranderende positie van de Brabantse 

vorsten - de Yeesten zó samen dat de lezer eruit zou kunnen afleiden dat Boendale begint bij 

Pippijn I, en dat pas twee latere handschriften van de tekst de band met Troje leggen.
97

 Ook Van 

Anrooij ziet de ‘voorzichtige formulering’ van Boendale, ‘waarbij koning Priamus of Hector niet 

worden genoemd’, als teken voor het (nog) geringe belang van de Brabantse Troje-sage in die 

                                                
     92 Althoff 1979, 93 e.v. Verder over de Habsburgers en Troje Keesman 1994, en hierna hoofdstuk V.4.4. en 

V.4.5.2. 
     93 NaSo J038; Boendale ed. 1839-1869.  

   94 Boendale ed. 1839-1869, Boek I  kap. 1, r. 105-108. 

   95 Van Eeghem 1958, 29.  

   96 Stein 1991 A, 189. 

   97 Stein 1994, 252 - vgl. ook 8, 271, 294, 300. Zie over de twee genoemde handschriften Brussel KB 19607 (het 

handschrift Van den Damme) en Antwerpen SB 15.828 (het Tongerloose handschrift) hierna over receptie in Brussel 

en hoofdstuk IV.4.3.1. over de ‘Genealogie-kroniek’. Beide handschriften geven een (verschillende) inleiding op de 

Brabantsche Yeesten waarin aanvullende informatie over de band met Troje wordt gegeven. Het Brusselse 

handschrift gaat dieper in op wereldgeschiedenis en Rijk, het Antwerpse op de genealogie van de hertogen. 
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tijd.
98

 Tigelaar stelt dat Boendale niet veel werk maakt van de Trojaanse afstamming, die hij veel 

minder belangrijk vond dan de Karolingische, en het daarom bij ‘betrekkelijk vage toespelingen’ 

houdt.
99

 

 De betekenis van de Troje-sage in de Brabantse Yeesten is echter groter dan men op 

grond van het bovenstaande zou vermoeden. De genoemde regels worden gevolgd door een 

snelle verwijzing naar de val van Troje en de daardoor veroorzaakte uittocht naar onder meer 

Rome, Turkije en Pannonia (Hongarije). Boendale gaat nader in op de Trojanen in Hongarije, en 

geeft een korte versie van de Frankische sage volgens de traditie van het Liber Historiae Franco-

rum. Na hun vlucht uit Sicambria en vestiging tussen Rijn en Donau maken ze een dapper man, 

Priamus, tot hun eerste koning. Boendale noemt de vijf op hem volgende Frankische koningen 

en gaat dan, vanaf het tweede kapittel van Boek I, verder met de twee andere takken van de 

stamboom, die beginnen met Ansbertus en Karloman. Maar in kapittel 6 volgt een herhaling van 

het Troje-verhaal, waarbij het door de Franken veroverde land tussen Rijn en Donau, het ‘eerste 

Frankrijk’, gelijk wordt gesteld met Almanien of Germanien. En hier wordt nadruk gelegd op de 

illustere herkomst van de eerste Frankische koning van dit gebied, Priamus,  
 

Die van den geslachte was comen 
Des groets Priamus, heb ic vernomen, 

Ende Hectoers des groots heren,  

Die soe vol was groter eren. 

 

Dan volgt de volledige genealogie van Priamus tot Karel de Grote,  
 

Daer dat Brabantsche geslachte 
Af comen is, als ghi horen selt.100 

 

De Merovingisch-Karolingische genealogie, ontleend aan de eerder genoemde Chronica de 

originum ducum Brabantiae, vormt dus ook hier een belangrijk fundament voor de legitimiteit 

van de Brabantse hertog, Jan III.  

 Hoewel afkomstig uit stedelijk, Antwerps milieu sloot deze tekst dus, naar inhoud en 

strekking, aan bij de ‘officiële’ historiografie van het hof.
101

 Die aansluiting paste in de poli-

tiek van de Brabantse steden, die ten tijde van de totstandkoming van de tekst nauw met het 

hof waren verbonden. Toen Jan II in 1312 overleed was zijn opvolger nog maar 12 jaar oud. 

Het regentschap kwam in handen van hoge edelen, die de stedelijke belangen slecht dienden. 

In 1314 pleegden de steden, verenigd in hun verzet, een staatsgreep. De edelen werden 

afgezet, en er werd een stedelijke regentieraad ingesteld. Stein acht de Brabantsche Yeesten 

geschreven ter legitimering van die nieuwe eenheid tussen het hof en de steden, als een 

synthese van hertogelijk en stedelijk, en dus nationaal belang.
102

  

 Door de Brabantsche Yeesten, wel getypeerd als de standaardgeschiedenis van Bra-

bant,
103

 raakte de Frankisch-Brabantse Troje-sage steeds verder verspreid en bekend. Behalve 

                                                
   98 Van Anrooij 1998, 75. 

   99 Tigelaar 2006, 131; Tigelaars opmerking dat Boendale het Trojaanse bloed via Karloman laat lopen is 

onjuist; vgl. hierna n. 449. 

   100 Citaten: Boendale ed. 1839-1869, boek I kap. 6, r. 503-506, 566-567. De geciteerde editie volgt hier handschrift 
KBB 17.012-13 (vgl. over de handschriften Deschamps 1972, nr.33; Heymans 1983, n. 57; NaSo J038). Zie over het 

Liber Historiae Francorum hiervóór, hoofdstuk IV.4.1. 

   101 De tekst kan in tweede instantie aan het hof zijn gerecipieerd: vgl. samenvattend Sleiderink 2003 A, 119. 
     102 Herkomst, datering en achtergrond: Stein 1991 A.  
     103 Heymans 1983, 35. Zie verder over het grote aanzien en de invloed van de Brabantsche Yeesten Stein 1994, 

147-148 (voorbeelden uit de vijftiende eeuw). Die invloed beperkte zich niet tot de volkstaal. De tekst diende tevens 

als uitgangspunt en bron voor verschillende Latijnse kronieken, zoals de eerder besproken Chronica van De Dynter, 

de Brabantiae historia diplomatica van Petrus de Thimo (oudste versie ca. 1425; zie Stein 1994, 13-30) en het 

Chronicon ducum Brabantiae (volgens Ampe geschreven door de Affligemse monnik Wouter Bosch, en voltooid 
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het omvangrijke origineel (overgeleverd in vier volledige handschriften en een aantal 

fragmenten) circuleerden er verschillende verkorte versies, de meeste maar enkele honderden 

regels lang. Invloedrijk was de Corte cornike van Brabant. Ook deze kroniek beschreef de val 

van Troje en de Frankische vlucht naar Sicambria en naar Noordwest-Europa, en koppelde de 

Brabantse genealogie aan de Merovingisch-Karolingische stamboom. De tekst, volgens het 

handschrift uit 1322 eveneens toe te schrijven aan Boendale, is bewaard in twee versies, in 

vier handschriften. De Corte cornike lijkt op haar beurt weer de bron voor een rijmkroniekje 

van rond 1430 (incipit: Dit is van den lande van Carloman), overgeleverd in vijf hand-

schriften.
104

 Nog steeds herkennen we er, hoe beknopt ook, het oude stemma in. Op Karloman 

en Pippijn, de eerste vorst en de eerste hertog van Brabant, volgt Pippijns dochter Begga: 
 

  Begge die wert hertoginne 

  van Brabant, als ick versinne; 

  hertoge wert haer man Angijs, 

  raet van Vranckerijck, dat ben ick wijs, 

  Sinte-Aernouts sone, als ick las, 

  wiens overoudevader [betovergrootvader] was 

  die groote Lottaris sekerlijcke, 
  die ixe coninck van Vranckerijcke. 

  Vuijt Troijen geboren, wij lesen dus, 

  daer dierste coninck aff hiet Priamus.105 

 

In Brussel 

 

Een belangrijk moment in de receptie van de Brabantsche Yeesten was de ‘annexatie’ van het 

werk door de stad Brussel. In 1444 voltooide Hendrik van den Damme een fraai afschrift van 

Boendales kroniek.
106

 De opdracht tot het vervaardigen ervan had hij gekregen van het Brus-

selse stadsbestuur. In dit handschrift is de oorspronkelijke tekst flink uitgebreid. De band met 

het Rijk is sterker aangezet door een nieuwe opening, met een overzicht van de voornaamste 

feiten over Troje en de Europese herkomst uit Troje, speciaal die van Romeinen en 

Franken.
107

 En de kroniek is voortgezet tot de eigen tijd: de vijf oorspronkelijke boeken zijn 

uitgebreid met twee nieuwe. Deze voortzetting, geschreven tussen 1432 en 1441 door een 

anonieme dichter
108

 (met achter zich de genoemde Emond de Dynter en de Brusselse pensi-

onaris
109

 Petrus de Thimo), was vermoedelijk eveneens op initiatief van het stadsbestuur ont-

staan. Die achtergrond typeert het nieuwe geheel als een stadskroniek. Toch blijft het een 

                                                                                                                                                   
tussen eind 1496 en begin 1498; zie Ampe 1977, 19-25, maar vgl. Tigelaar 2006, 155).  
     104 Overlevering Boendale: Deschamps 1972, nr. 33. Corte cornike: NaSo K003; Dit is van den lande van 

Carloman: NaSo C059. Zie verder over deze teksten Lemaire 1987, 280-281 (nr. 1 en 2); Van Anrooij 2002, 9-11; 

vgl. ook Appelmans 2005, 173 voor vraagtekens bij het gewoonlijk gelegde verband met Boendale en de 

Brabantsche Yeesten. 
     105 Editie: Vaderlandsch Museum III, 437-448 (citaat: r. 17-26). Bij Boendale is Lotharius overigens de tiende 

Frankische koning, vgl. diens genealogieën in boek I kap. 6 van de Yeesten (Boendale ed. 1839-1869), en r. 61 e.v. in 
de Corte cornike (id. dl. 3, CXLV-CXLVI). 
     106 Brussel KB 19607; Stein 1994, 1-141, 155, 283 e.v.; vgl. NaSo B021. Behalve de Brabantsche Yeesten kreeg 

Van den Damme ook opdracht tot het kopiëren van Jan van Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen: nog een werk dat 

de glorie van het oude Brabant en zijn dynastie verheerlijkte. Vgl. over de relatie met stad en hof ook Sleiderink 2003 

B, 112-122. 

   107 Brussel KB 19607, fol. 1 r - 17 v; vgl. over dit voorwerk, grotendeels naar Maerlants Spiegel Historiael, ook 

Houthuys 2009, 30. 

   108 Sleiderink denkt aan Wein van Cotthem (Sleiderink 2003 A, 153-154). 
     109 Juridisch vertegenwoordiger van de stad. 
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Opening van het prachthandschrift van de Brabantsche Yeesten dat Hendrik van den Damme in 1444 in opdracht 

van de stad Brussel voltooide: in het toegevoegde voorwerk allereerst de feiten rond Troje. Brussel KB 19607, 

fol. 1 r. 
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tekst met een overheersend dynastiek karakter. En ook deze stedelijke omarming van de 

officiële historiografie moet worden verklaard uit eigenbelang. 

 Brussel was sinds de dertiende eeuw de voornaamste residentie van de hertogen: een 

prestigieuze positie. Speciaal voor de Brusselse elite was de aanwezigheid van het hof van 

groot belang, zowel politiek als economisch: om de bestuurlijke banen in stedelijke en meer 

centrale organen, om de sterke arm waarmee de hertog eventueel hulp kon bieden tegen 

vijanden en opstandig gepeupel, om de inkomsten uit de luxe en het vermaak waarmee het hof 

zich omringde. Met de komst van Filips de Goede leek die positie van hofstad in gevaar, nu 

Brabant deel ging uitmaken van het veel grotere Bourgondische bezit. Waar Brussel vroeger 

alleen Leuven als rivaal had kreeg de stad nu ook concurrentie van belangrijke residentie-

steden buiten Brabant: Rijsel, Brugge, Gent, Dijon. Het stadsbestuur, waarin de lokale elite  

overheerste, getroostte zich nieuwe inspanningen om de hertog aan Brussel te binden. Zo 

werden hem giften en leningen verstrekt. Het hertogelijk paleis en het park op de Coudenberg 

werden uitgebreid. Aan het hof verbonden edelen kregen geldelijke steun bij hun vestiging in 

de stad. Het waren financieel zware inspanningen, waarvoor de bevolking - met latent maar 

soms oplaaiend verzet - de kosten droeg. Legitimering van de hertog, en onderstreping van  

diens status als opvolger van het edelste geslacht van Europa
110

 vormden tevens een 

rechtvaardiging van de sociale verhoudingen en van de op eigenbelang gerichte politiek van 

het stadsbestuur.
111

  

 Maar er was meer dan alleen lokaal, patricisch belang in het spel. De Brusselse 

overname en voortzetting van de Brabantsche Yeesten had ook een nationalistisch aspect. 

Opname in de Bourgondische ‘staat’ betekende niet alleen een gevaar voor de positie van 

Brussel. Zij bedreigde ook de politieke onafhankelijkheid van Brabant als geheel, belichaamd 

door de Brabantse Staten. Weer ging het hierbij overigens allereerst om stedelijk belang: 

hoewel een vertegenwoordiging van de drie standen - adel, geestelijkheid en burgerij - werden 

de Staten overheerst door de (grotere) steden. Tegenover die dreiging van opslokking door de 

Bourgondische moloch zette men in Brussel het beeld van Brabant als het voornaamste van de 

vele Bourgondische landen. Slechts als nazaat en opvolger van de Brabantse hertogen kon Fi-

lips aanspraak maken op zijn verdere bezittingen in de Nederlanden. En daarom was Brabant - 

en dan natuurlijk speciaal Brussel, de hoofdstad - de kern van het nieuwe ‘Middenrijk’ dat in 

Europa was ontstaan. Ook Brussel verklaarde zich daarmee tot erfgenaam van de (Neder)-

Lotharingse traditie.
112

 

 Het door Van den Damme vervaardigde handschrift van de Brabantsche Yeesten toont 

sporen van roest, en heeft dus ooit aan de ketting gelegen. Mogelijk lag het ter inzage in de 

Brusselse bibliotheek. Daar kon het dan worden geraadpleegd door de magistraat, als 

historische vraagbaak en basis voor het bestuur. Maar misschien was het tevens bedoeld voor 

een breder publiek. De keuze voor een kroniek in de volkstaal - van lager aanzien dan het 

Latijn - kan zijn voortgekomen uit de wens om ook de stedelijke bevolking van de grootsheid 

van het dynastieke en nationale verleden te doordringen, en daarmee de sociale status quo en 

stedelijke politiek te rechtvaardigen, en de eenheid te versterken.
113

 

 Die wens komt vaker naar voren. Zo werd de hertogelijke genealogie bij verschillende 

                                                
     110 De Voortzetting maakt een subtiel verschil tussen de oude Brabantse dynastie, gekenmerkt en gelegitimeerd 
door het edele Trojaans-Frankische bloed, en hun Bourgondische opvolgers. Weliswaar waren die met hun 

voorgangers verwant, maar hun legitimiteit berustte toch allereerst op de keuze die de Brabantse Staten voor juist 

deze opvolgers hadden gemaakt (Stein 1994, 250-264 en 271). 
     111 Stein 1994, 207-241, 283-289. Over de blijvende zorg om de positie als residentie Pleij 1988, 291-293; Stein 

1998, 310; Janssens en Sleiderink 2003, passim; zie ook hierna, V.4.2. 
     112 Stein 1994, 250, 273-283.  
     113 Stein 1994, 143-159 (daar ook over de rijmvorm, die misschien mede werd gekozen met het oog op mogelijke 

voordracht van de tekst). Voor Van den Dammes handschrift van Heelu’s Rijmkroniek van Woeringen wordt de-

zelfde bestemming verondersteld. 
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openbare gelegenheden in theatrale vorm opgevoerd.
114

 Een jaarlijks terugkerend, belangrijk 

evenement was de Ommegang ter ere van Onze-Lieve-Vrouwe van de Zavel, mede georga-

niseerd door de stedelijke schutterij en gekoppeld aan het schuttersfeest. De populariteit van 

deze processie maakte haar interessant voor het stadsbestuur, zowel om de bieraccijnzen die 

deze ook voor toeristen aantrekkelijke festiviteit opleverde als om de mogelijkheden die zij 

bood tot het bespelen van het publiek, waaronder overigens regelmatig de hertogen zelf. 

Vandaar dat dit bestuur in 1448, bij het eerste eeuwfeest van de processie, een verordening 

uitvaardigde waarmee het gebeuren meer naar eigen hand werd gezet. Uit die verordening 

wordt duidelijk dat de gewoonte bestond om tijdens de Ommegang de genealogie van de 

hertogen uit te beelden. Die uitbeelding was in handen van de ambachten, en lijkt met de 

nodige pracht en praal te zijn vormgegeven. De verordening van 1448 dringt erop aan dat ook 

de armere ambachten voortaan meedoen - de hele stad diende zich erbij betrokken te voe-

len.
115

 

 We weten niet hoe deze vertoning van de hertogelijke stamboom er precies uitzag, en 

of er verband met Troje werd gelegd. Pas van de processie-genealogie van 1549 is een be-

schrijving overgeleverd:  
 

Nu volgden een groot getal jonge lieden op kostbare rijkelijk opgetuigde paarden gezeten, in 

zijden kleederen van verschillende kleuren met scepters en hertogelijke kronen; zij verbeeldden 

alle de hertogen welke elkander in Brabant opgevolgd waren, van den eersten af tot keizer 

Karel [V]. Vóór hen werd gedragen een standaard, vergezeld van drie of vier krijgslieden; elk 

van hen was ook gevolgd van evenveel beredene lijfjonkers, dragende dezelfde kleuren als elke 

hertog.116 

 

Als we deze beschrijving naar de letter kunnen geloven - maar de auteur is in zijn interpretatie 

van het geziene niet altijd betrouwbaar
117

 - dan begon de stoet met Pippijn I, volgens de in de 

Brabantsche Yeesten doorgegeven, in Brussel gehuldigde traditie de eerste hertog van 

Brabant. In dat geval reed er in 1549 dus geen Priamus (of andere Trojaanse voorzaat) door de 

                                                
     114 Andere voorbeelden dan de hierna behandelde bij Stein 1994, 160-164; vgl. ook Pleij 1988, 289 e.v. Zie ook de 

intrede van 1549, beschreven door Calvete de Estrella (vgl. hierna, n. 117). Trojaanse toespelingen zijn mij niet 

bekend, maar meestal is niet duidelijk wat er precies werd vertoond. Enige uitzondering op die regel is de genea-

logische toog in het spel Van menych sympel ende van out gedachte ende van cronycke: deze voerde de hertogen 

terug op Karel de Grote. Maar dat startpunt werd bepaald door de achtergrond van het spel. Het werd geschreven 

voor Karel van Charolais (de latere Karel de Stoute), vermoedelijk ter gelegenheid van zijn intocht in Brussel begin 
1466. De hoopvolle vergelijking tussen deze Karel en zijn beroemde voorganger, voorvader en naamgenoot beheerst 

het stuk. (Spel overgeleverd in het handschrift Leemans, zie Hummelen 1968 I C 2; vgl. Pleij 1988, 189, 289-290, 

292-3; Stein 1998, met editie).  

 Eveneens algemeen zichtbaar, en minder vergankelijk, was de afbeelding van de hertogen op het Brusselse 

stadhuis. Ook hier is niet helemaal duidelijk wie er vóór het na-middeleeuwse verval en de negentiende-eeuwse 

restauraties precies te zien waren (vgl. Des Marez 1918 I, 12, 14-19; Maesschalck en Viaene 1960, 74 n. 1). Aan het 

begin van de zestiende eeuw werden er, om de hertog te plezieren, tevens beelden van de Brabantse vorsten op de 

pijlers rond het toernooiveld bij het paleis geplaatst (Pleij 1988, 293).  
     115 Over de Ommegang en de verordening: Pleij 1988, 170 e.v.; Stein 1991 B; Stein wijst op de uitzonderlijkheid 

van de uitbeelding van een wereldlijke genealogie binnen de religieuze context van een ommegang. 
     116 Calvete de Estrella ed. 1873-1884 I, 197-198; Nederlandse vertaling overgenomen uit Stein 1991 B, 234. 
     117 De beschrijving staat in een uitgebreid verslag van de grote rondreis die Karel V en zijn zoon Filips in 1549 

door Europa en de Nederlanden maakte. Filips werd daarbij gepresenteerd en verwelkomd als de toekomstige 

landsheer, met de bij Blijde Inkomsten gebruikelijke vertoningen. De schrijver van het verslag, de Spaanse hoveling 

Juan Calvete de Estrella, was niet altijd op de hoogte van de plaatselijke tradities waaraan daarbij werd gerefereerd. 

In dezelfde Zavel-processie ziet hij Pegasus, met op zijn rug vier geharnaste kinderen - waarschijnlijk een 

renaissancistische misinterpretatie van het Ros Beiaard. Wat betreft de Brabantse genealogie: bij de eerdere 

ontvangst in de stad kreeg Filips eveneens zijn voorvaderen te zien, volgens Calvete ditmaal vanaf Karel Martel 

(Calvete de Estrella ed. 1873-1884, I 170-171). Voor een Brabantse stamboom lijkt dat een ongebruikelijk startpunt. 

Wellicht was het Karloman. 
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Brusselse straten. Mogelijk gold dat eveneens voor de eerdere jaargangen van de reeks - ook 

de verordening van 1448 spreekt alleen over hertogen.
118

 Maar misschien moet die term, in 

beide gevallen, niet al te strikt worden opgevat, en duidt hij meer algemeen op leden van de 

dynastie, voorgangers, voorvaderen.
119

 Er kan bovendien op andere wijze - bijvoorbeeld door 

enige vorm van toelichting bij Pippijns opvolger Anschisus, die volgens dezelfde traditie het 

Trojaanse en Romeinse bloed in de familie bracht
120

 - naar Troje zijn verwezen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proloog van Die eerste bliscap van Maria, met 

herleiding van Brussel uit Troje. Brussel KB IV 

192 (Brussel, ca. 1455), fol. 2 r. Uit: Deschamps 

1972, pl. 43. 

 
 

 Het stadsbestuur was zich in ieder geval zeer bewust van de historische banden tussen 

Brabant en Troje, en van de status daarvan. Dat blijkt uit het feit dat het publiek er, als 

resultaat van de verordening van 1448, op een ander moment tijdens de Zavel-processie 

nadrukkelijk aan werd herinnerd. In het decreet werd ook bepaald dat de ommegang voortaan 

zou worden afgesloten met de opvoering van een van de Bliscappen van Maria, een serie van 

zeven bij de gelegenheid passende toneelstukken. Twee van deze spelen, het eerste en het 

laatste, zijn ons overgeleverd. Vooral de Eerste bliscap is hier van belang. Expliciet wordt 

erin gesteld dat de stukken worden opgevoerd “ter stat beveelne”.
121

 Waarschijnlijk werden ze 

tevens in opdracht van het stadsbestuur geschreven.
122

 Het spel opent met een bede aan Maria 

om de hertog (Filips de Goede), zijn naasten en zijn vrienden, en al zijn bezittingen - Brussel 

bovenal - te beschermen. Dan volgt een begroeting van het publiek: 
 

Sijt willecome, edele en gemeyne [gewone burgers], 

                                                
     118 Zie de editie bij Stein 1991 B, 242. 
     119 Uit het feit dat men het aantal deelnemers wilde uitbreiden blijkt in elk geval dat de historische opeenvolging 

van hertogen niet nauwkeurig werd gevolgd: er zat enige ‘rek’ in de reeks, er werden personages weggelaten en 

toegevoegd. 

   120 Vgl. bijlage, stamboom nr. 1. 
     121 Bliscappen ed. 1978, 55 r. 43. 
     122 Stein 1991 B, 236-237; vgl. over totstandkoming ook Coigneau 2003, 213-217. 
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Die hier dus minlic sijt versaemt 

In desen melodyosen pleyne [schone plaats]. 

Sijt willecome, edele en gemeyne! 

Tprieel [lustoord] uut Troyen, den edelen greyne [kiem], 

Gegroyt, gebloeyt, es Bruesel genaemt.123 

 Let wel: het gaat hier om de stad zelf, niet om de hertogen. Vermoedelijk is deze trotse 

proclamatie van de Trojaanse wortels van Brussel het resultaat van identificatie met de 

dynastie, om een nog hechtere band tussen de stad en de uit Troje geboren hertog.
124

 Zo 

hadden immers de vorsten zelf hun residentiestad beschouwd: als hun eigen Troje. Dat leek al 

af te leiden uit het ‘feeste van conync Pryamus’ dat Jan III er in 1347 wilde vieren. Maar de 

beste getuige is de vroeg vijftiende-eeuwse kroniekschrijver Hennen van Merchtenen, die de 

dood van hertog Wenceslas, in 1383, speciaal voor Brussel een groot verlies noemt: 
 

  O Bruessel, edel roese ryn, 

  Roet ghelyc den vermelloene, 

  Hoe noede mochty den hertoghe coene 

  Verliesen, die u hadde soe weert! 

  Want hij u, edel pryel, vermeert [beroemd] 

  Maecte, al duer die wereld wyt; 

  Ende screef u aene den tytel ryc, 

  Dat was: Bruessel, ryke pryel van Troien! 
  Want vroude, blyscap ende joije 

  En costij cryghen, dats waerhede, 

  Dan in u, stat van reynen seden, 

  Als men mocht prueven, te menegen stont.125 

 

Wenceslas was een belangrijk mecenas, en het Brusselse hof was in zijn tijd een vermaard 

centrum van kunst en hoofs vermaak.
126

 Die positie van cultuurcentrum én residentie van een 

Trojaans geslacht was vermoedelijk de achtergrond voor de eretitel die deze hertog aan 

Brussel gaf.  

 Er zijn meer voorbeelden van vergelijking tussen Brussel en Troje. Rond 1430 schreef 

de Leuvense professor Henricus de Oesterwijck een Carmen in laudem Brabantiae, bedoeld 

om Brabant aan te prijzen bij de pas aangetreden hertog Filips de Goede. Het gedicht begint 

met een lettersgewijze uitleg van de naam Brabantia, waarin hij ook het Trojaanse bloed van 

de hertogen noemt. Dan volgt een overzicht van de voornaamste Brabantse steden. Zijn eigen 

Leuven bezingt hij als eerste, uitvoerig. Maar Brussel, op de tweede plaats en veel korter 

behandeld, wordt vergeleken met het schitterende Troje.
 127

 Het contrast zou erop kunnen 

wijzen dat hij daarmee aansloot bij een bestaande traditie.  

 In december 1496 deed Johanna van Castilië, de kersverse vrouw van de Habsburgse 

Filips de Schone, haar intrede in Brussel. Er is een handschrift met een rijk geïllustreerde 

beschrijving van deze intocht, in het Latijn. Vermoedelijk werd het gemaakt als een geschenk 

van de stad aan Johanna.
128

 De optocht vond ’s avonds plaats, in het donker, en de auteur 

                                                
     123 Bliscappen ed. 1978, 55 r. 20-25.  

   124 Is er (ook?) gedacht de stichting van Brussel door ‘Ganus sone Mondedier’ die genoemd wordt in de 

kroniek van Hennen van Merchtenen? De eenmaligheid van die vermelding, wellicht een ad hoc-reactie op een 
anti-Brusselse bron (vgl. hierna, hoofdstuk V.4.2.), maakt dat echter minder waarschijnlijk dan aansluiting bij de 

bestaande hoftraditie. Vgl. over Brussel ook n. 854. 
     125 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 3575-3586. Janssens noemt invloed van Segher Diengotgaf hier 

onbetwistbaar (Janssens 1989, 143 n. 82). 
     126 Wilkins 1983, 264-278; Sleiderink 1993. 

   127 Uitgegeven in IJsewijn 1969. Hertogen uit Troje: aldaar 15, v. 29; Brussel als Troje: 18, 125-128: 

“Splendida formosis muris, bonis preciosa / Portis ceu Troye, domibus, templis speciosis, Precellens illa nimium 

fortissima villa / Ut rosa flos florum”. 

   128 Over intocht en handschrift Hermann 1914; Pleij 1988, 318; Blockmans 1995; Kipling 2001 (met 
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roemt de uitbundige feestverlichting in de stad: het was zó veel en zó’n bijzonder schouwspel 

dat het de branden van Troje en Carthago weliswaar niet overtrof, maar dat er toch nooit iets 

is geweest dat daar meer op leek.
129

 Eerder zagen we dat steden zichzelf zelden rechtstreeks 

met het zo dramatisch geëindigde Troje vergeleken. Dat deden ze alleen in moeilijke 

omstandigheden, juist en expliciet om het benarde van hun situatie te onderstrepen.
130

 Nu ging 

het Brussel inderdaad slecht.
131

 Maar hier lijkt de vergelijking toch vooral bedoeld om de 

speciale band tussen het hof en de Brabantse hoofdstad te onderstrepen. Zowel Troje als 

Carthago moesten ten onder gaan om Rome en het Rijk te laten verrijzen. En men wilde het 

hof er graag aan herinneren dat de Trojaanse feniks opnieuw tot leven was gekomen in hun 

eigen Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De inkomst van Johanna van Castilië in Brussel, 

1496. Op de voorgrond Johanna temidden van leden 
van de schutterij, met toortsen. Op de achtergrond 

het stadhuis, verlicht met toortsen. Brussel was zo 

‘net het brandende Troje’, volgens het officiële 

verslag van het gebeuren. Berlijn, Kupferstich-

kabinett, hs. 78 D 5, fol. 31 r. 
 

 Expliciet en uitvoerig is de identificatie van Brussel met Troje in een spel van sinne 

dat enkele jaren later werd geschreven door de Brusselse rederijker en stadsdichter Jan 

Smeken,
132

 en dat bekend is onder de (later toegevoegde) titel Een Spel op hertoge Karle ons 

keyser nu es.
133

 Het stuk heeft betrekking op de geboorte van een zoon van Johanna en Filips - 

maar welke? Volgens het handschrift waarin het is overgeleverd gaat het om de oudste, de 

latere Karel V, geboren op 24 februari 1500. Die interpretatie wordt gedeeltelijk door de tekst 

                                                                                                                                                   
aankondiging van editie).  

   129 “[…] et si non Troye Carthaginisque incendia excessere nil tamen eis vicinius similiusve […] unquam 

visum fuerit”: Berlijn, Kupferstichkabinett, hs. 78 D 5 (microfilm aanwezig op het Instituut voor Neerlandistiek 

in Amsterdam), fol. 62 r.  

   130 Zie hoofdstuk IV.6.5. 

   131 Vgl. Pleij 1988, 308-320. 

   132 Vgl. voor Smekens officiële rol (sinds 1485) De Keyser 1934; Pleij 1988, 191; Janssens 2003, 62; 
Sleiderink 2003 B, 146-150. Gezien zijn functie moet hij ook betrokken zijn geweest bij de organisatie - en 

verslaglegging? - van de boven besproken intocht van 1496.  

   133 Editie: Van Bruggen 2005; Zie verder Cuvelier 1937, 95-97; Hummelen 1968, 1 C 3; Keesman 1987, 265; 

Pleij 1988, 348; Mareel 2010, 165-173, 255. Het Spel op hertoge Karle ons keyser nu es was het onderwerp van 

een geanimeerde workshop, die op 19 november 2004 aan de Universiteit Gent werd gehouden. Mijn bespreking 

van het stuk is sterk schatplichtig aan de ideeën die naar voren werden gebracht door de mede-deelnemers aan 

deze samenkomst: A.-L. van Bruaene, T. van Bruggen, S. Bussels, D. Coigneau, A. van Gijsen, F. Hemelaar, B. 

Jongenelen, S. Mareel, B. Ramakers, R. Sleiderink, R. Stein, J.Vandommele, A. van Herk en W. Waterschoot 

(vgl. ook Mareel 2010, 293 n. 72). 
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ondersteund. Maar andere tekstpassages spreken dit weer tegen, en wijzen erop dat het spel 

veel later geschreven is en wellicht betrekking heeft op de geboorte van zijn broertje 

Ferdinand, op 10 maart 1503. Vermoedelijk is hier corruptie in het spel, of een latere 

aanpassing.
134

 Het gebruik van Troje is er niet minder duidelijk om. 

 Het stuk opent met een gesprek tussen Venus (het ‘gemeyn welvaren’) en Berechinna, 

de moeder aller goden, over de zorgelijke toestand in de wereld, die wordt beheerst door Mars 

en Vulcanus. Maar dan horen ze geweldig nieuws. Alles zal goed komen, want  
 

Yn ’t prijeel van Troyen 
Bynnen den ylyonsschen palleyse  

Es wonders gebuert 

[…] 

Yupyters sone gebenendijt 

Heeft in ’t soet paladyum groot van machte 

Dlycht van gracijen gestelt met crachte 135  

 

De vier godinnen Vesta, Diana, Proserpina en Echo komen met vier symbolische geschenken 

voor dit ‘zoete palladium’. Dan gaat men naar Troje om ze aan te bieden. Daar volgt verdere 

uitleg van al die mythologische en allegorische diepzinnigheid, ons onthuld door ‘twee 

deugdzame Trojanen’: Ganymedes en Ylyus (zelf personificaties van ‘princelijck regement’ 

en ‘duegdelijcken raet’, en de behoeders van het palladium en het licht van gratie). Ze 

beginnen hun explicatie met de betekenis van de plaats van handeling:  
 

  Dyt Ylyon van Troeyen ter duegt genegen 

  Dat es Bruesel bynnen Brabant gelegen 136 

 

Jupiters zoon, dat is Filips de Schone. ‘Dlycht van gracien’ is het kind. Johanna, de moeder 

van het kind, wordt vergeleken met het palladium, het heilige beeld dat zolang het maar in de 

stad bleef Troje’s veiligheid garandeerde: 
 

  Sy es ’t paladyum vol van vyertuyten [deugden] 

  Die Apollo die t’alder wysheyt gewelt [beschikking] heeft 

  Yn ’t Ylyon van Troeyen met eeren gestelt heeft. 

  En soe lange als wy ’t paladyum behouwen, 

  Ons cuenyngynne die wy betrouwen, 
  En sal ’t pryeel van Troeyen nyet vergaen 

  Noch ons conyncx landen 137 

 

 Als alles duidelijk is, nemen ze afscheid van het publiek, dat ze al eerder hebben 

aangesproken als ‘ghij puepel des lants’ (r. 712, 782), ‘heeren en vrouwen’ (r. 771), 

‘priencelijke herten’ en ‘vergulden sporen’ (r. 774): 
 

Ghij vij geslachten en negen nacijen 

                                                
   134 Volgens de titels in het handschrift gaat het om Karel, maar deze zijn later toegevoegd (zie de beschrijving 

in Cuvelier 1937, 90-92, 97). Een belangrijke aanwijzing voor Ferdinand vormen de regels 741 e.v., waarin de 

drie oudste kinderen Eleonora, Karel en Isabella worden genoemd als ‘drie yonge lychten reyn van nacijen’ 
naast ‘dlycht van gracijen’, de nieuwe zoon. In de tekst zelf wordt dit ‘licht van gratie’ alleen in r. 683 expliciet 

Karel genoemd; op andere plaatsen wordt het alleen geïdentificeerd als ‘de zoon van Filips en Johanna’, en dat 

kan net zo goed op Ferdinand slaan. Wat betreft de datering: volgens Mareel moet het stuk dateren van na het 

overlijden van Johanna’s moeder Isabella van Castilië († 26 november 1504), omdat Filips en Johanna de hen in 

het stuk gegeven titels van koning en koningin van Castilië toen pas officieel mochten voeren (Mareel 2010, 

168-169). Ze waren echter al in 1502 als troonopvolgers erkend. 

   135 Van Bruggen 2005, r. 122-124, 126-128. 

   136 Van Bruggen 2005, r. 572-573. 

   137 Van Bruggen 2005, r. 581-587. 



 

 191 

  

’t Es onsen conync ter eeren gedaen 

En onser conyngynnen; wilt dyt ontfaen 

Yn dancke; ’t Genoffelken [anjertje] baert haer yonste 

Van der Grooter Gulden ons sympel conste 

Doen wij der stat van Bruesel t’eeren 

Ouwen oorlof, hier blijve die gracije ons heeren.
138

 

 

Het stuk lijkt daarmee bedoeld voor een algemeen, Brussels publiek, samengevat als en in 

vermoedelijke aanwezigheid van de ‘zeven geslachten en negen natien’, de patriciërs en de 

burgerij die samen het nieuwe stadsbestuur vormden dat waarschijnlijk opdracht tot de tekst 

gaf. Een gezelschap met de naam ‘het Genoffelken’ is verder niet bekend.
139

 Het was 

blijkbaar verbonden met het Grote Gilde van de voetboogschutters. 

 Troje wordt hier dus weer gebruikt in dienst van het Brusselse streven om het hof 

binnen haar muren te houden. Dat hof was de woelige stad hoe langer hoe meer gaan mijden, 

en door de nieuwe Spaanse waardigheid dreigde nog verdere vervreemding, en een plaats in 

de periferie van het Habsburgse rijk. Niet voor niets stelt Smeken Brussel gelijk met het Ylyon 

van Troje: naar middeleeuwse opvattingen was dat het paleis van Troje, de plaats waar de 

vorstelijke familie woonde.
140

 Al was het bedoelde prinsje dan elders geboren - Karel in Gent, 

Ferdinand in Spanje - Smeken laat er geen twijfel over bestaan dat het wonder van de 

conceptie ‘thuis’ in Brussel had plaatsgevonden. Tegelijk mocht, door de identificatie van de 

stad met Troje, heel Brussel zich aangesproken en trots voelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Minnetuin in dezelfde 

hoofse traditie als 

Seghers prieel van 

Troje. Meester van de 

Liefdestuinen, ca. 1450. 

Uit: Vignau Wilberg - 

Schuurman 1983, afb. 2. 

 

 

Opvallend is de steeds weer terugkerende aanduiding van Brussel als ‘prieel van Troje’. 

Oorspronkelijk was dit de titel van de hoofs-idealiserende episode die de vermoedelijk voor 

het Brabantse hof werkende Segher Diengotgaf in zijn bewerking van Benoîts Roman de 

Troie toevoegde. Zo kondigt Maerlant het door hem opgenomen werk aan, in de proloog van 

zijn Historie van Troyen: 
 

                                                
   138 Van Bruggen 2005, r. 790-796. 

   139 Mareel 2010, 294 n. 95. 

   140 Er is dus geen sprake van contaminatie, zoals editieur Van Bruggen in zijn commentaar bij r. 137 stelt. 
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Seger Dengotgaf 
Heft daeraf ghedicht een deel, 

Dat is van Troyen dat Proyeel 

[…] Ende aent Proyeel die VII stryt.141 

 

En zo vinden we het ook terug in de Brusselse tekstverzameling in het handschrift-Van 

Hulthem (1405-1408), waarin een selectie van vijf stukken uit Maerlants Trojeroman is 

opgenomen. Het allereerste ervan is Dits tprieel van Troyen, waarin het hoofse leven in Troje 

geschetst wordt tegen een achtergrond van verder oorlogsberaad. Ludo Jongen heeft betoogd 

dat de bloemlezing in Hulthem zich concentreert op de vereerde ridder Hector.
142

 De opening 

met het Prieel-deel is dan opgenomen ter karakterisering van de bijzondere omgeving en 

positie van deze held. Volgens Kestemont was het de compilator te doen om een reconstructie 

van Seghers roman.
143

 Dat zou een grotere belangstelling voor het prieel-concept zèlf kunnen 

impliceren. Het eigenlijke prieel in Seghers tekst is een buitengewoon mooie tuin bij het 

paleis, het ideale decor voor de hoofse ontmoetingen die hij er laat plaatsvinden. De 

beschrijving ervan volgt het vaste patroon voor de typering van een ware locus amoenus: 

keurig gras, mooie bloemen, een klaterende fontein en een schaduwrijke boom vol zingende 

vogeltjes. De lezing in het handschrift-Van Hulthem voegt - misschien niet toevallig - nog een 

ontbrekend element toe: het prieel is er ‘ront ghemuert’.
144

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het paleis op de Coudenberg, die Brussel domineerde. Daarachter de stad zelf. Tekening Barend van 

Orley (?), ca. 1520. Uit: Pleij 1988, 38. 

 

                                                
   141 Historie van Troyen v. 12-16, naar het Wissense handschrift, aangehaald uit Segher Diengotgaf ed. 2001, 10 
waar de passage wordt vertaald als “Segher Diengotgaf heeft over een deel [van de Trojaanse geschiedenis] een 

gedicht gemaakt, namelijk het Prieel van Troje en aan het Prieel-verhaal heeft hij de zevende veldslag 

gekoppeld […]”.   

   142 Jongen 1996 B. Vgl. over het handschrift-Van Hulthem en de verdere belangstelling voor de Troje-stof 

daarin hiervoor, hoofdstuk IV.6.4. en IV.6.5. 

   143 Kestemont 2010, 264-265. 

   144 Segher Diengotgaf ed. 2001, v. 308-319 (naar het Wissense handschrift); Het handschrift-Van Hulthem ed. 

1999, nr. 143, v. 315-316. Over het topos van de locus amoenus, bij Segher meer speciaal een minnetuin: Curtius 

1978, 202-206; Vignau Wilberg-Schuurman 1983, 7 e.v. 
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 Die betekenis van ‘een heerlijke, verfijnd-beschaafde, ommuurde plek bij het paleis 

van Troje’ lijkt onderliggend bij het gebruik van ‘prieel van Troje’ als eretitel voor Brussel, 

de stad bij het paleis op de Coudenberg. Als we Hennen van Merchtenen mogen geloven werd 

die erenaam voor het eerst gebruikt aan het hof, door hertog Wenceslas († 1383). Misschien 

speelde het idee ook al mee - of vond het zijn oorsprong in - het ‘feeste van conync Pryamus’ 

dat zijn schoonvader Jan III in 1347 in Brussel organiseerde. De stad zelf nam de benaming 

graag over.
145

 Want daarmee werd niet alleen onderstreept dat Brussel een schitterende stad 

was, maar ook dat zij onlosmakelijk was verbonden met het paleis, met de dynastie. Geen 

andere Brabantse stad is waarschijnlijk zo vaak getuige geweest van de trots van de hertogen 

op hun Trojaanse afkomst.
146

 De gedachte dat Brussel dan de bijbehorende stad was lijkt ook 

te zijn afgekeken van het hof, maar werd vervolgens al snel aangewend voor eigen, stedelijk 

belang.  
 

Deze oudste Brabantse Troje-sage, direct aansluitend op de Frankische sage en de 

Merovingisch-Karolingische genealogie, kreeg dus in tweede instantie ook betekenis voor de 

steden, speciaal voor Brussel. Zij werd draagster van lokale belangen, en van een zich met de 

dynastie identificerend nationalisme. Het edele bloed van de hertogen, en de imposante 

machtsaanspraken die het met zich meebracht, verhoogden de status van Brabant als geheel.  

 Maar de Frankisch-Brabantse Troje-sage was niet de enige mythe over de oorsprong 

van de hertogen, en zij was ook niet de enige Trojaanse mythe die over hun afkomst de ronde 

deed. Geliefd was de legende over de Brabantse afstamming van een zwaanridder. Onder in-

vloed van die legende werd de Merovingisch-Karolingische stamboom uitgebreid met nieuwe 

elementen. Er ontstond een aanvullend verhaal rond oorsprong en geschiedenis van het 

Brabantse huis, de Brabo-sage, die uiteindelijk zou uitgroeien tot een nieuwe Brabantse Troje-

sage. In dat nieuwe verhaal was de aandacht niet meer uitsluitend gericht op het bloed van de 

dynastie: ook de wording van het gewest en van de steden kreeg een plaats in het gedroomde 

verleden. Of deze Brabo-sage los van het hof ontstond staat nog te bezien. Maar zij zou ook 

daarbuiten gaan functioneren, en - meer nog dan de oudste Troje-sage - een rol gaan spelen in 

het collectieve zelfbewustzijn.  

 

 

4. De Brabo-sage 

 

 

4.1. Inleiding 

 

Het is niet eenvoudig te zeggen wanneer de Brabo-sage precies ontstond, hoe zij er in haar 

vroegste vorm uitzag en hoe zij evolueerde. In vooruitblik: het verhaal moet al in de eerste 

helft van de veertiende eeuw zijn bedacht. Maar de oudste bronnen dateren - afgezien van 

                                                
   145 Zie naast de al geciteerde voorbeelden uit de Eerste Bliscap en het Spel op hertoge Karle ook nog Van 

Bruggen 2005, r. 187 en 579. Voorbeelden (uit de late vijftiende eeuw) van ‘prieel’ als meer algemene typering 
voor een aangename stad of streek in Blijde Inkomst 1950, 4 v. 69, 13 v. 59, 17 v. 29. 

   146 Die afstamming werd niet alleen door middel van teksten uitgedragen. Denk bijvoorbeeld ook aan de serie 

Troje-tapijten die bij gedeeltelijk openbare hoffestiviteiten als doopplechtigheden en Gulden Vlies-kapittels 

werden opgehangen (voorbeelden in Pleij 1988, 388). Ook Gillis Peys, die er in 1444 bij een groots 

schuttersfeest in het openbaar zijn gedicht Van Jasoene, hoe hij wan dat gulden vlies voordroeg ter ere van Filips 

de Goede is een voorbeeld van op ‘interculturele uitwisseling’ gericht gebruik van de Troje-stof (of beter: van de 

aan Troje verwante Jason-stof), nu vanuit de stad. Ed.: Campbell 1865; vgl. ook Janssens 2003, 60 en Sleiderink 

2003 B, 118 (daar de suggestie dat Gillis zijn gedicht na afloop maakte, op basis van teksten of vertoningen 

tijdens het schietspel).  
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enkele eerdere fragmenten
147

 - uit de vijftiende eeuw. In de tijd tussen ontstaan en eerste 

overlevering is er nogal wat mee gebeurd, en ook daarna zou het zich nog verder ontwikkelen. 

De bronnen verschillen daardoor in hun weergave van de geschiedenis. Niet alleen zijn er de 

bij middeleeuwse teksttransmissie voorspelbare varianten op het niveau van kleinere verhaal-

elementen als namen, getallen en dergelijke. Ook het verhaal zelf is bewaard in verschillende 

versies. Het is een paar maal omgewerkt, uitgebreid en aangepast aan nieuwe verlangens. Dat 

werd niet altijd met evenveel kennis of zorg gedaan, en de fouten en daaruit voortvloeiende 

correcties van de achtereenvolgende bewerkers zorgden voor verdere confusie.  

 

Schematisch overzicht van Blötes visie op de ontwikkeling en overlevering van de Brabo-sage. 

Uit: Blöte 1904. 

 

 Blöte heeft, aan het begin van de vorige eeuw, geprobeerd deze ingewikkelde knoop 

zover mogelijk te ontwarren. Op grond van de hem bekende bronnen kwam hij tot de 

conclusie, dat de Brabo-sage zich in hoofdzakelijk drie fasen heeft ontwikkeld. Tussen 1320 

en 1330 ontstond het eigenlijke verhaal over ridder Brabo, als rationalisering van een circu-

lerende zwaanridder-sage, en ter verklaring van de naam van het hertogdom. Deze oudste 

versie werd alleen overgeleverd in het werk van Hennen van Merchtenen (n.s. 1415).  

Naderhand kreeg het verhaal een genealogisch vervolg, dat Brabo met de latere Brabantse 

hertogen verbond. En tenslotte werd die genealogische lijn nog uitgebreid door Brabo van 

Hector van Troje en, verder terug, van Noach te laten afstammen. Deze uitbreidingen, 

waardoor nu ook Karloman een hoge afstamming had, schreef Blöte toe aan twee in het Latijn 

schrijvende Pseudo-Boendales: Pseudo-Clericus I en II, beiden werkend in de eerste helft van 

de veertiende eeuw. De tweede versie werd niet zelfstandig bewaard, maar is geïncorporeerd 

in de derde, te vinden in alle verdere bronnen tot de zestiende eeuw. Tussen 1511 en 1513 

                                                
     147 Over deze fragmenten van de zogenaamde ‘Roman van Caesar’ hierna, 264. 
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verscheen dan nog Jean Lemaire de Belges’ Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de 

Troyes, in drie boeken. Dit zeer omvangrijke werk over Troje en het Trojaanse nageslacht 

behandelde ook de geschiedenis van Brabo. Blöte zag de Brabantse traditie daarbij onder 

meer vermengd met elementen uit de Kleefse versie van het verhaal van de zwaanridder. 

Lemaires werk was een internationaal succes, en deze laatste lezing kreeg dan ook de grootste 

verspreiding.
148

 

 Blöte geldt nog altijd als de voornaamste autoriteit op het gebied van de Brabo-sage: 

de conclusies van zijn studie uit 1904 zijn nooit aangevochten.
149

 Latere onderzoekers hebben 

voornamelijk aandacht besteed aan twee van de nieuwe bronnen die sinds het verschijnen van 

zijn studie werden ontdekt of onderkend: de fragmenten van een ‘Roman van Caesar’, en een 

rijmkroniekje met de titel Van den beghinsel van Roome ende van Brabant. Zijn zij 

getuigenissen van een ouder stadium van het Brabo-verhaal? De Caesar-fragmenten worden 

inmiddels inderdaad als zodanig beschouwd - zij zouden misschien zelfs nog tot de dertiende 

eeuw teruggaan.
150

 Nauwelijks of geen andacht is besteed aan de door Melville ontdekte 

‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, en aan de al veel langer bekende Franstalige 

Brabo-geschiedenis in Jan van Edingens Livre des cronicques de Brabant.
151

 Een poging tot 

integratie van al deze gegevens, tot een nieuwe analyse van de genese en betekenis van de 

middeleeuwse Brabo-sage als geheel is niet meer ondernomen. Het meest in die richting komt 

het hoofdstuk De herkomst van Brabon in het proefschrift van Tigelaar over de 

Alderexcellenste cronyke van Brabant (1498), maar het was expliciet niet diens bedoeling om 

“de ingewikkelde en grotendeels nog onduidelijke tekstontwikkeling tot in detail te 

bespreken; een schets van de grote lijnen volstaat”. Hij beperkt zich tot een korte bespreking 

van een deel van de bronnen. De vele witte plekken en onzekere factoren ten aanzien van de 

ontwikkeling van de sage ziet hij als resultaat van de uiterst gebrekkige overlevering van de 

teksten, maar ook van een “ongetwijfeld levendige maar niet meer te achterhalen mondelinge 

traditie”.
152

 Bijker besteedde eveneens aandacht aan de Alderexcellenste Cronyke, en aan het 

werk van Hennen van Merchtenen, in een artikel over de functie van het Brabo-verhaal in 

deze twee vijftiende-eeuwse kronieken. Zo’n synchrone benadering kan zinvolle inzichten ten 

aanzien van specifieke bronnen opleveren; maar voor goed begrip van de sage is diachroon 

onderzoek nodig.
153

 

                                                
     148 Blöte 1904. Vgl. over Lemaire ook hierna, V.4.5.2. 

     149 Zie bijvoorbeeld Van Anrooij 1994 A, 279 n. 2; Hage 1998, 81-86. Tigelaar 2006, 133 n. 41 is kritischer, maar 

blijft globaal en benadrukt de noodzaak tot verder onderzoek. 
     150 Zie Lemaire 1987, Janssens 1989, Hage 1998, de publicaties van Van Anrooij over Hennen van Merchtenen, 

Tigelaar 2006, Bijker 2010 (91) - alle hierna nog te bespreken. Een beknopte en soms verwarde weergave van deze 

literatuur in Schoups 2002 (over de vroegste geschiedenis van de sage: 6-29), een uitgave die vooral interessant is 

door het vele beeldmateriaal met betrekking tot de Antwerpse Brabo-traditie. Oudere materiaalverzamelingen rond 

de nawerking van de Brabo-sage in Antwerpen en daarbuiten: Reiffenberg 1846, LXVI-LXXXI; Doutrepont 1936; 

Doutrepont 1939. 

     151 Over al deze bronnen hierna. 

     152 Tigelaar 2006, 132-141 (citaten: 133). Zijn schets bevat veel waardevolle observaties, maar is inderdaad 

beperkt: inhoud en betekenis van het verhaal worden slechts heel globaal besproken, en de bronnen maar ten 

dele. Zo laat hij Van den beghinsel buiten beschouwing (133 n. 42), en de ‘tamelijk obscure’ Clarasien komt 

maar heel kort ter sprake (138).  
     153 Bijker 2010. Ter toelichting van dit verschil: Bijker plaatst de kroniek van Hennen van Merchtenen terecht 

in een hofomgeving - maar de (tweede) versie van de Brabo-sage die deze kroniek geeft ontstond in een 

stedelijke context; omgekeerd plaatst Bijker de Alderexcellenste cronyke van Brabant even terecht in een 

stedelijk milieu - maar de (derde) versie van de Brabo-sage in deze kroniek ontstond aan het hof. Natuurlijk 

krijgt zo’n ouder verhaal bij verandering van context nieuwe betekenis, zelfs zonder adaptatie. Toch kan een 

synchrone aanpak, bij onvoldoende bewustzijn van dit verschil, tot misverstanden leiden. Een voorbeeld: bij 

Hennen is Brabo geen voorvader van de hertogen. Bijker verklaart dit als een weglating door Hennen, mogelijk 

bedoeld om de opvolging van Antoon van Bourgondië te helpen legitimeren (Bijker 2010, 99). Hennen volgt 

echter een ouder verhaal, waarin Brabo die functie nog niet had - de legitimering kwam (en komt ook bij 
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 Er is, kortom, alle aanleiding voor een nieuwe Brabo-studie. Blötes werk valt op veel 

punten aan te vullen en te corrigeren. Zijn conclusies ten aanzien van ontwikkeling en 

datering van het verhaal zijn, naar zal blijken, gedeeltelijk onjuist. Nadere bestudering van de 

nieuw-ontdekte bronnen biedt beter zicht op de eerste fasen van de geschiedenis van het 

Brabo-verhaal, maar anders dan tot nu toe is verondersteld. Daar komt bij dat Blöte zich 

concentreerde op de evolutie en betekenis van Brabo als zwaanridder. Door dat beperkte 

zoeklicht bleef veel van de verdere strekking buiten beschouwing. Zo bleven het belangrijke 

kader van de Frankische Troje-sage, en de wijzigingen die dit bij de inpassing en 

ontwikkeling van het Brabo-verhaal onderging, onbesproken. Ook de vele etymologiserende 

verklaringen van het ontstaan van (de naam van) bepaalde steden, landstreken en geslachten 

werden niet nader geanalyseerd. Vooral de fase waarin de Brabo-sage was uitgegroeid tot een 

grootse antieke geschiedenis van Brabant - in de hierna te introduceren Cornike van Brabant - 

kreeg zo nauwelijks de aandacht die zij verdiende.
154

 Het oorspronkelijke zwaanridderverhaal 

maakte daar immers nog maar een klein onderdeel van uit. Ook vraagt de mogelijke relatie 

met Boendale meer belangstelling. En tenslotte: door Blötes gerichtheid op bronnenproble-

matiek, vanuit de vraag naar de ontwikkeling van het verhaal, bleef de verdere receptie van de 

Brabo-geschiedenis - aan het hof, in de stad, op de drukpers - onbehandeld. Het werk van de 

genoemde latere onderzoekers heeft in deze manco’s niet of nauwelijks voorzien. 

 Tegen de achtergrond van de huidige stand van onderzoek is het nodig te benadrukken 

dat uitvoerige aandacht voor de Brabo-sage past in een onderzoek naar (al dan niet stedelijke) 

receptie van de Troje-stof. Door Blötes concentratie op Brabo als zwaanridder is de Trojaanse 

context van het verhaal onderbelicht gebleven. De latere speculaties over de ‘Roman van 

Caesar’ als representant van een ouder verhaalstadium hebben dit versterkt. Van Anrooij 

bijvoorbeeld ziet de geschiedenis van Brabo als een zelfstandig ‘Romeins’ verhaal dat pas 

later met de Troje-sage werd vermengd.
155

 Hier wordt zij echter uitgelegd als uitbreiding van 

de hiervóór behandelde, oudste Brabantse Troje-sage. Dat kader maakt dan ook steeds 

nadrukkelijk deel uit van de interpretatie. 

 Dat het verhaal, vooral in de vele plaatsnaamverklaringen, sporen van stedelijke 

inbreng zou dragen is al wel regelmatig gesuggereerd. Daarbij werd speciaal aan Antwerpen 

gedacht. Nog steeds getuigt Lambeaux’ Brabo-beeld op de Antwerpse Grote Markt van de 

verering die deze ‘stamvader’ in deze stad ten deel viel. Want op zijn dappere gevecht met de 

hand-werpende reus voerde de stad haar achtenswaardig vroege oorsprong en haar naam 

terug. Deze etymologie is wel uitgelegd als een vijftiende-eeuwse, wellicht Antwerpse 

toevoeging aan het verhaal.
156

 Ook Hage zag Antwerps zelfbewustzijn in de Brabo-sage. Hij 

vermoedde zelfs dat het hele verhaal - gezien latere toeschrijving ervan aan de Antwerpse 

                                                                                                                                                   
Hennen) van het Trojaanse kader, waarvoor Bijker nauwelijks oog heeft doordat hij zich in het voetspoor van 

Blöte teveel op Brabo concentreert. In de Alderexcellenste Cronyke is Brabo wel voorvader, ook in navolging 

van een oudere, maar verder ontwikkelde versie. Maar ook dit ziet Bijker als bewuste ingreep van deze 

vijftiende-eeuwse bron, en verbindt daar vervolgens conclusies aan (id. 94, 100). Vgl. ook n. 155, en voor 

stofanalyse hierna. 

     154 Blötes lijstje van ‘belangrijkste’ verschillen met de voorafgaande versie bij Hennen van Merchtenen (Blöte 

1904, 51) is wat dat betreft veelzeggend.  

     155 Van Anrooij 1994 A, 304-305. Iets dergelijks geldt voor Bijker; deze ziet bij Hennen van Merchtenen wel de 
terugvoering van het hertogdom op de Romeinse tijd, door de Brabo-sage, maar hij stelt ten onrechte dat “Van 

Merchtenen’s aim was to explain the history of the duchy, not the history of the ducal dynasty” en ziet te weinig het 

belang van het Trojaanse bloed, dat hij pas bij Traijoens zoon en Anschisus in de dynastie ziet binnenvloeien, in 

plaats van bij de expliciet als stamvader en eerste vorst van het land tussen Schelde en Rijn gepresenteerde (maar 

door Bijker niet genoemde) Karel van Nijmegen (Bijker 2010, 94, 98 (citaat), 102). Vgl. ook n. 153. Tenslotte het 

voorbeeld van Bussels, die de intocht in Antwerpen 1549 onderzoekt op vernieuwende, vroegmoderne elementen: 

Brabo is voor hem een Romeinse tirannendoder die de reus, “de stichter van de stad”, onderwerpt; de middeleeuwse 

Troje-traditie blijft uit zicht (Bussels 2005, vooral 86-87).   

     156 Prims 1927 B, 18-21; Van den Berg 1987; Swinnen 1987, 212; vgl. ook Tigelaar 2006, 156. 
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schepenklerk Boendale - aan het begin van de veertiende eeuw in Antwerpen ontstond. De 

nieuwe nadruk die, door de aandacht voor de oorsprong van verschillende steden, op het 

territorium in plaats van de dynastie werd gelegd zou passen in de toenmalige machtsstrijd 

tussen hertog en steden.
157

 Van Anrooij dacht aan een andere verklaring voor het feit dat er 

meer etymologieën in het verhaal zijn opgenomen. Hij wees op de kring van veertiende-

eeuwse minstreels en speellieden waarin, naar zijn mening, de Brabo-sage ontstond. Zij 

zouden de - deels misschien al bestaande, deels met het oog op de sage verzonnen - lokale 

oorsprongslegenden hebben ingevoegd. Zo werd het verhaal aantrekkelijk voor wisselende 

publieksgroepen, en sloot het aan bij mogelijk stedelijk geïnspireerde gevoelens van ‘natio-

nale’ saamhorigheid, een functie die ook Bijker benadrukt.
158

 Een inhoudelijke analyse van de 

naamsverklaringen is tot nu toe echter niet ondernomen. Deze zal tot andere conclusies over 

hun - inderdaad gedeeltelijk stedelijke - herkomst en functie leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

De Brabo-fontein op de Grote Markt in Antwerpen, 

door Jef Lambeaux (1887). © Gent UB. 

 

   

 Het wordt een omvangrijk betoog. Dat is voor een deel het gevolg van de complexiteit 

van ontwikkeling en overlevering, en van de wetenschappelijke discussie die daardoor 

ontstond. Bovendien gaat het bij de Brabo-sage niet meer om een simpele genealogie. Het 

betreft een uitvoerig en in de loop der tijd steeds verder aangegroeid verhaal, fictief maar vol 

bedekte betekenis. De analyse van een dergelijk verhaal vraagt ruimte. En tenslotte is er geen 

                                                
     157 Hage 1998, 85-86; ook deze auteur heeft geen goed beeld van de achtereenvolgende ontwikkelingsfasen van 

het verhaal. Zijn conclusies ten aanzien van de intenties erachter zijn dus eveneens onjuist. Vgl. over de toeschrijving 

aan Boendale hierna, 271. 

     158 Van Anrooij 1994, 304-305; Bijker 2010, 102, 109. Net als Van Anrooij acht ook Tigelaar een geleidelijke 

groei van het verhaal, waarbij allengs allerlei legendarische verhaalmotieven rond de figuur van Brabo ontstonden, 

niet uitgesloten (Tigelaar 2006, 134 n. 48). 
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andere Nederlandse Troje-sage geweest die zo’n enthousiast onthaal vond in steden. Vooral 

Antwerpen heeft als gezegd Brabo omhelsd, maar ook andere steden waren trots op de antieke 

wortels die zij in het verhaal kregen toegeschreven. Ook zal nog blijken dat het stedelijke 

succes van de Brabo-sage nieuwe impulsen heeft gegeven aan andere Nederlandse Troje-

sagen. De uitgebreide aandacht voor de geschiedenis van Brabo wordt dus zeker 

gerechtvaardigd door het belang ervan. 

 

 

4.2. Vroegste ontwikkeling: Hennen van Merchtenen en zijn voorgangers 

 

4.2.1. Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant 

 

Blöte begon zijn analyse van de wordingsgeschiedenis van de Brabo-sage met een bespreking 

van de Cornicke van Brabant van Hennen van Merchtenen (n.s. 1415). Dat was zijn enige 

bron voor de door hem onderscheiden eerste fase. Ook voor het hiernavolgende betoog is de 

Cornicke een goed uitgangspunt - maar niet als representant van de oudste vorm van het 

verhaal, zoals nog zal blijken. 

 De tekst behandelt, in bijna 4500 verzen, de geschiedenis van Brabant vanaf de val 

van Troje tot het vijftiende-eeuwse heden, onder de Bourgondische hertog Antoon. Hij lijkt 

ook gericht op Antoon en zijn directe omgeving van hoge Brabantse adel en Brussels stadspa-

triciaat. Toch werd de Cornicke vermoedelijk niet in opdracht van de hertog of van iemand uit 

diens kring geschreven. Het werk was misschien eerder bedoeld als een vorm van sollicitatie. 

De auteur, telg uit een vooraanstaand Brussels geslacht, was tot 1412 werkzaam als hertoge-

lijk ambtenaar. Archiefgegevens over de jaren 1412-1415 ontbreken. In de Cornicke van 1415 

klaagt hij over geldgebrek. Er is wel verondersteld dat hij in deze periode werkloos was en 

door middel van deze verheerlijkende geschiedenis van Brabant en het Brabantse huis 

opnieuw bij Antoon in de gunst trachtte te komen. Niet lang na het voltooien van zijn kroniek 

kreeg hij opnieuw een aanstelling in dienst van het hof, als schout van Herentals. Wellicht 

was dat mede te danken aan zijn literaire werk. Tijdens het schrijven ervan hoopte hij echter 

vooral op een grote historiografische opdracht. Als iemand hem maar “inc, cost ende papier” 

wilde vergoeden, dan zou hij eens een ècht uitvoerige kroniek van Brabant schrijven, zegt hij 

aan het slot van de Cornicke.
159

 Het is er niet van gekomen, voor zover we weten. We kunnen 

dus alleen maar raden naar het vele wetenswaardige dat hij nog aan zijn toch al tamelijk 

omvangrijke geschiedenis had willen toevoegen. 

 Uit het bovenstaande valt misschien af te leiden dat de Cornicke aan het hof met enige 

welwillendheid is ontvangen. Maar verder bleef de waardering bescheiden. De volledige tekst 

is slechts bewaard in een enkel handschrift - een slordig handschrift, van rond 1440. Een paar 

passages uit de kroniek werden overgenomen door latere kopiïsten en auteurs.
160

 Die beperkte 

en gebrekkige overlevering maakt het onderzoek naar de Cornicke niet eenvoudiger.    

 

4.2.2. Inhoud 

 

Na de proloog - die nog ter sprake komt - opent de eigenlijke kroniek met de val van Troje, in 

1149 voor Chr. In enkele grammaticaal krakende regels vol stoplappen wordt de lijn van 

                                                
     159 NaSo J043. Over de auteur en zijn intenties: Van Gerven 1980; Swinnen 1987, 201-202; Van Anrooij 1993 C, 

294 e.v.; citaat: Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 4233. 

     160 Een overzicht van de receptie geeft Van Anrooij 1993 C, 292-293; de daar genoemde kroniek Van den 

beghinsel van Roome ende van Brabant is mijns inziens geen verkorte versie van Hennens Cornicke - zie hierna. 

Vgl. verder over het handschrift (Gent, Universiteitsbibliotheek 1621 (olim R.55, 701)): Swinnen 1987, 200-201, 

214-216. 
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Troje naar Europa getrokken:  
 

  Recht voer Christus onss Heeren gebuert 

  .Xjc. jaer, ende daertoe voert 
  Omtrent .xlix. jaer, 

  Vloen uut Troyen, des syt waer, 

  Ende stichten Rome ende IJtalien, 

  Ende Aelmaengien, hoert nae mije, 

  Ende daer maecten sy een coeninc, 

  Die Priamus hiet, verstaet die dinc;161 

 

Deze koning Priamus wordt opgevolgd door Mercomeryuse, Ferramaonde, Clodione en 

Merrowinghen.
162

 We herkennen de namen van de vijf eerste vorsten uit de traditionele 

Frankische (hier gezien het “Aelmaengien” allereerst opgevat als Duitse) genealogie. 

 Naar het voorbeeld van die gebruikelijke reeks zou je na Merrowinghen (C)hilderic en 

Clovis, de eerste christelijke koning, verwachten. Maar bij Hennen vinden we een nieuw 

element in de stamboom. Merrowinghen heeft vierentwintig zoons, die allemaal als koning, 

hertog, markgraaf of ‘prince’ over een deel van Europa heersen. De oudste, Hilderic, volgt 

zijn vader op als koning in Aelmaengien. De tweede, Merrj of Mercwinc, is koning in 

Goetlant “dat nu heet Vrancryc” (r.83). En zo gaat het voort met de opsomming van de zoons. 

Laatste in de reeks is Karel, ‘prince’ in het gebied tussen Schelde en Rijn. Nog even komt 

Hennen dan terug op de tweede zoon, Mercwinc van Goetlant, en pas op dat moment vinden 

we het eerder verwachte genealogische vervolg. Mercwinc blijkt vader van Hilderyc en 

grootvader van “Clouwys, Die ijerste kersten maecte sent Remijs” (r. 144-5). Hennen zegt 

later meer over deze Clovis en zijn opvolgers te zullen schrijven. Maar eerst gaat hij dieper in 

op de laatste van de vierentwintig zoons, de eerdergenoemde Karel. En daarmee begint tevens 

de geschiedenis van Brabo. 

 Bij nadere beschouwing blijkt deze genealogische opening niet alleen afwijkend van 

de traditie, zij levert ook - voorlopig alleen te signaleren - interpretatieproblemen op. Er is iets 

vreemds met de datering. Door het bekende rijtje Frankische namen wanen we ons in de 

eerste eeuwen na Christus. En speciaal de expliciete verwijzing naar de doop van Clovis (die 

plaatsvond in 506) zou impliceren dat diens overgrootvader Merrowinghen en zijn 

vierentwintig zonen in de vijfde eeuw leefden. Maar Hennen plaatst Karel, een van de vieren-

twintig, zo’n zeventig jaar voor de geboorte van Christus
163

. En ook verder blijkt het verhaal 

zich af te spelen in een weliswaar merkwaardig maar expliciet antiek verleden. 

 Speciale aandacht verdienen de regels die direct volgen op de opsomming van de 

vierentwintig zoons. Hennen zegt daarin dat de laatste, Karel, de stamvader van de Brabantse 

hertogen was. Daarbij benadrukt hij tevens hoezeer die latere hertogen  zich hebben beijverd 

voor de verspreiding van het christendom: 
 

  Van desen Karle sekerlike 

  Soe syn sy comen, die hoeghe heeren, 
  Die, in soe ridderliker eeren, 

  Met den ridderliken brande, 

  Hebben payen ende Godts vijande 

  Bekeert aent geloeve kerstyn, 

  Als den Spieghel, in vraijen rym, 

  Ons doet weten, ende die Cornike: 

  Hoe van Brabant die heeren ryke 

                                                
     161 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.48-55; onderstreping in het handschrift. 

     162 Vgl. bijlage, stamboom 1 (Frankische traditie) en stamboom 3 (Hennen). De spelling van de namen kan 

variëren; vgl. bijvoorbeeld r. 62: Bercomeryuse; r. 76 Morrowinc. 

     163 Zie r. 162-4; vgl. ook r. 177-180. 
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  Waeren wortel ende fondement, 

  Diet kersten ghelove hebben gheprint, 

  Alsoe wide alst es ghestaen.164 

 

De expliciete aanduiding van Karel als stamvader is belangrijk voor de interpretatie van het 

vervolg, waarin die lijn nog hooguit impliciet aanwezig is. Omgekeerd zal uit dat vervolg 

moeten blijken, wie met de genoemde bekeerders zijn bedoeld.
165

 

 

Hennen begint zijn uitweiding over (of beter: naar aanleiding van) Karel met de mededeling 

dat wij nu zullen horen “Hoe Brabant erst crech sinen name, / Ende hoe dierste hertoghe 

metten swane / Quam;” (r. 166-168). Het verhaal vangt aan in Nijmegen, de residentie van 

deze vorst tussen Schelde en Rijn. Hij had een zoon, die eveneens Karel heette. 

Kwaadsprekers wisten de vader zodanig tegen zijn zoon op te zetten, dat deze laatste zich 

gedwongen zag het land te verlaten. Hij kwam terecht aan het hof van de keizer, in 

Griekenland. Daar ontmoette hij ook de dochter van zijn gastheer, Swane. Het was liefde op 

het eerste gezicht. Heimelijk liepen ze samen weg, terug naar Karels vaderland. Onderweg 

beviel Swane van een zoon, die later keizer van Rome zou worden: Julius Caesar. Later 

kregen ze nog een dochtertje, dat net als haar moeder Swane heette. Karel was inmiddels zijn 

vader als vorst tussen Schelde en Rijn opgevolgd. Toen ook hij overleed bleef Swane, als 

landsvrouwe, alleen met haar kinderen in Nijmegen achter.  

 Na haar vertrek uit Griekenland had haar broer, keizer
166

 Octaviaen, een leger 

verzameld en was daarmee op weg gegaan om haar te zoeken. Het verhaal gaat een nieuwe 

fase in wanneer hij zijn tenten opslaat langs de Schelde, op de plaats van het latere Kamerijk. 

Een ridder uit zijn gevolg, Brabo (bij Hennen: Breboen), is zich aan het verpozen langs de 

rivier. Hij ziet er een prachtige zwaan, die hij wil schieten. Het dier weet echter steeds te 

ontkomen. De achtervolging eindigt pas in Nijmegen, waar de zwaan neerstrijkt op het water 

bij Swanes burcht. Swane kijkt toevallig net uit het venster, en vraagt de jager om genade 

voor het dier dat bij haar bescherming zoekt. Brabo, hoofs, voldoet aan haar verzoek. Hij 

wordt op het kasteel ontvangen. Swane spreekt Grieks, zoals haar gast, maar ze maakt zich 

niet bekend. Wel geeft ze hem iets mee voor keizer Octaviaen: een ivoren kist met een gouden 

beeld van Venus. Brabo moet erbij zeggen dat het afkomstig is van de vrouw aan wie 

Octaviaen het ooit zelf had gegeven, in het paleis van Constantinopel, toen hij uit Athene 

kwam - dan zou hij wel weten wie ze was. Brabo vertrekt weer. Onderweg, ter hoogte van het 

latere Antwerpen, verslaat hij de verschrikkelijke reus Druwoen. Terug in het legerkamp 

vertelt Brabo de keizer over zijn belevenissen, en geeft hem het beeld met de bijbehorende 

boodschap. Octaviaen is blij over het hervinden van zijn zuster en over de heldendaad van 

zijn ridder, en belooft Brabo als beloning de inwilliging van een wens. 

 Samen trekken ze naar Nijmegen, waar zich het happy end van de geschiedenis 

afspeelt: broer en zus worden herenigd, Octaviaen neemt zijn neefje Julius Caesar als zijn 

zoon aan en belooft hem de latere heerschappij over Rome en “alle desen lande” (r. 608). Zijn 

nichtje, Swane junior, krijgt haar vaders land en goed. Dan herinnert Brabo de keizer aan de 

beloofde inwilliging van een wens: hij vraagt om de hand van de jonge Swane. En zo ge-

schiedt: 
 

  Doen seide die ryke keiser hoege: 

  “Breboen, Breboen, ridder vercoren, 

                                                
     164 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 127-138. 

     165 Vgl. voor de interpretatie van deze passage en van de hele genealogie ook de reconstructie van de 

oorspronkelijke stamboom hierna, 254 e.v. en bijlage, stamboom 5. 

     166 Ook in Griekenland heeft zich blijkbaar een regeringswisseling voorgedaan, en is Swanes vader als keizer 

opgevolgd door haar broer. 
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  Mynder nichten, hoech gheboren, 

  Soe gevic u, ende al huer lant, 

  Ende maeck u hertoghe van: Brabant 

  Saelt nae u heten emmermeere.167 

 

Ook het land dat de reus Druwoen onveilig placht te maken, het “lant van den Riet” of 

“vanden Rijne” (r.716-8) - het land van Rijen, het latere markgraafschap Antwerpen
168

 - 

wordt kort daarop door de keizer aan de nieuwbakken hertog gegeven. Dan neemt hij afscheid 

van zijn zuster en het jonge paar, en vertrekt naar Rome, waar hij Julius keizer en opper-

heerser over alle landen en steden “in desside der see” (r.732) maakt. Tenslotte keert hij terug 

naar Griekenland. 

 

Brabo en Swane krijgen een dochter Brabansiaene. Zij trouwt met Aetsaert, zoon van de 

naburige heerser Hoeijoen, 
 

  Welc Hoeijoen woende op der Masen cant, 

  Te Hoey, dat nae hem es genamt, 

  Ende was heere van Ardenen, 

  Ende van den Eyfele, ende alsoe henen, 

  Van Lymborch, van Retters [graafschap Rethel], van Pierlepont169, 

  Ende van der Martsen [graafschap Mark], ic doe u cont; 

  Alsoe op streckende in Verremandoijs.170 

 

Uit dit huwelijk wordt vervolgens nog een zoon met de naam Maersiaent geboren. Deze 

laatste overlijdt echter kinderloos. De lijn van Brabo sterft dus uit. Maersiaents gebieden 

komen in handen van twee andere vorsten. Het land ‘tot de Schelde’ (r. 809) wordt in bezit 

genomen door de keizer van Rome, Traijoen. Van de rest - later bekend als Artois, Vlaan-

deren en Henegouwen - maakt de koning van Goetlant (Frankrijk) zich meester. Traijoens 

zoon Priamus trouwt met Florentyn, de dochter van de koning van Goetlant, en daardoor 

wordt al dit land weer verenigd.
171

 Priamus wordt “Coninc van Goten ende vanden Ryne” (r. 

                                                
     167 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 619-24. 

     168 Over de historische status van dit gebied als voorloper van het markgraafschap: Moreau 1972, 16, 233. 

     169 Pierlepont: er zijn verschillende (Noord-)franse plaatsjes met de naam Pierrepont (letterlijk: ‘stenen brug’). De 

literaire traditie kan misschien helpen bij identificatie. In de Middelnederlandse literatuur is ‘Pierlepont’ onder meer 

bekend als het stamslot van de vier Heemskinderen (zie het Repertorium van Eigennamen). In de derde versie van de 

Brabo-sage worden deze vier helden - misschien in aansluiting op deze passage - expliciet in de Brabantse 

genealogie opgenomen (zie hierna, 288). De latere Arkelse Troje-sage knoopt hierbij aan; daarin gaat het dan om 

Pierrepont in het hertogdom Bar (vgl. hierna, hoofdstuk VI. 4.4.). Die uitleg past in het kader van het aaneengesloten 

gebied dat hier wordt opgeroepen. 

     170 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 762-768. 

     171 Volgens editeur Gezelle is het niet Priamus maar zijn vader Traijoen die met Florentyn trouwt: vgl. zijn index 

(Hennen van Merchtenen ed. 1896, 228 s.v. Priamus [2]), en zijn weergave van deze lastige passage: 
 

  Die keijser, verstaet besceet, 

 820   Hiet, tien tyden, Traijoen; 

  Ende die keiser hae .j. soen 
  Die conincx dochter van Goet lant 

  Ghetrout hae, ende hij was genaemt, 

  Die soene der edeler vrouwen syn 

 825   Gotlant conincx dochter Florentyn, 

  Priamus, nae Hectoris vader; 

  Want sij waeren al te gader 

  Uten pryelle van Troyen comen. 

  Dus wert Priamus keisers sone 

 830   Coninc van Goten ende vanden Ryne.   
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830). Van hem stammen zeven verdere koningen af. Alleen de laatste wordt met name 

genoemd. Het is Clovis, “Die yerste kerstendom ontfinc” (r. 842). En dan volgt de verdere, 

gebruikelijke stamreeks: via Blithildis (“Slytelt”, r. 872) en de Karolingen naar de Brabantse 

hertogen, wier geschiedenis hier verder niet zal worden samengevat. 

 Ook deze tweede genealogische ‘las’ zorgt voor interpretatieproblemen. In de eerste 

plaats wordt niet expliciet verteld hoe wij ons het verband met het eerste genealogische deel, 

met de vierentwintig zonen van Merrowinghen moeten voorstellen. Is Florentyns vader, de 

koning van Goetlant, een nakomeling van de eerder genoemde Goetlantse vorsten Mercwinc, 

Hilderyc en Clouwys? Dat lijkt aannemelijk, omdat er geen andere vorsten van Goetlant 

worden vermeld. En is Traijoen een afstammeling van die eerdere keizer van Rome, Julius 

Caesar, (klein)zoon van Karel van Nijmegen? We weten dat Traijoen, net als Karel en Caesar, 

Trojaans bloed heeft. Zijn zoon heet immers Priamus, “nae Hectoris vader; / Want sij waeren 

al te gader / Uten pryelle van Troyen comen” (r. 826-828). Maar in principe zou hij ook langs 

andere weg kunnen zijn afgestamd van de aan het begin van de Cornicke genoemde Trojaanse 

stichters van Rome en Italië (r. 52, hierboven geciteerd). De door Hennen zo nadrukkelijk 

vermelde rechtstreekse bloedband tussen Karel van Nijmegen en de latere Brabantse hertogen 

kan echter alleen bestaan, wanneer er inderdaad een doorgaande lijn via Julius Caesar loopt. 

En voor aanname van die band bestaan meer argumenten.   

 We weten nu, welke belangrijke vroege bekeerders tot de Brabantse voorvaderen 

werden gerekend: de eerste christelijke vorst Clovis en zijn Karolingische nageslacht. Maar 

daarmee is een nieuw probleem ontstaan: de dubbele vermelding van deze Clovis, eerst als 

kleinzoon van de Goetlantse koning Mercwinc, en vervolgens als verre nakomeling van de 

latere Goetlantse prinses Florentyn en haar echtgenoot. Van Anrooij dacht, ter verklaring, aan 

een onhandigheid bij de formulering: eigenlijk zou met de tweede Priamus waarvan Clovis 

afstamde niet Priamus de keizerszoon, maar Priamus van Aelmaengen uit het eerste deel zijn 

bedoeld.
172

 Die oplossing lijkt echter onbevredigend. Op die manier is Karel van Nijmegen 

geen directe voorvader van de Brabantse hertogen. En de samenvloeiing van ‘Goetlands’ en 

Romeins bloed wordt zo een betekenisloos element, een doodlopende genealogische weg. Uit 

de heraldieke opsiering van het verhaal lijkt echter af te leiden dat beiden wel degelijk als 

voorvader zijn bedoeld. Het zijn speciaal Priamus van Aelmaengen, Karel van Nijmegen 

(junior) en Priamus de keizerszoon over wie nadrukkelijk wordt verteld dat ze het oude 

Trojaanse wapen voeren dat later opnieuw door de Brabantse hertogen werd aangenomen. Die 

reeks van identieke wapens markeert als het ware de genealogische lijn.
173

 Wat Karel betreft: 

de keuze van zijn naam is veelzeggend. En verder wordt Caesar, zoon van Karel en Swane, 

later in de Cornicke nog eens expliciet tot Brabander verklaard (r. 4058-4061). 

 Eerder legde Swinnen de twee Clovissen uit als een fout van Hennen. Deze gebruikte 

de vierentwintig zonen van Merrowinghen als hulpmiddel bij het inpassen van de Brabo-sage 

in de bestaande Trojaanse genealogie. Door stunteligheid kreeg Clovis daarbij twee van hen 

                                                                                                                                                   
 

Regel 824 werd toegevoegd door Gezelle zelf. Zonder deze regel is er echter weinig aanleiding om Priamus tot zoon 

in plaats van echtgenoot van Florentijn te verklaren (behalve misschien het “al te gader” in r. 827, wat dan tevens op 
Florentijn zou slaan en een bevestiging voor haar afstamming van Hilderyc zou vormen). Blöte heeft nog weer een 

andere interpretatie: de zoon van Traijoen huwt Florentijn, maar het is pas de zoon uit dat huwelijk die Priamus heet 

(Blöte 1904, 29). Deze lezing lijkt gebaseerd op Gezelles toevoeging, en moet dus worden verworpen. Voor de 

interpretatie van de stamboom als geheel maakt de kwestie weinig verschil: de vermenging van Frans en Romeins 

bloed vindt in Gezelles opvatting een generatie eerder plaats.  

     172 Van Anrooij 1994 A, 294. Dat deze Priamus van Aelmaengen ook uit Troje zou zijn gevlucht en onderweg 

door zijn stamgenoten tot koning werd verkozen is eigenlijk onjuist: in de bron werd een lijn via Aeneas en Italië 

getrokken. Vgl. hierna, 252, 255. 

     173 Meer over de heraldieke opsiering van de tekst hierna, 210 e.v. 
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als directe voorvader.
174

 Vermoedelijk was dat inderdaad het geval.
175

 Een nog te 

beantwoorden vraag blijft, bij deze uitleg, waarom zo’n ingewikkelde methode van inpassing 

werd gekozen. 

 

Niet alleen begrijpen wij nu de benamingen Brabant (naar Brabo) en zwaanridder (naar de 

zwanenjacht en haar uiteindelijke buit, Swane). Ook verder is het verhaal doorweven met 

verklaringen van namen van plaatsen, landstreken en geslachten. Het begint bij de geboorte 

van Julius Caesar, tijdens de vlucht van Karel en Swane. Deze vindt plaats in het latere 

Brabant, “tot den .vij. Tommen” (r. 246). Associatie met Zaventem dringt zich op, maar er 

wordt geen enkel expliciet of impliciet verband met een latere plaatsnaam gelegd. Ook wordt 

niet verteld wat daar voor ‘tommen’ (tomben, graven) waren. 

 Wanneer de bevalling zich aankondigt gaat Karel hulp halen: 
 

  In een hof trach Karle, die joncheere, 

  Daer beneden, in een valeye, 

  Twee mechden die jonghelinc vrije 

  Met hem brachten, verstaet bediet, 

  Deen Beerte ende dander Lefde hiet; 

  Ende van hem beiden, verstaet mij wale, 

  Es comen Berthem ende Leefdale. 
  Des mechden waeren der vrouwen by; 

  Ende sy genas, die vrouwe vrij, 

  Van .j. schoenen jongelinc, 

  Die van Roeme, verstaet die dinc, 

  Ierst keiser was: hiet Julius Cesaer.176 

 

Berthem en Leefdale zijn de namen van twee naburige gemeenten bij Leuven. Maar er is 

aanleiding om te veronderstellen dat het hier niet alleen gaat om de herleiding van plaats-

namen, maar tevens om de herleiding van bloed. Daarover later meer. 

 De meeste etymologieën zijn verbonden met de avonturen van Brabo. Uitgangspunt 

voor diens belevenissen is het keizerlijke legerkamp aan de Schelde. Aanvankelijk stond daar 

“huijs noch sale” (r. 291), maar Octaviaen laat er tijdens zijn verblijf een “casteel ryke” 

bouwen. En daarmee is de latere naam van de plaats, Kamerijk, verklaard (r. 720-724).
177

 

 Tijdens zijn jacht op de zwaan komt Brabo in een vallei, op zeven mijl van het 

keizerlijke kamp. Daar krijgt hij de vogel weer vol in het vizier - maar deze weet weer te 

ontkomen. Zo ontstond Valenciennes, uit ‘vallée des cygnes’: 
 

  [...] ende die valeye heet 

  Valenschine, dats swanen dale 

  In dietsche, verstaet my wale; 

  Een scoen stat eest in Henegouwe, 
  Want naeder hant dede die prince getrouwe 

  Daer maken .j. castel ende sale [burcht].178 

 

 Op de terugreis van Swanes burcht in Nijmegen naar Octaviaens legerkamp raakt 

Brabo de weg kwijt. Ruim een dag lang dwaalt hij rond “Int groetste riet dat hy noet [ooit] 

sach” (r. 408). Later wordt dit gebied daarom het Lant van den Riet of vanden Rijne genoemd 

                                                
     174 Swinnen 1987, 210. 

     175 Zie hierna, 253. 

     176 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 253-264; onderstreping in het handschrift. 

     177 Zie voor camere in de betekenis van grotere woning, slot: MNW III, 1142. 

     178 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 321-326; onderstreping in het handschrift; r. 323 toegevoegd door editeur. 
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(r. 716-718). Rijne (Rijen) lijkt daarbij verklaard als verbastering van riet.
179

 

 In dit uitgestrekte rietland ziet hij een groot kasteel, gelegen aan een rivier (r. 411-

412). Het moet de Schelde zijn, die Brabo later bij zijn vertrek uit het gebied zal volgen (r. 

472). Een reus komt hem uit het kasteel achterna. Hij heet Druwoen. Brabo moet als tol zijn 

paard, zijn wapen en een hand achterlaten, of anders zal Druwoen hem doden - zoals hij er al 

zovelen heeft gedood die de tol niet wilden betalen. Een gevecht volgt, dat Brabo wint. Hij 

hakt het reuzenhoofd af, bindt het aan zijn zadel, en rijdt verder. Later ontmoet hij een ridder 

met de naam Eijdier, ‘forstier’ (opzichter, boswachter) in het land van Swane. Brabo vertelt 

hem zijn avonturen, en Eijdier complimenteert hem met de ongeëvenaarde heldendaad bij het 

“felle rapasse [...] / Dat Antwerpen es geheten” 
180

. Het is voor het eerst dat die naam valt. Als 

Brabo terug is bij Octaviaen toont hij hem het hoofd, en doet zijn verhaal. Octaviaen trekt 

later samen met Brabo naar het rovershol Antwerpen, en het kasteel wordt hem overgegeven 

“van diet hilden” (r. 714).
181

 Daarna geeft hij, zoals gezegd, de burcht met het omringende 

rietland aan Brabo, die inmiddels ook al hertog van Brabant was. 

 Dat dit verhaal (onder meer) is bedoeld als een verklaring van de naam Antwerpen is 

in latere bronnen veel duidelijker dan bij Hennen. Hij wordt daarin na afloop van het avontuur 

bedacht vanwege het hand-werpen (door Brabo, ook wel door de reus) dat er had plaatsge-

vonden. Brabo had na zijn overwinning behalve het hoofd ook de hand van de reus afgehakt 

en die vervolgens weggesmeten. In de Brabantse kroniek van Willem van Berchen (1472-

1473) gooide hij de hand in het omringende riet, zoals de reus dat zelf met al die andere 

afgehakte handen had gedaan. De - Antwerpse! - Alderexcellenste Cronyke van Brabant 

(1498) weet meer uit de worp te halen. Hier gooit Brabo, met een goed gevoel voor Brabantse 

en Antwerpse economische belangen, de hand “omtrent der halver Scelden. Ende also verre 

als Brabon die hant werp, alsoe verre behoort die Schelde aen Brabant.”
182

 Ook Hennens bron 

moet de herleiding van de naam Antwerpen uit hand-werpen hebben bevat.
183

 Hennens ondui-

delijkheid moet worden verklaard uit slordige overname uit die bron, of uit een latere 

transmissiefout. Ook zijn reus eist immers een hand als tol, en de enige reden voor deze 

curieuze wens ligt in de te verklaren naam. Vermoedelijk was het in die bron de reus die met 

handen gooide,
184

 en werden Brabo en de keizer niet met het ontstaan van de naam in verband 

gebracht: Hennens Brabo hakt geen hand af, en krijgt van Eijdier de blijkbaar al bestaande 

naam Antwerpen te horen. 

 De ontmoeting met Eijdier vindt plaats als Brabo nogmaals is verdwaald, nu in een 

groot bos. Weer komt hij bij een kasteel, waar de genoemde ridder onder een grote lindeboom 

zit. Het kasteel heet Monfroit, en zou de kern zijn waaruit Brussel ontstond, dat vroeger Ten 

Berghe Cout heette. Brabo overnacht er. 
 
  Ende uut desen castiel groet 

                                                
     179 Een meer geleerde afleiding via het Latijnse arundo (riet) lijkt niet zo waarschijnlijk, tegen de achtergrond van 

de vermoedelijke herkomst van de etymologieën (vgl. hierna, 236 e.v.). 

     180 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 513-514; onderstreping in het handschrift. Verdam interpreteert het 

woord rapasse hier als “Eene plaats waar men voorbij moet, waar men gemakkelijk kan worden tegengehouden, 

waar de doortocht niet zonder gevaar is”: MNW VI, 1291, onder het lemma repas. Misschien heeft de gedachte aan 

rap in de betekenis van wild, woest (MNW VI, 1037) meegespeeld. 
     181 In andere bronnen is inderdaad sprake van helpers van de reus; zie bijvoorbeeld Willem van Berchen (Blöte 

1904, 44 e.v.), Alderexcellenste Cronyke van Brabant B 1 r. 

     182 Willem van Berchen: Blöte 1904, 44-46; Alderexcellenste Cronyke: B 1 r. 

     183 Ik ben het niet eens met Prims 1927 B, 21 (gevolgd door Van den Berg 1987, 82; vgl. ook Swinnen 1987, 

212), die stelt dat het reuzenavontuur er is om Brabo aan Brabant te helpen, niet om de naam Antwerpen te verklaren. 

Prims schrijft deze etymologie ten onrechte toe aan Willem van Berchen - zij moet veel ouder zijn. Zie hierna voor 

uitleg van de reuzenepisode als legitimering van Brabants bezit van het markgraafschap Antwerpen, naast en na de 

hervinding van Swane als reden voor Brabo’s verheffing tot hertog van Brabant. 

     184 In Guicciardini’s samenvatting van de legende, uit 1567, is dit inderdaad het geval: Guicciardini ed. 1987, 15. 
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  Es geresen Bruesel, die stede; 

  Want menich jaer, dats warede, 

  Hiet de stede Ten Berghe Cout, 

  Eer Lambrecht, die greve out, 

  Die canesie [kapittel van kanunniken] daer stichten dede,  

  Ende sente Goerix capelle mede
185

 

 

Later kiezen Brabo en Swane dit kasteel als tijdelijke residentie, waar zij wonen totdat het 

kasteel dat voor hen in Leuven wordt gebouwd klaar is. 

 Opmerkelijk is dat Hennen, bij deze passage over Brussel als tijdelijke verblijfplaats 

van Brabo en Swane, een historische uitweiding geeft waarin de stad een heel andere 

oorsprong krijgt toegeschreven. Brussel zou niet zijn gegroeid rond het kasteel Monfroit, 

maar zijn gesticht door een gevluchte Trojaan. Van enige etymologie is daarbij geen sprake. 
  
  Ende al die wile, hoerdic gewagen, 

  Dat men tymmerde Ten Gelove, 

  Woendy op den casteel, boven, 

  Te Bruessel, dat hiet Monfroet, 

  Dats Coudenberghe, verstaet, al bloet. 

  Ganus sone, Mondedier, 

  Die ghinc stichten, verstaet hier; 

  Doen hij uut Troyen was gevloen 

  Ghaf Ganus Mondedier, sinen soen, 

  Die contrie [gebied], diet maken dede, 

  Ende Parijs die stede, 

  Ende Cassus casteele, dats waer.186 

 

 Wanneer Octaviaen Brabo tot hertog van Brabant heeft gemaakt, wil hij dat de nieuwe 

landsheer officieel wordt ingehuldigd “voer Maerse ende Plutoen, / In die sinagoghe”  (r.626-

627). Dat heiligdom was een internationaal bekend bedevaartsoord, in een bos in het land van 

Swane, op de plaats waar nu Leuven ligt. Er volgt een lange uiteenzetting over de 

verschillende ceremoniële en religieuze functies van de kapel. Daar trekt het gezelschap 

vervolgens vanuit Nijmegen heen, en daar vinden Brabo’s huwelijk met Swane en zijn 

officiële inhuldiging als hertog plaats. Aan die laatste plechtigheid herinnert de naam Leuven:  
 

  Ende hij gheloefdem, met vromer hant, 

  Dat hyse houden soude te rechte, 

  Segen lans heeren ridders ende knechte. 
  Dit swoer hij voer Mars ende Plutoen. 

  Ende, om dit selve oeckesoen [naar aanleiding hiervan], 

  Bleef Loven Ten Gheloeve heten.
187

 

 

Later laat Brabo er een kasteel bouwen, op een berg, met een onderaardse gang naar het 

heiligdom. In dat kasteeel gaan Brabo en Swane wonen, terwijl de oude Swane in Nijmegen 

achterblijft. Zolang het nog niet klaar is wonen de jonggehuwden echter op het kasteel 

Monfroit.
188

 

 Tijdens de reis van Nijmegen naar Leuven hadden ze overnacht op een aangename, 

groene plek aan een rivier. Daar had een gedenkwaardige gebeurtenis plaatsgevonden, waaruit 

Aarschot zou ontstaan. Ze zagen er een prachtige, zwarte arend (‘aer’). De jonge Julius wist 

                                                
     185 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 485-491; onderstreping in het handschrift. 

     186 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 743-754; onderstreping in het handschrift; Ganus in r. 751 toegevoegd 

door editeur. 

     187 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 701-706.  

     188 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 707-710; 738-747. 
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hem te schieten. Octaviaen was zeer in zijn sas met deze prestatie van zijn neef en aangeno-

men zoon, en Julius zelf blijkbaar ook. Als hij later keizer van Rome is laat hij op die plaats 

een kasteel bouwen dat hij ‘Aerscot’ noemt. De adelaar laat hij op z’n schild afbeelden. En 

nog steeds, voegt Hennen toe, dragen de Roomse keizers dat schild: 
 

  Merct, Aerscot, daer men soe letter [weinig] af  

  Wet te spreken, dan, hier omtrent, 

  Hoe wortel, beghinsel ende fondement 

  Was dat edel lustich plin [grondgebied], 

  Datter dat edel romsche wapin 

  Es uut comen ende geresen;189 

 

  De laatste plaatsnaam die in het Brabo-verhaal wordt verklaard is die van Hoei. Dat is 

genoemd naar Hoeijoen, de vader van Brabo’s schoonzoon Aetsaert. Het was de residentie 

van deze machtige heer (r. 764-768). 

 Nijmegen ontbreekt in de lijst van etymologieën. Het is de enige van de in het verhaal 

voorkomende plaatsen waarbij zo’n uitleg uitblijft, ook al is het “castel ryke” (r. 126) van 

Karel en van Swane senior een belangrijke plaats van handeling. In andere bronnen wordt wel 

verklaard - althans ten dele - hoe de naam van de latere stad ontstond. Aanvankelijk heette de 

burcht Mag(i)um of Meghen. Toen Julius Caesar zijn zuster Swane terugvond
190

 renoveerde 

en vergrootte hij haar kasteel. Sindsdien heette het Novimagium of Nyeumeghen.
191

 Het is 

mogelijk dat deze etymologie ook in Hennens bron stond, maar door hem niet werd 

overgenomen. Het betreft een wat terloopse uitleg, niet direct met het verhaal verbonden. 

Misschien is hij deze plaatsnaamverklaring eenvoudig vergeten. 

 In dubbel opzicht excentrisch is, tenslotte, de etymologie van Brandenburg. Het 

betreft een oord ver buiten Brabant en zijn directe omgeving, in tegenstelling tot de overige 

behandelde plaatsen. Bovendien is het de enige naamsverklaring buiten het Brabo-deel van de 

Cornicke. Ze is te vinden in de opsomming van de vierentwintig zonen van Merrowinghen. 

Onder hen zijn zes markgraven of ‘prinsieren’. De oudste van deze zes krijgt van zijn broer 

Hilderic een post in diens koninkrijk Aelmaengien: 
 

  Den outsten maecty mercgreve fiere 

  In sinen lande, sy u becant, 

  Ende gaf hem te vueren den brant: 

  Hier bij van Brandenborc wan den name.192 

 

Ook het machtsgebied van de andere vijf wordt genoemd - we komen er nog op terug - maar 

behalve Brandenburg zijn er geen verdere naamsverklaringen met deze zes vorsten of met 

hun broers verbonden.  

 

4.2.3. Interpretatie 

 

Een geloofwaardige zwaanridder 

 

Blöte achtte het Brabo-verhaal ontstaan uit twee wensen. Het wilde de naam van het hertog-

dom verklaren, en het wilde een veel sprookjesachtiger geschiedenis over een zwaanridder 

                                                
     189 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 685-690. 

     190 In deze latere bronnen heeft Julius Caesar de rol van Octaviaen als broer van de oudere Swane overgenomen. 

Zie hierna, V.4.3. 

     191 Aldus bij Willem van Berchen (Blöte 1904, 48), Jan van Edingen (Hs. Londen BM addit. 18290 fol. 20 r) en in 

de Alderexcellenste Cronyke van Brabant, fol. B 1 v.  

     192 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 111-114. 
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waarvan de Brabantse hertogen zouden afstammen rationaliseren.
193

 Er waren eens - zo wil 

deze geschiedenis - zeven kinderen, geboren met een zilveren ketting om de hals. Van zes van 

hen werd de ketting gestolen, en zolang ze geen ketting droegen moesten deze kinderen als 

zwanen leven. Door een toeval behield een van hen, Elias, zijn ketting en daarmee zijn 

menselijke gedaante. Hij wist vijf zwanen te redden. Één ketting was echter omgesmolten, en 

een van de kinderen bleef dus een zwaan. Deze zwaan voerde zijn broer Elias in een bootje 

naar Nijmegen, naar het hof van keizer Otto. Daar trad Elias in het krijt voor de hertogin van 

Bouillon, tegen de boze hertog van Saksen die zich meester had gemaakt van het erfgoed van 

deze weduwe. Elias won het gevecht. Uit dank gaf de hertogin hem, met toestemming van de 

keizer, haar land en de hand van haar dochter Beatrix. Uit dit huwelijk - dat duurde tot Beatrix 

het uitdrukkelijke verbod om te vragen naar de herkomst van haar mysterieuze echtgenoot 

overtrad, waarop Elias in de zwane-boot verdween - werd een dochter geboren. Deze dochter, 

Ida van Bouillon, huwde Eustachius van Boulogne en werd de moeder van Godfried van 

Bouillon.
194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De oorspronkelijke zwaanridder, Elias, 

voortgetrokken door zijn betoverde broer. 

München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Gall. 

19 (vijftiende eeuw, Frans), fol. 1 r. 

 

 Dit wondere verhaal maakte oorspronkelijk deel uit van de twaalfde-eeuwse 

mythevorming rond de beroemde en geïdealiseerde held van de eerste kruistocht, Godfried 

van Bouillon. Het werd in tweede instantie overgenomen door - of overgedragen op: de rol 

van het hof is niet helemaal duidelijk - de Brabantse hertogen. De waarschijnlijke aanleiding 

hiertoe was het huwelijk van Hendrik I van Brabant met Mathilde van Boulogne, in 1179. 

Mathilde was een nakomelinge van Godfrieds broer Eustachius, en dus ook van de 

zwaanridder. Het huwelijk betekende een nieuwe verbintenis tussen de twee reeds verwante 

geslachten.
195

 Claassens heeft gesuggereerd dat Hendrik I de opdrachtgever was van de oudste 

                                                
     193 Blöte 1904, m.n. 85 e.v. 

     194 Vgl. bijlage, stamboom 2. Een samenvatting van de (veel uitvoeriger) geschiedenis van de zwaanridder, en een 

overzicht van de verspreiding van de stof geeft Claassens 1993 B. 

     195 Over de familierelaties tussen Boulogne / Bouillon en Brabant hiervóór, hoofdstuk V.2. en V.3.1. We zagen al 

dat ook de oudste Brabantse Troje-sage van Boulogne / Bouillon werd overgenomen - de sagen waren daar in zekere 

zin complementair. 
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(Frans-talige) teksten die over de geschiedenis van de zwaanridder zijn overgeleverd. God-

fried, in deze teksten gepresenteerd als Brabander, was voor Hendrik van belang als 

voorvader en voorganger in Lotharingen en als model voor zijn eigen ambities als kruisridder. 

En zijn wonderbare afkomst kon ook het Brabantse dynastieke prestige verhogen.
196

 

 Concrete aanwijzingen voor het bestaan van een Brabantse zwaanriddersage zijn er 

echter pas vanaf de dertiende eeuw.
197

 Wolfram von Eschenbach situeert in Parzival (1203-

17) de geschiedenis van zijn zwaanridder, Parzivals zoon Loherangrin, in Brabant. Hij zegt 

dat de geschiedenis van Loherangrin en zijn geliefde, de hertogin van Brabant, daar wijd 

verspreid is: “vil liute in Brâbant noch sint, die wol wizzen von in beiden [...]”. Misschien 

mag men, oppert J.D. Janssens, in het huwelijk van deze hertogin met Loherangrin - een 

samentrekking van Le Loherain Garain, voornaamste held in de verhalen rond het geslacht 

der Lorreinen (Lotharingen) - een toespeling op de door de Brabantse hertogen zo gewenste 

vereniging van Brabant en Lotharingen zien. Daardoor zou deze invulling van de sage 

mogelijk met het Brabantse hof in verband kunnen worden gebracht.
198

 Latere dertiende-

eeuwse dynastieke banden met het Brabantse huis verklaren de overname van de zwaan-

ridder-afstamming door de graven van Kleef en de landgraven van Hessen. Van 1261-1267 

dateert de Brabantse ridderroman Sone de Nansay, waarin de zwaanridder impliciet met de 

hertogelijke dynastie wordt verbonden. En aan het einde van de eeuw bekritiseert Jacob van 

Maerlant in de Spiegel Historiael de door de ‘Brabanders’ (gewoonlijk geinterpreteerd als: de 

hertogen)
199

 met zoveel trots aangehangen oorsprongsmythe. In zijn ogen is het verhaal 

volkomen ongeloofwaardig:   
 

  Noch wijf, no man, alsict vernam, 
  Ne was noit zwane, daer hi af quam, 

  Al eist dattem Brabanters beroemen, 

  Dat si vanden zwane zijn coemen.200 

  

 Zou uit het bovenstaande zijn af te leiden dat de zwaanridder-afstamming ook aan het 

Brabantse hof werd gehuldigd, dan moet dat toch met enige reserve ten aanzien van deze 

fabuleuze geschiedenis zijn gebeurd. Tot de officiële historiografie is de zwaanridder in elk 

geval nooit doorgedrongen. Daarin hield men zich - de genealogieën van rond 1270 voorop - 

aan de eveneens van Boulogne overgenomen Trojaanse afkomst. In Brabantse kronieken van 

buiten het hof werd de sage evenmin opgenomen. Wel klinken daarin regelmatig echo’s van 

Maerlants kritiek, die de populariteit én de gemengde gevoelens over het waarheidsgehalte 

van het verhaal duidelijk doen uitkomen. Jan van Boendale trekt in de proloog van de 

Brabantsche Yeesten (ca. 1316) van leer tegen de onzin die men de hertogen omtrent hun 

afkomst op de mouw heeft willen spelden.
201

 Juist die onzin, zegt hij, heeft hem er toe 

aangezet om de waarheid over de herkomst van de dynastie - uit Troje - “in dietscher rime” 

                                                
     196 Claassens 1991; Claassens 1993 A, 48-50; Claassens 1993 B. Vgl. eerder Janssens 1989, 110-120. Sleiderink 

zet vraagtekens bij Claassens’ hypothese, met als voornaam argument dat de teksten geen enkele toespeling op de 

Brabantse afstamming bevatten (Sleiderink 2003 A, 45-46). Vergelijking met de Trojestof laat zien dat dat een 

toeschrijving niet hoeft uit te sluiten. 

     197 Een overzicht geven Blöte 1904, 1-7; Janssens 1989, 102-110; Van Anrooij 1994 A, 279-280. Vgl. ook 
Claassens 1993 A, 116-123. Sone de Nansay: Avonds 1997, m.n. 319. 

     198 Janssens 1989, 102-105. 

     199 Blöte 1904, 3; Janssens 1989, 106; Claassens 1993 A, 119 n. 37; Van Anrooij 1998, 300 n. 71; Sleiderink 2003 

A, 46 e.v., 71-72. Heymans denkt echter aan een populaire traditie (Heymans 1983, 39-40). 

     200 Maerlant ed. 1863-1879, IV, boek 3 kap. 22, vs. 83-6; vlg. ook id. kap. 6. 

     201 Boendales formulering is (waarschijnlijk bewust) dubbelzinnig over de visie van het hof: “Om dat van Brabant 

die hertoghen / Voermaels dicke sijn beloghen, / Alse dat si quamen metten swane [...]” (Boendale ed. 1839-1869, 

boek I, proloog, r. 1-3). Áls de hertogen er al in geloofden, dan was dat dus de schuld van wat men als variant op de 

bekende ‘slechte raadgevers’ zou kunnen beschouwen.   
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uiteen te zetten. Soortgelijke woorden zijn te vinden in de inleiding op de gewoonlijk ook aan 

Boendale toegeschreven Corte cornike van Brabant (1322), eveneens met de traditionele 

herleiding uit Troje.
202

 

 Hennen van Merchtenen heeft dezelfde kritiek, maar biedt iets nieuws door als werke-

lijke gang van zaken de geschiedenis van Brabo en zijn zwanenjacht te presenteren: 
 

  Nu seldj hoeren den rechten sen, 

  Hoe Brabant erst crech sinen name, 
  Ende hoe dierste hertoghe metten swane 

  Quam; maer hets al gheduas, 

  Die meijnen dat wilen Elijas 

  Eene swane was ende daer nae man. 

  Hets dingen die ic niet en can  

  Gheloven: hets segen nature; 

  Ende oec vint ment, te gender ueren, 

  In Spiegel noch in Cornike.203 

 

Brabo wordt hier dus opgevoerd als geloofwaardig alternatief voor de al te toverachtige 

zwaan-mens Elias.
204

 Ook in de uitwerking van het verhaal is dat duidelijk de achterliggende 

intentie. Al het bovennatuurlijke is verdwenen. De ‘ridder metter swane’ blijkt de ridder met 

Swane: in dit verhaal treden geen zwaan-mensen op, maar twee vrouwen met de naam Swane. 

En de zwaan die Elias in een bootje voorttrok werd een opgejaagde zwaan die Brabo in zijn 

vlucht ‘meelokte’. Voor het overige bleef er veel behouden: de tocht naar Nijmegen, de 

ontmoeting met een weduwe, het huwelijk met haar dochter en, daarmee, de verwerving van 

een hertogdom, en de rol van de keizer als bekrachtiger van deze positie.
205

  

 

Edel bloed 

 

Maar het was niet alleen de bedoeling om de kennelijk populaire, maar voor officieel gebruik 

te fantasievolle zwaanridder-sage te rationaliseren. Zij moest, in die nieuwe vorm, ook 

worden ingepast in de wèl officieel door de dynastie geclaimde Trojaanse genealogie. Dat is 

althans de intentie van de stamboom bij Hennen van Merchtenen. Zijn manier van inpassing is 

echter erg verwarrend. Hennens stamboom lijkt op twee gedachten te hinken. Enerzijds is er 

de herinnering aan de traditionele, officiële Merovingisch-Karolingische genealogie, 

uitgebreid met het nieuwe element van de vierentwintig zonen van Merrowinghen. Zij bracht 

een band met uitverkoren heersers als Clovis en Karel de Grote. Anderzijds wordt de 

stamboom opgesierd door beroemde klassieke figuren, die de geschiedenis in een veel verder 

verleden trekken. Brabo’s afkomst blijft onduidelijk, hij wordt alleen gepresenteerd als een 

ridder uit het gevolg van de Griekse keizer. Zijn rol in het verhaal is niet genealogisch. De 

taak van het doorgeven van Trojaans bloed lijkt toebedeeld aan de familie van zijn vrouw, in 

wier aderen ook nog Grieks, keizerlijk bloed vloeit. In de uitwerking van dat hybride geheel 

zijn dan nog de nodige fouten en vaagheden aan te wijzen - een aantal ervan werd al 

                                                
     202 Boendale ed. 1839-1869, boek I kap. 1 r. 1-20; Corte Cronike: id. dl. 3 CXLIII  r. 13-21. Vgl. verder de 
literatuur genoemd in n. 197 en Heymans 1983, 38-40, 51-52. Vgl. over deze kritiek ook Kolb 1985, 43. 

     203 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 165-174; r. 174 verwijst naar Maerlant en Boendale. 

     204 Volgens Hennen was ook Elias zelf ooit een zwaan (r. 170, hierboven geciteerd). Ook in de hierboven 

genoemde, kritische bronnen is sprake van een zwaan als beweerde stamvader (zie bijvoorbeeld r. 86 in bovenstaand 

citaat van Maerlant). Circuleerde er een versie waarin ook Elias zelf tijdelijk van gedaante veranderde? Vgl. 

Claassens 1993 B, 384. 

     205 Vgl. de analyse in Blöte 1904, 86-88. Sommige van de daar genoemde verhaalelementen (het optreden van 

Julius Caesar, Brabo’s dood in Rome) behoren mijns inziens niet tot het oorspronkelijke verhaal en zijn niet te 

verklaren uit omwerking van de Elias-sage. 
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genoemd. Een poging tot verklaring van de verwarring en van het achterliggende plan moet 

nog even wachten.  

 Mag de precieze loop van de lijn naar Troje soms onduidelijk zijn, dat Hennen die lijn 

heel belangrijk vindt is zonneklaar. Ook later in zijn kroniek wijst hij voortdurend op deze 

hoogst eervolle oorsprong van de dynastie. Dat doet hij bijvoorbeeld in een apostrofe tot 

hertogin Johanna, “van graede te grade [...] neder ghedaelt” (r. 3747-8) uit het bloed van de zo 

heldhaftige Hector, die voor de muren van Troje maar liefst negentien koningen doodde. 

Daarbij verwijst hij naar het begin van zijn werk, waar hij die afkomst naar eigen mening 

blijkbaar duidelijk had ontvouwd: 
 

  Van desen mogende prince groet 
  Waerdij comen ende gheboren, 

  Ende oec verwapent, als u laet hoeren 

  Die edele Cornike, in harer beghin.206 

 

 In deze regels herinnert Hennen ook aan de heraldieke opsiering van zijn verhaal, die 

hierboven alleen nog maar werd aangestipt. Het gaat om een systematische reeks van 

wapenbeschrijvingen. Deze diende om de hertogelijke herkomst uit het ridderlijke Troje nog 

eens te onderstrepen.
207

 Tevens werd de oorsprong van het Brabantse wapen - een gouden 

leeuw in een veld van sabel - ermee verklaard. Het eerste wapen dat Hennen beschrijft is dat 

van Priamus van Aelmaengien, en daarbij legt hij meteen het verband met Brabant: 
 

  Ende dese Priamus, vroume [dapper] ende bouwe, 

  Droech den scilt van sabele, daer in van goude 

  Twee leuwen, staende rampant [klimmend], 

  Alsoe den leu es van Brabant: 

  Ghecraeut, getonct van roebin, 

  Ende getant van selver fin.208 

 

Hetzelfde wapen, nu met één leeuw,
209

 komt opnieuw ter sprake bij Karels verovering van 

Swane. Het verschaft hem, een vreemdeling, toegang tot het Griekse hof van haar vader. De 

keizer begrijpt er meteen door dat hij met een edele Trojaan van doen heeft, en nodigt Karel 

aan zijn tafel (r. 199-206). De volgende drager is Priamus, de zoon van de Romeinse keizer 

Traijoen (r. 831-836). Dan voeren de Brabantse voorvaderen tijdelijk andere - al even 

betekenisvolle
210

 - wapens, totdat de oude leeuw tenslotte weer wordt aangenomen door 

                                                
     206 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 3753-3756. Verdere verwijzingen naar de Trojaanse herkomst (nà het 

boven besproken deel tot en met de tweede Clovis, dus vanaf r. 852): r. 917-923, 1482-1484, 1561-1562, 1569-1570, 

1835, 2468-2489, 3745-3755, 4056-4057, 4362-4367; vgl. ook r. 3582, met het eerdere commentaar op deze passage, 

hiervóór, 188. 

     207 Vgl. hiervóór, 202. 

     208 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 56-61. 

     209 Het wapen met de twee leeuwen wordt in r. 2487 ook aan Hector toegeschreven - vgl. over deze traditie 

hiervóór hoofdstuk IV.6.4. Waarom het bij Karel is gewijzigd wordt niet uitgelegd. Misschien is er gedacht aan een 

heraldieke breuk, een kleine wijziging in het wapen van een jongere tak van een familie. 

     210 Vanaf Anschisus tot en met Otto, zoon van Karel van Neder-Lotharingen en voorlopig laatste ‘Brabantse’ 
drager van de Lotharingse hertogstitel, is sprake van een gouden leeuw in een veld van zilver. Na het verlies van 

Lotharingen neemt Otto’s zwager en erfgenaam Lambert van Leuven het oude wapen van Brabo, rood met een 

zilveren dwarsbalk, aan. Wanneer Godfried met de Baard de Lotharingse titel terugkrijgt voert hij opnieuw de 

gouden leeuw op het veld van zilver. 

 Dat schild van zilver en goud is een fabelwapen, mogelijk te verbinden met Godfried van Bouillon. Het 

rode schild met de zilveren dwarsbalk is wel historisch: het was het wapen van zowel Lotharingen als Leuven. Wel-

licht is aan die beide invullingen gedacht: Lambert was de graaf van Leuven, en de eigenlijke rechthebber op 

Lotharingen. Mijns inziens kwam er in tweede instantie, bij de nog te bespreken Leuvense inkleuring van het verhaal, 

meer nadruk op Leuven te liggen. Terugvoering van het stedelijke wapen op Brabo onderstreepte de fundamentele 
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hertog Hendrik I. Daarbij wordt nogmaals herhaald dat het het wapen van de vorsten van 

Troje was, en dat het eerder was gedragen door de Trojaans-bloedige vorst Karel die vroeger 

in Brabant had geheerst (r. 2468-89). 

 Hoe edel dat Trojaans-Brabantse bloed was mocht tenslotte ook nog blijken uit het feit 

dat maar liefst vier van de beroemde Negen Besten tot het geslacht behoorden. Die gedachte 

wordt uitgesproken aan het eind van de Cornicke, waar Hennen een tweede etymologische 

verklaring van Brabancia geeft, nu niet uit Brabo maar uit de samenstellende letters van de 

naam. Deze staan voor het Latijnse Beata (zalig), Regalis (koninklijk), Antiqua (oud), Boenae 

(goed), Audax (stoutmoedig), Nobilis (edel), Canis (als een hond, zo trouw en edel), Justicie 

(gerechtigheid) en Angnus (als een lam, zo onschuldig en zuiver). Ter toelichting op Nobilis 

stelt Hennen dat er geen land is waar zoveel edele heren uit zijn voortgekomen als Brabant. 

Dat leest men duidelijk bij Jacob van Maerlant “Daer men hem .ix. die besten prisen / Hoert 

van der werelt”. Immers: van Hector was Brabant en het Brabantse wapen gekomen. Julius 

Caesar was de zoon van Karel en Swane. En van de drie christelijke Besten waren zowel 

Karel de Grote als Godfried van Bouillon uit de Brabantse ‘bogaert’ afkomstig. “Dies maecht 

wel heten .j. edel bogaert”.
211

  

 

Machtsaanspraken 

 

De Brabo-sage bood antwoord op een aantal belangrijke, nog openstaande vragen met 

betrekking tot het eigen verleden. Kijken we terug naar de voorstelling van zaken in de 

traditionele Brabantse historiografie, dan is duidelijk dat er sprake was van een aanzienlijk en 

pijnlijk gebrek aan kennis. Over de vroegste geschiedenis van het hertogdom wist men maar 

bitter weinig. Al vanaf de oudste genealogie gold Pippijn I als de eerste hertog van Brabant, 

het land tussen Schelde en Rijn, dat toen nog Austria (inferioris) heette.
212

 Maar de oorsprong 

van het land, van de naam Brabant en van de status als hertogdom bleef duister.  

 In die behoefte aan invulling van de oudste inheemse geschiedenis wilde de Brabo-

sage voorzien. Door de wijze van invulling werd, behalve de afkomst van de hertogen, ook 

hun feitelijke en verhoopte machtspositie gerechtvaardigd en verheerlijkt. De eerste vorst in 

het gebied tussen Schelde en Rijn bleek Karel, een van de vierentwintig Trojaansbloedige 

vorsten onder wie de macht in Europa oorspronkelijk was verdeeld. De implicaties van die 

verdeling komen hieronder nog ter sprake. Voorlopig kan worden vastgesteld dat de grenzen 

van het territorium daarmee waren bepaald, en dat het gebied nu was gedefinieerd als 

onvervreemdbaar erfgoed van het Brabantse huis. Want de eerste die er regeerde was een Tro-

jaan, een tot heersen uitverkorene, die door zijn naam, bloed en wapen als een voorvader van 

de hertogen werd voorgesteld. De avonturen van Brabo verklaarden vervolgens hoe dit land 

een hertogdom met de naam Brabant werd. De eponieme held kreeg deze waardigheid als 

beloning voor het feit dat hij de keizer had geholpen om diens verloren zuster Swane terug te 

vinden. En zo had de hertogstitel van Pippijn I - bij Hennen de eerste christelijke hertog van 

Brabant (r. 894-5) - een oude en mooie oorsprong als keizerlijk dankbetoon aan een 

ridderlijke helper gekregen. 

 Op verschillende punten blijkt dat de Brabantse hertogstitel ook bij Hennen een 

Lotharingse reikwijdte heeft. Het territorium wordt, net als in de genealogieën van rond 1270, 

gelijkgesteld met het gebied tussen Schelde en Rijn. Die grenzen waren bepaald door de 

                                                                                                                                                   
betekenis van Leuven voor het hertogdom (vgl. hierna, 233). 

 In ieder geval volgen de wapens in Hennens Cornicke de wederwaardigheden van de Brabantse macht. Vgl. 

over deze wapens Van Anrooij 1994 A, 298-302; Van Anrooij 1996. Van Anrooij geeft een andere uitleg aan het 

wapen van Brabo, hij denkt allereerst aan Lotharingen, ook al krijgt dat hier een ander wapen. 

     211 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 3847-4215; citaten: r. 4054-5 (onderstreping in het handschrift) en 4071. 

     212 MGH SS XXV, 387; vgl. ook 388, 392. 
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koning van Aelmaengien (de voorganger van de Duitse keizer!), toen deze zes van zijn broers 

als markgraaf of prins in zijn rijk aanstelde.
213

 Ze werden bevestigd door keizer Octaviaen, 

die in Brabo’s tijd deze hoogste waardigheid bekleedde. De keuze voor Nijmegen als de 

oorspronkelijke residentie van de vorst over dit domein is ook verklaarbaar vanuit deze 

optiek. Voor de Brabantse hertogen was deze Gelderse stad zeer begeerlijk. Door haar ligging 

aan het meest noordelijke deel van de Rijn had zij potentieel belang als militair en ideëel 

bruggehoofd bij de verwezenlijking van de Lotharingse droom. Ook hoge ouderdom maakte 

Nijmegen geschikt voor een optreden in een historische constructie die de Brabantse 

aanspraken op het ‘gebied tussen Schelde en Rijn’ moest ondersteunen.
214

 

 Na de promotie tot hertogdom vonden, onder Brabo’s opvolgers, belangrijke ge-

biedsuitbreidingen plaats. De grenzen van het eigenlijke gebied tussen Schelde en Rijn 

werden daarbij ruimschoots overschreden. Samenvoeging van Brabant met de uitgestrekte, 

zuidelijker gelegen bezittingen van Hoeijoen lijkt geïmpliceerd in het huwelijk van erfdochter 

Brabansiaene met Hoeijoens zoon Aetsaert.
215

 Hun zoon Maersiaent zuiverde het Woud 

zonder Genade, het latere Vlaanderen, dat daarna onder zijn bezittingen wordt genoemd.
216

 

Verder onderwierp hij Henegouwen, Artois en Picardië. En de kroon op dit pretentieuze relaas 

is de mededeling dat al die toen nog naamloze gebieden sindsdien tot Brabant werden 

gerekend, omdat dat het eerste en enige land was dat een erkend vorstendom was en een naam 

had: 
 

  Redene waest, wilt mij verstaen, 
  Omdat Julius Cesaer 

  Een hertoghedom maecte, al claer; 

  Ende dyerste was dattij maecte mede. 

  Ende dander lande, dats warede, 

  En waeren van gheenen naeme. 

  Soe ghaf hy Brabant al te samen 

  Den hoechste name, doverste sen; 

  Soe dat alle die lande ghemeyn, 

  Vander see op toter walen, 

  Brabant hieten, al te male.217      

 

 Met dit nieuwe, sterk uitgebreide Brabant lijkt te worden gedoeld op het oude 

Franken-rijk, vóór de uitbreiding daarvan door de latere Brabantse voorvader Clovis. Ook dat 

rijk strekte zich uit over Vlaanderen en de gebieden ten oosten van de Rijn. En ook daarvan 

lag de zuidgrens ter hoogte van de rivier de Somme.
218

 Na Maersiaents kinderloze dood kwam 

een deel van dit grote Brabant in handen van de koning van Goetlant, van Frankrijk. Keizer 

Traijoen verkreeg het deel tot de Schelde. Daarmee was de latere machtsverdeling tussen Rijk 

en Frankrijk verklaard. Ook de titel van Traijoens zoon Priamus, ‘Coninc van Goten ende 

vanden Ryne’, lijkt de Frans-Duitse dualiteit te weerspiegelen die het nageslacht in het 

overgeërfde rijk van Merovingers en Karolingers moet hebben gevoeld.   

                                                
     213 Dat de markgraven en prinsen allen worden aangesteld in Aelmaengien probeer ik hieronder aannemelijk te 

maken.  

     214 Nijmegen: Blöte 1904, 87; Claassens 1991, 30-34. Volgens Claasens is de rol van Nijmegen in de 
oorspronkelijke zwaanriddersage op dezelfde wijze te verklaren. Zie voor traditionele band tussen Nijmegen en 

Caesar hierna, 242. 

     215 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 755-774; vgl. over Hoeijoen hierboven, 201. 

     216 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.812. Later wordt nog gememoreerd dat het de Brabantse Lodewijk de 

Vrome was die de eerste graaf in Vlaanderen aanstelde (r. 1153-1156). 

     217 Hennen van Merchtenen ed. 1896, 795-805. 

     218 Vgl. Maerlants Spiegel Historiael over de veroveringen van Clovis: “Sine vorders haddent te voren / Toter 

Sommen in haer doen” (Maerlant ed. 1863-1879, derde partie, boek 6, kap. 3, r. 26-27). Vgl. voor de historische 

feiten WP 6, 186; LexMA 2, 1863-1868. 
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 De hertogstitel was overigens niet de enige die Octaviaen aan Brabo had verleend. Als 

beloning voor zijn overwinning op de reus Druwoen gaf hij hem later ook nog Antwerpen en 

het omringende land. En zo was duidelijk dat ook het markgraafschap Antwerpen tot het 

oorspronkelijke erfgoed van de Brabantse hertogen behoorde. Vanzelfsprekend was dat niet. 

Het markgraafschap was opgericht rond het jaar 1000, als versterking van de westelijke 

Rijksgrens. Vanaf dit ontstaan liep de geschiedenis van de Antwerpse titel min of meer 

parallel met die van de hertogstitel van Lotharingen. De eerste markgraven stamden uit het 

huis van Bouillon. Na de kinderloze dood van Godfried van Bouillon kwam Antwerpen met 

Lotharingen aan Hendrik van Limburg, en vervolgens, in 1106, aan Brabant. Het bezit ervan 

was echter niet onbedreigd. Er waren regelmatig grensconflicten met Vlaanderen en Holland. 

Tussen 1356 en 1405 kwam Antwerpen zelfs in handen van de Vlaamse graven. Een 

verklaring en legitimering van de Brabantse rechten op het gebied was, kortom, welkom.
219

  

 Treffend is, bij dit ‘afpalen’ van de oorspronkelijke Brabantse macht, de voortdurende 

nadruk op de band met het Rijk. Dat begint in de eerste regels, met de snelle herleiding van 

speciaal Rome en Aelmaengien uit Troje. Het was de koning van Aelmaengien - van het 

latere Duitse Rijk - die het land tussen Schelde en Rijn creëerde.
220

 De Griekse keizer Octavi-

aen maakte het tot hertogdom en voegde er het markgraafschap Antwerpen aan toe.
221

 Later 

stelt Hennen nog eens dat het grote Brabant van Maersiaent het eerste hertogdom was dat 

Julius Caesar, de eerste keizer van Rome, had ingesteld.
222

 De machtspositie van de hertogen 

was dus zeer oud, en werd rechtstreeks uit de hoogste hand verkregen. Brabant was daarom 

rijksonmiddellijk, het hoefde alleen de keizer als hogere politieke macht te erkennen.
223

 

 Diezelfde nadruk op de band met het Rijk komt ook tot uitdrukking in de 

samenstelling van de hertogelijke genealogie. Meer nog dan in de officiële stamboom bleek 

hier de uitverkorenheid van het Brabantse bloed. Immers: ook de grote Julius Caesar, 

kleinzoon en neef van Griekse keizers en zelf de allereerste keizer van Rome, het laatste en 

hoogste wereldrijk
224

, was een Brabander van geboorte! En er was nóg een Romeinse keizer 

in het voorgeslacht van de dynastie: Traijoen, vermoedelijk een rechtstreekse nakomeling van 

de beroemde Caesar. Het keizerschap was dus niet pas onder Karel de Grote aan Brabant 

toegevallen. En ook al was die hoogste kroon uiteindelijk verloren (hier volgt Hennen het 

gebruikelijke, naar aanleiding van de genealogieën besproken verhaal), de herinnering aan dat 

grootse verleden bleef behouden. Dat blijkt wanneer, tijdens een gevecht, de heldhaftige 

Godfried met de Baard een van zijn ridders te hulp komt met de volgende woorden:  
 

  [...] “Van Leefdale, ridder fier, 

  Slaecht groete slage, hebt goeden moed: 

  Bij u es comen tselve bloet, 

  Dat uut Troyen neder es comen, 

  [...] 

  Al eest ontweldic den vorders myn 
  Des keisers croene, ende Vranckerycke, 

  In mij soe es gheheellike 

  Kaerles moet ende Hectoris mede, 

                                                
     219 Prims 1927-49 I, 24-25, 177; VI, 6 e.v.; X; AGN 2, 473-474. 

     220 Vgl. hierboven, 211. 
     221 Men vergelijke ook het gesprek tussen Brabo en de Antwerpse reus: Brabo weigert de tol, omdat alleen de 

keizer er (aanspraak op) macht heeft en hij niemand anders boven zich erkent (Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 

425-434). 

     222 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 795-805, hierboven geciteerd. Aldus geparafraseerd is er geen 

tegenspraak met het voorafgaande, waarin al sprake was van hertogen onder de vierentwintig zoons van 

Merrowinghen, en van instelling van het hertogdom Brabant door Octaviaen. Deze passage werd echter vermoedelijk 

later ingevoegd: vgl. hierna 255. 

     223 Dit was ook de implicatie van de hertogelijke positie als rijksvorst. 

     224 Over het belang van Caesar in de translatio imperii op de Romeinen: Leeker 1986, 15-18. 
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  Als men noch, in kerstenhede, 

  Weten sal, in corten jaeren!”225 

 

Een directe sollicitatie naar de keizerskroon hoeft men in dit alles niet te lezen. Een Latijnse 

genealogie was daarvoor misschien een geschikt medium, maar een fantasievolle kroniek in 

de volkstaal was dat niet. Wel moest eruit blijken hoe bijzonder het Brabantse bloed was, hoe 

hoog de Brabantse aanspraken reikten, en hoezeer het besef van uitverkorenheid de hertogen 

kon en behoorde te inspireren. 

 

De vierentwintig zonen van Merovech 

 

Al dienen de aanspraken op het keizerschap hier vooral ter verhoging van status en 

zelfrespect, toch bevat deze versie van de Brabo-sage een impliciete sollicitatie naar een hoge 

post in het Rijk. Die sollicitatie is vervat in de beschrijving van de verdeling van macht onder 

de vierentwintig zonen van Merrowinghen (Merovech). Achter die vele zonen mag meer 

worden gezocht dan een willekeurige uitbreiding van het gangbare genealogische schema. 

Een dergelijke opvallende toevoeging zal niet voor niets in de bestaande traditie zijn 

opgenomen. 

 Een complicerende factor bij de interpretatie is het feit dat dit deel van het verhaal 

hoofdzakelijk bestaat uit een opsomming van namen van personen en landen. Juist namen zijn 

een kwetsbaar element in de doorgave van teksten, en de gebrekkige overlevering van 

Hennens Cornicke laat zich hier af en toe goed voelen. Maar er bestaat een tweede bron 

waarin deze opsomming is bewaard, soms in iets andere, in een enkel geval aantoonbaar 

betere lezing. Het is een rijmkroniekje, bekend onder de titel Van den beghinsel van Roome 

ende van Brabant.
226

 Ook deze bron zit vol corrupties. Identificatie van sommige figuren en 

gebieden blijft dus lastig. Door combinatie van de gegevens laat zich echter wel een algemeen 

patroon onderscheiden, waarachter zich inderdaad een in fictie verpakte politieke boodschap 

doet vermoeden.  

 Over de hoofdzaken zijn beide bronnen het eens. De Trojaansbloedige koning van 

Aelmaengien, Merrowinghen, had vierentwintig zonen: negen koningen, negen hertogen, en 

zes “mercgreven ende prinsieren”.
227

 De oudste zoon, Hilderic, bleef koning in Aelmaengien. 

Mercwinc, de tweede, werd koning van Frankrijk. Hector heerste in Granada en Aragon, 

Troylus in Spanje
228

 en Castilië, Mercurius in Engeland, Golias in Denemarken, en Saladijn in 

Zweden of, volgens de waarschijnlijk corrupte lezing bij Hennen, in Swaven (Zwaben).
229

 

Florremont of Ferremont regeerde in “Bemeter”, bij Hennen “Beem”: Bohemen.
230

 De 

negende en laatste koning, Corebel of Lucabel, heerste over Germanië “Dat vtrecht jn Prusen 

heet” of “Dat Uutrecht ende voert Prusen heet”. Vermoedelijk wordt daarmee gedoeld op de 

Pruisische gebieden van de Duitse Orde.
231

 Niet ieder detail is duidelijk. Maar als geheel is 

                                                
     225 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 1559-1572; met ‘Kaerle’ in r. 1570 wordt gedoeld op Karel de Grote. 

     226 Editie: Van Eeghem 1940 (opsomming zonen: r. 94 e.v.). Weliswaar gaat het volgens sommigen om een 

navolging van Hennens Cornicke, maar die visie is aanvechtbaar - vgl. hierna 246 e.v.. In elk geval blijkt het 

rijmkroniekje soms een betere lezing te geven dan het handschrift waarin de Cornike is overgeleverd. 

     227 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 110; idem in het rijmkroniekje, r. 128. 
     228 Wat er precies met Spanje bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk: Navarra misschien?  

     229 Hennen van Merchtenen ed. 1896 r. 96-98: “Ende was coninc vanden Swaven mede; / Sinen name, dats 

warede, / Was Saledyn [...]”. Het woord mede werd, om het rijm, toegevoegd door editeur Gezelle. Op basis van het 

rijmkroniekje lijkt de oorspronkelijke lezing echter Zweden. Zweden past bovendien beter in de geografische 

volgorde van de reeks dan Zwaben, en was inderdaad een koninkrijk - Zwaben niet (WP 25, 455, 488-489). 

     230 MNW I, 679. 

     231 Resp. Van Eeghem 1940, r. 122 en Hennen van Merchtenen ed. 1896, 104 (Gezelles conjectuur Friesen voor 

Prusen is, gezien de systematische volgorde van de gehele opsomming, onjuist). Achter de vermelding van Utrecht 

zit mogelijk een verwijzing naar het feit dat een van de twee ‘Nederlandse’ balijen van de Orde zich daar bevond 
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deze opsomming van koningen te zien als een overzicht van de verdeling van de aan de 

Trojanen toebedeelde macht in (West-)Europa, uitgaande van de situatie in de dertiende, veer-

tiende eeuw, en met verlening van prioriteit aan het Rijk. Bij de rondgang wordt een systema-

tische volgorde aangehouden: van het centrum naar het zuidwesten, dan naar het noorden, het 

noordoosten en tenslotte het zuidoosten. 

 Het aantal van vierentwintig zonen is met opzet gekozen. Tot die conclusie leidt de 

vermelding - in beide bronnen - van de negen hertogen. Deze hertogen volgden elk een van 

hun koninklijke broers naar diens rijk: zij krijgen geen naam, en hadden geen eigen gebied. 

Hun functie is dan ook uitsluitend numeriek: zij dienen om het totaal van vierentwintig rond 

te maken. Ook hun aantal van negen lijkt, net als het aantal van negen koningen
232

, door die 

opzet bepaald. Twee maal negen: dat was wat er overbleef wanneer je het (naar zal blijken 

essentiële) getal zes aftrok van het symbolische aantal van vierentwintig. Waarschijnlijk zijn 

de vierentwintig zonen van Merrowinghen bedoeld als wereldlijke ‘oudsten’, naar het 

voorbeeld van de vierentwintig oudsten uit de Bijbel. Het getal 24 staat daarbij voor volle-

digheid, totaliteit.
233

 De opsomming wil dan een compleet overzicht van de machtsstructuur 

van het oude Europa lijken.     

 Anders dan de negen hertogen krijgen de zes laatste zoons, de markgraven en 

‘prinsieren’, weer wel een territorium toebedeeld. En nu wordt het interessant, want een van 

hen is Karel van Nijmegen, stamvader van de Brabantse hertogen.
234

 De eerste van de zes 

heerst als markgraaf over Brandenburg. De tweede is markgraaf in ‘Nusenne’ (rijmkroniekje 

r. 134) of ‘Mysen’ (Hennen r. 116). De derde is ‘prinsier’ van Bourgondië, de vierde heer van 

Beieren, en de vijfde heer van Saksen. De zesde, als enige met name genoemd, is Karel van 

Nijmegen, ‘prince’ in het gebied tussen Schelde en Rijn.
235

  

 Deze opsomming vertoont opmerkelijke analogie met de reeks keurvorsten die zich in 

de loop van de dertiende en veertiende eeuw in het Rijk heeft gevormd. Het recht om de 

Roomskoning - de nog te kronen keizer - te kiezen berustte aanvankelijk bij de hele Duitse 

adel, maar werd meer en meer beperkt tot de groten van het Rijk. In de dertiende eeuw kwam 

het bij een zeer kleine, exclusieve groep te liggen. De Saksenspiegel van Eike von Repgow 

(ca. 1220) noemt zes vooraanstaande Rijksvorsten als vóór-kiezers: de aartsbisschop van 

Mainz, de aartsbisschop van Trier, de aartsbisschop van Keulen, de Paltsgraaf van de Rijn, de 

hertog van Saksen en de markgraaf van Brandenburg. Het recht van een zevende keurvorst, de 

koning van Bohemen, bleef lang omstreden. In 1356 werd het, met dat van de andere zes 

keurvorstenhuizen, definitief bevestigd.
236

 

 Vergelijken we deze keurvorsten met de zes markgraven en prinsen uit de Brabo-sage, 

dan zijn er belangrijke overeenkomsten. Allereerst gaat het - voor zover duidelijk - ook in het 

Brabantse verhaal om heersers binnen Aelmaengien, het latere Duitse Rijk. Dat wordt zo goed 

als expliciet gezegd over de markgraaf van Brandenburg,
237

 en is ook evident bij de vorsten 

                                                                                                                                                   
(WP 7, 598; Van Winter 1969, 17, 25). 

     232 Er waren er meer - Portugal en Noorwegen bijvoorbeeld ontbreken in het overzicht. Misschien heeft de 
gedachte aan negentallen als de Negen Besten meegespeeld. 

     233 Meyer en Suntrup 1987, 681. Volgens de Apocalyps van Johannes hadden zich deze vierentwintig om Gods 

troon geschaard en waren zij daardoor de aangewezen bemiddelaars tussen God en de mensen. De hier optredende 

wereldlijke oudsten zouden dan, in analogie, Trojes bloed en beschaving over Europa hebben verspreid. Op 

mogelijke verdere symbolische lading wordt hieronder in n. 413 dieper ingegaan. 

     234 Ook het rijmkroniekje brengt hem met de dynastie in verband, en stelt zijn territorium gelijk met het latere 

Brabant. Vgl. hierna, 251 e.v..  

     235 Van Eeghem 1940, r. 127-142; Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 109-124. 

     236 LexMa V, 1581-1583; WP XIII, 316; zie over de aanvankelijke beperking tot zes en de omstreden positie van 

de koning van Bohemen ook Wolf 1990. 

     237 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 111-114 (vgl. ook Van Eeghem 1940, r. 129-132): 
 

   Den outsten maecty [Hilderic] mercgreve fiere 
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van Beieren, Saksen en het land tussen Schelde en Rijn. Alleen Bourgondië en ‘Mysen’ of 

‘Nusenne’ zijn vooralsnog lastiger te plaatsen. De positie die de heren in Aelmaengien krijgen 

is vergelijkbaar met die van de keurvorsten: na de koning zijn ze de belangrijkste groten van 

het Rijk. Hun aantal van zes komt bovendien overeen met het aanvankelijke aantal keurvor-

sten. De koning van Bohemen valt ook hier buiten de reeks, hij is al bij de negen koningen 

opgenomen.
238

  

 Onder de zes heren zijn twee directe parallellen met de latere keurvorsten: de vorsten 

van Brandenburg en van Saksen. Drie andere lijken indirect als zodanig te kunnen worden 

geïnterpreteerd. In “Nusenne” of (duidelijker) “Mysen” mogen we wellicht een verlezing van 

‘Mainz’ zien. ‘Prinsier van Bourgondië’ kan worden opgevat als een alternatieve aanduiding 

voor de machtspositie van de aartsbisschop van Trier. Het recht van de zeven keurvorsten 

werd namelijk ook wel teruggevoerd op de zeven zogenaamde ‘aartsambten’, belangrijke ere-

functies, die zij bekleedden. De positie van aartsbisschop van Trier was verbonden met het 

ambt van kanselier van Bourgondië.
239

 De ‘heer van Beieren’ tenslotte neemt vermoedelijk de 

plaats in van de Paltsgraaf van de Rijn. In 1214 was de Rijnpalts in leen gegeven aan Otto, 

zoon van Lodewijk I van Beieren, uit het huis Wittelsbach, dat er tot ver na de middeleeuwen 

over zou blijven heersen. De positie van keurvorst werd aanvankelijk beurtelings door de 

Beierse en de Paltische tak van de Wittelsbachs bekleed, tot zij in 1356 definitief aan de 

Paltsgraven werd toegewezen.
240

  

 De enige keurvorst die we niet in een van de zes genoemde heren kunnen herkennen is 

de aartsbisschop van Keulen. Zijn plaats wordt bezet door Karel van Nijmegen, voorganger  

van de Brabantse hertogen. Die vervanging is uitstekend te verklaren vanuit de hertogelijke 

ambities. De aartsbisschop van Keulen was een belangrijke concurrent in de strijd om de 

macht in het gebied waarover Karel van Nijmegen zou hebben geheerst en waarover de 

Brabantse hertogen zo graag weer wilden heersen: (Neder-)Lotharingen. Hij was daarbij 

vooral gevaarlijk omdat zijn aanspraken op oudere grondvesten rustten dan die van de  

 

                                                                                                                                                   
   In sinen lande [Aelmaengien], sy u becant, 

   Ende gaf hem te vueren den brant: 
   Hier bij van Brandenborc wan den name. 
 

     238 Deze presentatie als zestal wijkt af van de visie van Boendale. In diens Brabantsche Yeesten en in Der Leken 

Spieghel is sprake van zeven keurvorsten, inclusief de koning van Bohemen (Boendale ed. 1839-1869, boek III kap. 

2 r. 107-168; idem ed. 1844-48, boek II kap. 49 r. 73-102). Boendale volgt hierin Maerlants Spiegel historiael 
(Maerlant ed. 1863-1879, vierde partie, boek II kap. 40 r. 13-50).  

 Maar er is een andere belangrijke mogelijke bron. De oudste afbeelding van de keurvorsten dateert van 

1273 of iets later. Het is een beeldengroep op de voorgevel van het oude raadhuis in Aken, de kroningsstad waarover 

de Brabantse hertogen de voogdij hadden (vgl. hiervóór, n. 30). Zij moeten de - voor iedereen te allen tijde zichtbare 

- beelden goed hebben gekend. Het is daarom interessant dat de wijze van afbeelden correspondeert met de in de 

kroniek gegeven voorstelling. Ook in Aken zag men zes keurvorsten, aan weerszijden van de door afwijkende positie 

(verhoogde nis in het midden) en attribuut (lans in plaats van zwaard) gekenmerkte koning. De beelden werden 

geplaatst ter herinnering aan en ter legitimering van de keuze van Rudolf van Habsburg, in 1273. De schilden van de 

koning en de wereldlijke vorsten droegen vermoedelijk de wapens van het Rijk en van de bij die keuze betrokken 

keurvorsten van de Palts (Lodewijk van Beieren), van Saksen en Brandenburg. De koning van Bohemen moet 

ontbreken: hij was tegen Rudolfs verkiezing, en had zich bovendien nog geen duidelijke plaats in de groep verwor-
ven (Wolf 1990, 17-26). 

     239 LexMA III, 2101; WP 1, 102-103; vgl. over de band tussen het recht van de keurvorsten en de aartsambten ook 

Wolf 1990. 

     240 WP XX, 295; XXV, 53; Reisinger 1977, 43-4 en passim. Er is vanuit Beieren wel geprobeerd een eigen Beiers 

kiesrecht naast en los van het Paltsgraafschap erkend te krijgen. In 1273 werd hierbij, in concurrentie met de koning 

van Bohemen, enig succes geboekt. Erkenning bleef weliswaar uit, maar er werd officieel vastgesteld dat Hendrik, 

hertog van Neder-Beieren, bij de koningskeuzen van 1257 en 1273 betrokken was geweest. Uiteindelijk bleven deze 

pogingen echter zonder resultaat (Reisinger 1977, 94-5). De Beierse acties en succesjes in dezen lijken me te 

marginaal om identificatie van de ‘heer van Beieren’ als Palts-keurvorst in de weg te staan. 
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Het oude raadhuis van de door Brabant beheerde kroningsstad Aken, met beelden van de Duitse koning 

temidden van zes keurvorsten. Links de drie geestelijke, rechts drie wereldlijke: de vorsten van de Palts 

(Lodewijk van Beieren), van Saksen en Brandenburg - de koning van Bohemen ontbreekt. De beelden dateren 

van 1273 of kort daarna. Foto van vóór 1874, dus van vóór de restauratie van de voorgevel in 1888. Uit: Wolf 

1990, afb. 3. Vgl. n. 238. 
 

 

 
 
De oorspronkelijke beelden, sinds 1945 verdwenen en alleen nog fotografisch bewaard. De afbeelding van de 

meest rechtse keurvorst is een uitvergroting uit bovenstaande foto. Uit: Wolf 1990, afb. 2. 
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hertogen uit het huis van Ardennen en hun Brabantse opvolgers. In 953 had Otto I het bestuur 

over Lotharingen immers opgedragen aan zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen.
241

 In 

Keulen verkondigde men sindsdien het standpunt dat de hertogstitel daarmee voorgoed met de 

bisschopszetel was verbonden. En in 1151 wist een kandidaat voor die zetel, Arnold van 

Wied, inderdaad beide waardigheden te verkrijgen. De rechten van de Brabantse hertog, de 

tienjarige Godfried III, werden daarbij genegeerd. 

 Rivaliteit met Keulen om de oppermacht in het hertogdom Lotharingen blijkt ook in 

de Brabantse historiografie. Veelzeggend is de Brabantse annexatie van de titel aartshertog. 

Die term was ooit uitgevonden door Ruotger, schrijver van de Vita Brunonis (tiende eeuw), 

die er het bijzondere karakter van Bruno’s dubbelfunctie mee wilde aanduiden. Bij latere 

auteurs werd het een officiële titel die aan Bruno zou zijn verleend. In de genealogieën II en 

III van rond 1270 - en, naar hun voorbeeld, in latere Brabantse geschiedschrijving - wordt 

deze titel toegekend aan de Brabantse hertog en zijn Karolingische voorvaderen, die zo tevens 

een trapje hoger dan de ‘gewone’ hertogen kwamen te staan. In de opsomming van voorgan-

gers in de waardigheid van (aarts)hertog van Lotharingen wordt Bruno zorgvuldig verzwegen. 

De Brabantse overwinning bij Woeringen, in 1288, heeft de Keulse ambities wel wat afge-

zwakt.
242

 Maar Bruno’s oudste recht bleef een historisch probleem. Ook die kwestie werd 

door de Brabo-sage opgelost: lang vóór 953 had een voorvader van de Brabantse hertogen, 

Karel van Nijmegen, al over dit gebied geheerst.  

 Deze interpretatie van de zes markgraven en prinsen impliceert echter nog meer dan 

een - nu ook in andere zin ‘historische’ - overwinning op Keulen. Lotharingen zou op grond 

van het hier gepresenteerde verleden niet alleen hertogdom, maar ook keurvorstendom 

moeten zijn. Brabants verlangen naar opname in de selecte groep van keurvorsten hoeft geen 

verbazing te wekken. Het past precies in het al genoemde streven naar een vooraanstaande 

positie binnen het Rijk. Het was ook geen onrealistische wens. De hertogen waren rijksvor-

sten van aanzien. Verschillende keren waren zij betrokken bij de koningskeuze, soms zelfs als 

kandidaat voor de troon. Jan III wist in 1338 een van de keurvorstelijke aartsambten - dat van 

zwaarddrager - te verkrijgen.
243

 Tot 1356 lijkt de samenstelling van het college bovendien nog 

niet onwrikbaar te hebben vastgelegen.
244

 En de keurvorstelijke positie van de drie aartsbis-

schoppen was niet direct verbonden aan hun geestelijke stand.
245

 Van werkelijke kandidaat-

stelling is in het hier besproken kader van een fictionele kroniek in de volkstaal geen sprake. 

Maar uit de opsomming van de vierentwintig zonen en hun verdeling van de macht in Europa 

mogen we wel afleiden welke plaats men zich in Brabant op de politieke landkaart droomde. 

 

Plaatsnaamverklaringen 

 

Tot nu toe bleek de Brabo-sage vooral te cirkelen rond de belangen en interesses van het hof. 

De steeds meer bekritiseerde zwaanridder-sage werd erdoor gerationaliseerd en ingepast in de 

                                                
     241 Vgl. hiervóór, 161. 

     242 Over de Brabantse en Keulse strijd om de titel van aartshertog, en het gebruik van die titel in de Brabantse 

historiografie: Grunzweig 1956, 139-49. 

     243 Avonds 1989, 32-43.  
     244 Aanvankelijk was er nog geen sprake van een uitsluitend kiesrecht door de keurvorsten - de Saksenspiegel 

heeft het dan ook over vóór-kiezers. Het gebruik van de termen ‘keurvorst’ en ‘college’, en het leggen van recht-

streeks verband met de aartsambten zijn pas vanaf 1298 aanwijsbaar. Tot 1314 hebben ook andere groten van het 

Rijk aan de koningskeuzen meegewerkt. Dat ook in de daarop volgende decennia de zaak nog niet helemaal vastlag 

mag blijken uit de definitieve bevestiging van het recht van de koning van Bohemen in 1356 (LexMA V, 1581-2; 

Wolf 1990, 25-6, 31, 34-6.  

     245 Vgl. hierboven, over het verband met de aartsambten. In een keurvorsten-fresco van kort na 1298, afkomstig 

uit Zürich, zijn de drie aartsbisschoppen afgebeeld in geestelijk gewaad, maar in plaats van een mijter dragen ze een 

vorstenhoed. Ze worden daarmee ook als wereldlijke heersers afgebeeld (Wolf 1990, 37). 
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officiële, in Troje wortelende stamboom. Die hoge afstamming werd bovendien sterker 

benadrukt door de herleiding van het Brabantse wapen uit Troje. En de edelheid van het 

hertogelijke bloed kreeg nog grotere glans door de opname van Julius Caesar - nóg een Beste, 

nóg een keizer - in de Brabantse genealogie. Ook verklaarde het verhaal de naam en de status 

van het hertogdom, en liet het zien hoe oud het wel was. Daarbij werd tevens onderstreept dat 

de heersende dynastie de eerste, rechtstreeks van de keizer verkregen rechten op Brabant 

(lees: Lotharingen) en het markgraafschap Antwerpen had. Impliciet werd duidelijk dat 

Lotharingen eigenlijk een keurvorstendom hoorde te zijn. 

 De vraag is, hoe de verschillende plaatsnaamverklaringen in het verhaal moeten 

worden geïnterpreteerd.
246

 Staan ook zij in verband met de belangen van de hertogen, 

bijvoorbeeld als opsomming en vordering van de voornaamste steden in eigen en aangrenzend 

gebied? Of zijn ze wellicht een stedelijke bijdrage aan de Brabantse oorsprongsmythe? We 

zagen dat verschillende suggesties in deze richting zijn gedaan.
247

 

 

Kijken we naar de betekenis van deze verhaalelementen, dan passen ze voor een goed deel in 

het hertogelijke perspectief. Dat blijkt al in de ook hier overheersende nadruk op de rol van de 

vorst als beschavingsbrenger.
248

 Aan het begin van het verhaal is Brabant zelf al gecultiveerd. 

Het wordt immers geregeerd door de Trojaanse vorst Karel en zijn Griekse Swane, vanuit het 

hof in Nijmegen. Het is een land van bossen, valleien en rivieren, met hier en daar wat bebou-

wing: het ‘hof’ van de hulpvaardige Beerte en Lefde, het kasteel Monfroit met de vriendelijke 

ridder Eijdier, het veelbezochte heiligdom in het bos bij het latere Leuven. Swane heeft 

Eijdier in dienst als “forestier” (r. 481-2), om toezicht te houden in haar domein. Men ontmoet 

er dan ook geen gevaar. Wel dragen de hoofse ridder Brabo, Caesar en Octaviaen bij aan de 

verdere beschaving van het gebied, door de stichting van diverse kastelen waaruit later steden 

groeiden. 

 Heel anders is het in het nog onbeheerde Antwerpen. Daar heerst de wildernis. Het is 

een onherbergzaam rietland, gedomineerd door een roofkasteel waarin een gruwelijke reus 

woont. Zijn naam Druwoen lijkt zijn rol als verpersoonlijking van het wilde, kwade te 

onderstrepen. Men heeft die naam in verband gebracht met het woord truwant: vagebond, 

rover. Ook is gedacht aan samenhang met het Franse dragon: Brabo’s gevecht doet wel 

denken aan de strijd van Sint Joris met de draak, eveneens een symbool van het kwade, van de 

duivel.
249

 Het meest voor de hand ligt echter verband met het Middelnederlandse druwen 

(dreigen).
250

 Hier zien we ridder Brabo dus echt als de overwinnaar van wildernis en chaos, 

als de brenger van orde en beschaving. En zijn verheffing tot vorst van het gebied bevestigt en 

bestendigt die nieuwe orde. Het verhaal van Brabo en de reus werd in Antwerpen zeer 

populair. Maar een vanuit die stad zelf voortgekomen stichtingssage zou misschien toch 

eerder een andere vorm hebben aangenomen. Er waren eervoller en beter op de eigen situatie 

toegesneden verledens denkbaar dan deze geschiedenis van een luguber roversnest dat vanuit 

Brabant was onderworpen. En de hertogen hadden het niet bij Antwerpen gelaten. Aan de 

overkant van de Schelde lag het al even angstaanjagend genaamde Woud zonder Genade, dat 

Brabo’s kleinzoon Maersiaent later had schoongeveegd. En we mogen aannemen dat ook de 

andere door Maersiaent veroverde gebieden wel hebben gevaren bij de onderwerping aan 

vorstelijk gezag.  

 Selectie en uitwerking van de etymologieën wijzen eveneens op het hof als voornaam 

                                                
     246 Over de buiten het eigenlijke Brabo-verhaal vallende etymologie van Brandenburg hierna, 248. 

     247 Zie hiervóór, 196. 

     248 Vgl. hiervóór, hoofdstuk IV.6.2. 

     249 Van den Berg 1987, 90. Vgl. over truwant Truwanten ed. 1978, 65-67, 97 e.v. Zeer gewaagd: De Wachter 

1991, 13-14. Over de symboliek van Sint Joris en de draak Timmers 1981, nrs. 73, 259, 586, 720. 

     250 MNW II, 448-9. 
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richtpunt. De meeste zijn te begrijpen vanuit de hertogelijke politiek, maar tonen geen 

verband met lokale belangen. Een deel ervan had legitimering van de feitelijke en gewenste 

macht van de hertogen tot doel. Dat bleek al met betrekking tot Antwerpen (inclusief het 

omringende ‘Lant van den Riet’) en Nijmegen.
251

 Ook enkele van de andere stich-

tingsverhalen hadden die intentie. De keuze voor Kamerijk en Valenciennes lijkt ingegeven 

door dezelfde motieven als die voor Nijmegen, het noordelijke ‘bruggehoofd’ aan de Rijn. 

Kamerijk was de eerste belangrijke plaats aan de Schelde, de meest zuidelijke post aan de 

andere grensrivier van het veronderstelde vroegere machtsgebied van de dynastie.
252

 Kamerijk 

en Nijmegen vormden als het ware de polen van die wereld. Valenciennes was de volgende 

grote Schelde-stad, en was tevens van belang omdat haar naam als etymologische onder-

steuning voor de waarheid van het zwanenjagersverhaal kon dienen. Ook de verklarende 

vermelding van Hoei lijkt bedoeld als markering van macht, ter aanduiding van het centrum 

van de later verkregen zuidelijke gebieden.   

 Onderstreping van de band tussen Brabant en het Rijk is het doel van de etymologie 

van Aarschot. Daar zou de oorsprong van de rijksadelaar hebben gelegen. Mocht deze 

naamsverklaring een stedelijke achtergrond hebben, dan is daar bij Hennen niets meer van te 

merken. Hij lijkt haast verbaasd dat juist Aarschot, “daer men soe letter [weinig] af / Wet te 

spreken” (r.685-6), de geboortegrond van zo’n belangrijk symbool was. Het is bovendien de 

vraag of zo’n als ‘onbeduidend’ getypeerd stadje een eigen oorsprongsmythe zou hebben 

voortgebracht. 

 

Ook de gegevens over de oudste geschiedenis van Brussel en Leuven staan allereerst in 

verband met hun betekenis voor land en vorst. Het gaat immers om uitleg en legitimering van 

de positie als hofstad en hoofdstad, en als plaats van inhuldiging. De gekozen invalshoek 

wordt misschien tevens getypeerd door het feit dat alleen de naam Monfroit of Ten Berghe 

Cout wordt verklaard, terwijl een etymologie van Brussel ontbreekt. Op Coudenberg immers 

huisde het hertogelijk hof. Vandaaraf keek men uit over de eigenlijke stad Brussel.
253

 

 Maar de nadere uitwerking blijkt hier wel degelijk vormgegeven vanuit lokale belan-

gen, tegen de achtergrond van de heftige concurrentiestrijd tussen de beide steden. Eerder 

zagen we hoe Brussel in de dertiende eeuw de prestigieuze en profijtelijke status van 

voornaamste residentie had verworven.
254

 De stad had die eerste plaats overgenomen van 

Leuven. Leuven liet het er niet bij zitten. Het zette dezelfde middelen in die Brussel gebruikte 

om het hof aan zich te binden. In 1375 werd de oude burcht op de Caesarsberg
255

 voor veel 

geld opgeknapt. Voorwaarde was dat hertog en hertogin er gedurende zes jaar zouden 

resideren, maar onlusten hebben dat verhinderd. Ook de belofte van een flink jaargeld, in 

1386, had niet het gewenste resultaat. In 1423-1424 verrees er op stadskosten een nieuw 

paleis op Craenendonck, speciaal gebouwd voor Jan IV, die zich er vervolgens weinig liet 

zien. Na de dood van Filips van Sint Pol, in 1430, verbleven de Brabantse hertogen nog maar 

nauwelijks in Leuven. Herovering van de oude positie als residentie lukte dus niet. In theorie 

behield de stad echter steeds een zekere voorrang: de officiële inhuldiging van de hertogen 

                                                
     251 Vgl. hiervóór,  211 e.v. 
     252 Blöte 1904, 87. 

     253 Over deze schijnbare ‘tweedeling’ van Brussel Pleij 1988, 15-16 en passim. Overigens kan niet worden 

uitgesloten dat in een oorspronkelijker versie wel een verklaring van de naam Brussel was opgenomen - vgl. de 

omissies ten aanzien van Antwerpen. 

     254 Hiervóór, 185. 

     255 Van Even meende dat de naam van het daar gelegen ‘Chateau-César’ uit de tijd van Karel V stamde, en betrek-

king had op deze vorst, niet op Caesar (Van Even 1895, 243). Cools echter zag verband tussen de naam Caesarsberg 

en historische militaire resten uit de Romeinse tijd (Cools 1988, 85 n. 10). In Hennens Brabo-sage wordt geen 

verband met Caesar gelegd, maar in de derde Brabo-sage wel (vgl. 287). De naam is dus zeker ouder dan Karel V.   
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bleef er tot ver in de zestiende eeuw plaatsvinden.
256

 

 Hennen van Merchtenens Brabo-verhaal lijkt, op dit punt, geschreven vanuit het 

standpunt van Leuven. Brussel wordt met nadruk voorgesteld als tijdelijke residentie. Brabo 

en Swane wonen op Monfroit totdat het kasteel dat voor hen op de berg bij Ten Ghelove 

wordt gebouwd klaar is. Misschien is de herleiding van Brussel uit Ten Berghe Cout bewust 

contrasterend, en krijgt zij zo een heel concrete betekenis als argument voor de voorkeur voor 

Leuven. De beschrijving van het nieuwe kasteel bij Ten Ghelove getuigt van aandacht voor en 

kennis van de plaatselijke omstandigheden. Daarop wijst niet alleen het noemen van de berg 

waarop het verrees, maar ook de vermelding van de bouw van een onderaardse gang tussen 

deze nieuwe burcht en het oude heiligdom, de ‘sinagoghe’. Aan de voet van de Caesarsberg 

kon men werkelijk de ingang van een onderaardse gang zien. En er stond inderdaad een oud 

heiligdom: een kapel met een vierkante toren, in Romaanse stijl.
257

 Ook de uitgebreide aan-

dacht voor de historische status en functie van dat heiligdom is een indicatie voor de 

Leuvense herkomst van althans deze versie van dit element van de Brabo-sage. Nu wist men 

eindelijk wat die raadselachtige bouwsels waren, en wat een groots verleden zij 

representeerden. En tenslotte wordt gememoreerd dat Leuven nog steeds het wapen van Brabo 

voert.
258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het kasteel van Leuven, op de Caesarsberg. Rechtsonder (gemarkeerd als nr. 7) de Romaanse kapel. 

Naar een gravure uit 1595 (uit: Van Even 1860, 116).  

 

                                                
     256 Leuven 1980, 51, 62, 66, 231-2; Soenen 1984, 62; Uyttebrouck 1991, 193, 196-7; Van Gerven 1998, 398-400, 

404-406. Over de situatie onder Jan III, de tijd waarin de Brabo-sage moet zijn ontstaan: Avonds 1991, 180-189 (met 

verdere voorbeelden van rivaliteit tussen Brussel - in elk geval tot 1340 voornaamste residentie - en Leuven, de 

politiek leidinggevende stad). Vgl. ook hiervóór, hoofdstuk V.3.3.2. over Brussel. 

     257 Van Even 1895, 252-3. In de zeventiende eeuw, volgens Van Even een tijd “qu’on prenait plaisir à attribuer au 

paganisme toutes les constructions dont on ignorait l’origine”, noemde men deze kapel ‘Tempel van Diana’. Uit de 

Brabo-sage blijkt dat dit verlangen naar verklaring vanuit een antiek verleden veel verder teruggaat. 

     258 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 1338; vgl. hiervóór, n. 210. 
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 Toch draagt Hennen ook bij aan het prestige van Brussel. Direct na de voor Brussel 

pijnlijke passage over Brabo’s voorlopige verblijf op Monfroit herinnert hij aan de stichting 

van de stad door Mondedier. Er is geen verband tussen deze stichtingsmythe en de Brabo-

sage, de twee spreken elkaar zelfs tegen. Mondedier leefde ruim duizend jaar eerder dan 

Brabo, tijdens of vlak na de val van Troje. Hij was de zoon van een Trojaanse vluchteling, 

Ganus, en tevens stichter van Parijs en van ‘Cassus casteele’.
259

 Brussel kreeg daarmee een 

hogere ouderdom dan de andere Brabantse steden. Ook in het vervolg van zijn Cornicke geeft 

Hennen regelmatig blijk van een goed oog voor het belang en de status van zijn eigen stad. 

Dat is niet verwonderlijk, gezien de Brusselse herkomst van zowel de auteur zelf als, 

vermoedelijk, een belangrijk deel van zijn publiek.
260

 

 Hoe kan deze gelijktijdige steun aan de twee concurrerende steden worden verklaard? 

De Leuvense kleuring lijkt een ouder verhaalelement. De verkiezing van Ten Ghelove boven 

Monfroit als nieuwe residentie in het land tussen Schelde en Rijn is met de Brabo-sage 

verweven. Mondedier daarentegen heeft de trekken van een deus ex machina. Zijn troostende 

aanwezigheid komt precies op het juiste moment. Maar voor het overige staat hij helemaal los 

van het verhaal en van de daarin gevolgde methodes: er is geen relatie met Brabo, er is geen 

naamsverklaring. Ook het feit dat Mondedier en zijn stichtingen in de andere bronnen voor de 

Brabo-sage ontbreken
261

 steunt de veronderstelling dat het om een latere toevoeging gaat. De 

herkomst van deze Trojaanse stichtingssage is duister, en buiten en na de kroniek van Hennen 

is er geen spoor meer van te vinden. Mogelijk is zij verzonnen - door Hennen, of door een 

voorganger - als tegenwicht tegen de Leuvense lading van de Brabo-sage.
262

 Misschien kon of 

wilde de auteur deze niet tegenspreken - bijvoorbeeld omdat hij ook Leuvenaars te vriend 

wilde houden, omdat het verhaal hem daarvoor te bekend of te geloofwaardig was, of omdat 

                                                
     259 Vgl. het citaat hiervóór, 205. 

     260 Vgl. V.4.2.1. Over de verdere aandacht voor Brussel hiervóór, 188, en Van Anrooij 1993 C, 305-306. 

     261 Vgl. hierna, V.4.3. en vlg. 

     262 Andere vermeldingen zijn mij niet bekend, noch uit de sagen rond Brabant, noch uit die rond Parijs (zie 

hiervóór, IV.4.5.3. en Barroux 1955). De stichting van ‘Cassus casteele’ door een zoon van ‘Ganus’ doet denken aan 

(en is misschien geïnspireerd op) berichten over de oorsprong van het Vlaamse Kassel, op de Mons Kassel. Dat zou 

zijn gesticht door (Gaius) Julius Caesar, ter herinnering aan een Crassus. Dit o.a. wordt verteld in het gedicht Van 

neghen den besten, waarnaar Hennens uitgever Gezelle verwijst (aldaar 214; zie verder hierna, 241 e.v.). Hennens 

Ganus vluchtte echter uit Troje, en leefde dus - en daar ging het om - ruim duizend jaar vóór Caesar. Bovendien was 

het zijn zoon Mondedier die ‘Cassus casteele’ stichtte. Mondedier lijkt een eponiem van de Noord-Franse stad 

Montdidier (ook gezien als antieke mons? En: gelegen aan Romeinse wegen), maar daarover wordt niets gezegd. 
 Is er misschien verband tussen deze Trojaanse stichting van Brussel en de eretitel ‘prieel van Troje’, die de 

stad volgens Hennen door Wenceslas was verleend? Eerder bleek die erenaam goed te verklaren uit de traditionele 

Brabantse Troje-sage (zie hiervóór, 191). Maar het is niet uitgesloten dat er ook andere Trojaanse bedenksels de 

ronde deden. Was de stichting van Brussel door Mondedier een verzinsel van een van de (veelal Franstalige) 

geschiedschrijvers en dichters aan Wenceslas’ hof? Hun werk is zelden overgeleverd, de meesten zijn ons slechts 

bekend uit rekeningposten. Het in dit verband meest relevante werk van de belangrijkste onder hen, de Chroniques 

van Jean Froissart, biedt in elk geval geen aanknopingspunten (Froissart ed. 1867-1877). Zie voor een overzicht van 

dichters aan Wenceslas’ hof Pinchart 1857, 33 e.v.; Sleiderink 1993; Sleiderink 2003 A; Dr. R. Sleiderink (Brussel) 

antwoordde mij desgevraagd geen verdere vermeldingen van dit Brusselse stichtingsverhaal te kennen. 

 Gezien de aard van de door Hennen geleverde informatie is het echter zeer de vraag of het om een van 

elders bekendeTroje-sage gaat. In het voorafgaande bleek de relatie tussen herkomst en inhoud van deze verhalen 
meestal duidelijk. Maar het is duister tegen welke (politieke) achtergrond de gezamenlijke stichting van Brussel, 

Parijs en ‘Cassus casteele’ door een Trojaan met de naam Mondedier moet worden geplaatst. De beste verklaring 

voor juist deze combinatie van gegevens ligt nog in de genoemde en uit de context van de Brabo-sage afgeleide 

intentie, om Brussel - wellicht in aansluiting op de bestaande eretitel ‘prieel van Troje’ - van een heel hoge ouderdom 

te voorzien. Parijs stond sinds Rigord bekend als een zeer oude stad, die ver voor Christus door Trojanen was gesticht 

(vgl. IV.4.5.3. en IV.4.5.4.). Het bood daardoor een betere opening naar een ver Trojaans verleden dan de 

nabijgelegen Duitse Rijnsteden, die door de traditie vooral aan de ver na Christus gearriveerde Trojaanse Franken 

werden toegeschreven (vgl. IV.4.4.4.). Verwijzingen naar Montdidier en Kassel zouden in dat geval kunnen zijn 

toegevoegd om de weg van Parijs naar Brussel door middel van tussenliggende, antiek geachte punten aan te duiden. 
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de ingreep hem te groot was. 

 

Op verband met Leuven duidt vermoedelijk ook de opname van de Zeven Tommen als 

geboorteplaats van Julius Caesar. Drie identificatiemogelijkheden dienen zich aan. De 

passage lijkt op het eerste gezicht bedoeld ter verklaring van de naam van Zaventem, en voor 

deze localisering kiest C. Lemaire. Bij Hennen van Merchtenen ontbreekt elke verwijzing 

naar die plaats. Maar twee andere bronnen van de Brabo-sage - weliswaar van later datum, 

maar juist hier met sporen van een oudere lezing - situeren de tomben inderdaad tussen 

Leuven en Brussel
263

. Dat zou op Zaventem kunnen duiden. En bij Zaventem lag werkelijk 

een grote Romeinse tumulus, op een plek die daarom - althans in de zestiende eeuw - bekend 

stond als Tomvelt. Een akte uit 1410 zou zelfs spreken van zeven antieke graven, in de rich-

ting van het niet ver van Zaventem gelegen Nossegem.
264

 

 Het is ook mogelijk dat oorspronkelijk aan een andere locatie, op veel kortere afstand 

van Leuven en niet ten westen maar ten oosten van die stad is gedacht. Buiten Leuvens Tiense 

Poort lagen, in het woud De Loo, zeven Romeinse grafheuvels. De plaats waar deze tumuli 

lagen werd Tombergen of Seven-tommen genoemd, en was in de vijftiende eeuw bekend als 

ontmoetingsplaats tijdens de jacht. In de zestiende eeuw werd het woud ontgonnen, en zijn de 

heuvels afgegraven. Zowel Hennens uitgever Gezelle als Blöte denken - zonder nadere 

argumentatie - dat aan deze Leuvense Seven Tommen wordt gerefereerd.
265

 

 Om verschillende redenen lijkt het aannemelijk dat Swanes bevalling niet bij 

Zaventem, maar bij Leuven was gedacht. De door het verhaal verleende status van geboorte-

stad van de grote keizer van Rome ‘past’ bij de hoofdstad van het oude en edele hertogdom 

Brabant. De situering van die belangrijke geboorte bij nog steeds aanwezige antieke resten in 

de nabije omgeving verleende daarbij schijn van waarheid aan het verhaal.
266

 Voor naams-

verklaring en roemvolle verheffing van het kleine Zaventem lijkt daarentegen elke aanleiding 

te ontbreken. Bovendien sluit de hier verkozen interpretatie aan bij de eerder geconstateerde 

(en ook hierna nog te signaleren) blijken van Leuvense kleuring in Hennens Brabo-sage. Er is 

bovendien een andere, vroege bron - Boendales Leken Spieghel - die localisering bij Leuven 

zal blijken te bevestigen. Een probleem blijft de expliciete getuigenis van twee latere, maar 

juist in deze passage serieus te nemen bronnen dat de Tommen tussen Leuven en Brussel 

lagen. Dat geldt niet voor de tomben in de richting van Tienen.  

 Er is echter nog een derde mogelijkheid, die niet eerder naar voren is gebracht. Ook bij 

Meerbeek bevonden zich Zeven Tommen, die nog in 1435 werden vermeld maar waarvan nu 

alleen de naam nog resteert.
267

 Meerbeek ligt vlakbij Leuven; deze situering sluit dus even-

eens aan bij de Leuvense tendens en bij Boendales woorden. Het ligt tevens, anders dan de 

andere locaties, op zeer korte afstand van Berthem en Leefdale.
268

 De verlening van hulp door 

de met die plaatsen verbonden Beerte en Lefde is in dit geval dus plausibel. Het ligt 

                                                
     263 Cornyke van Brabant int prose int corte (kort na 1468), hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 7r; Alderexcellenste 

Cronyke van Brabant (1498), [A 6] v. In andere bronnen vindt de geboorte zonder nadere aanduiding in via 

(onderweg) of opt velt plaats. Vgl. Blöte 1904, 107-108 en hierna 280, 283 en 302.  

     264 Lemaire 1987, 285. 

     265 Over deze tumuli: Van Even 1895, 7. Vgl. over Hennen: Hennen van Merchtenen ed. 1896, 231; Blöte 1904, 

25 n. 1; gevolgd door Tigelaar 2006, 121 n. 13. 
     266 Zie hierna voor een mogelijk antwoord op de vraag waarom daarvoor de buiten de stad gelegen Zeven 

Tommen werden uitgekozen en niet, bijvoorbeeld, de eveneens antiek gedachte kapel bij de Caesarsberg. Vgl. tevens 

n. 318 over de functie van het verhaal als archeologische en etymologische onderbouwing, en niet als verklaring van 

tastbare resten uit het verleden. 

     267 Leuven 1980, 41; Lauwers 1988, 401. 

     268 Meerbeek ligt op 9 km. van Leuven, op 4,5 km. van Berthem en 5 km. van Leefdale. Berthem en Leefdale 

liggen 3,5 km. van elkaar, op respectievelijk 6 en 9,5 km. van Leuven (De Seyn 1951 I 117-118, II 741-742, 883). De 

drie plaatsjes lagen binnen een straal van ca. 30 km. grondgebied dat voornamelijk in Leuvense handen was (Leuven 

1980, 196). 
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bovendien, in tegenstelling tot de Tommen bij de Tiense Poort, tussen Leuven en Brussel. 

Plaatsbepaling van de Zeven Tommen bij Meerbeek is dus het meest waarschijnlijk: zij is het 

meest in overeenstemming met de bronnen, en met de vermoedelijke intentie achter het 

verhaal. 

 Een passage in Boendales Der Leken Spieghel (1325-1330) steunt, als gezegd, de 

situering bij Leuven, en zou er tevens op kunnen wijzen dat we hier met een oudere, al 

bestaande legende over de stad van doen hebben. In het werk bespreekt Boendale onder (zeer 

veel) meer het onderwerp ‘Hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen’. Waar-

achtigheid is een van de allereerste vereisten waar een dichter aan dient te voldoen. Boendale 

ergert zich dan ook hevig aan de leugens die sommige van zijn ‘collega’s’ durven op te 

dissen. Hij geeft een aantal voorbeelden van hun verzinsels, waaronder het volgende: 
 

  Si doen ons ooc verstaen, 
  Dat keyser Octaviaen 

  Bi Lueven wart gheboren 

  In een stede, die wi horen 

  Noemen Ten Zeven Tommen. 

 

Zulke verhalen komen alleen maar voort uit het verlangen het publiek te plezieren, 

gemakkelijk geld te verdienen, naamsbekendheid te krijgen. Maar het is baarlijke nonsens, 

weet Boendale uit wèl betrouwbare historische bron: 
 
  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 [kaal], 

  In couden ende in winde, 

  Ligghen zoude van kinde?269 

 

 Deze passage is niet alleen van belang vanwege de nadrukkelijke situering bij Leuven. 

Opmerkelijk is het feit dat niet Julius Caesar, maar Octavianus als de bij Zeven Tommen 

geboren Romeinse keizer wordt genoemd. Ook in de andere (latere) bronnen van de Brabo-

sage is de boreling Octavianus. Diens naam zou volgens een ervan zelfs aan zijn Brabantse 

geboorteplaats zijn ontleend. In die tijd stonden daar namelijk nog acht tomben, en “omdat 

acht een octave es, soe wert ’t kint genaempt naer de acht tommen”. Een van de acht 

grafheuvels is naderhand vergaan, vandaar de latere naam Ten Zeven Tommen.
270

 Vermoede-

lijk is de lezing met Octavianus de oorspronkelijke. Alleen dan is de etymologische 

onderbouwing door het woordspel met het Latijnse octo (acht) van toepassing.
271

 En alleen 

dan wordt begrijpelijk waarom nu juist de Zeven Tommen  - en niet, bijvoorbeeld, de 

eveneens antiek gedachte en in de stad gelegen kapel bij de Caesarsberg - als decor en 

onderbouwing werden uitgekozen. De versie met Julius Caesar als het bij Zeven Tommen 

geboren kind (waarbij de verwijzing naar de ooit aanwezige achtste tombe kon vervallen) lijkt 

dus van later datum. 

 Maar betekent dit nu dat Boendale verwijst naar een ouder ontwikkelingsstadium van 

                                                
     269 Boendale ed. 1844-48, boek III, kap. 15, r. 157-161, 165-172 (e.v.). Over de interpretatie van deze “oudste 

poetica in het Nederlands” Gerritsen 1992, 6 e.v. 

     270 Cornyke van Brabant int prose int corte (kort na 1468), hs. Den Haag, KB 71 F 8 fol. 7 r (citaat). Ook de 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant (1498) vermeldt het ontstaan van Zeven Tommen uit ‘Acht Tommen’, maar 

legt geen expliciet verband met de naam Octavianus ([A6]v). 

     271 Ook Blöte lijkt te denken dat de versie met het woordspel primair is: Blöte 1904, 95 n. 1. 
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de Brabo-sage? Dat is wat men sinds Blöte heeft aangenomen
272

, maar het is helemaal niet 

noodzakelijk. Het is heel goed mogelijk dat hij de geschiedenis van Brabo helemaal niet 

kende. Hij weet niets van Swane, de moeder van de aanstaande keizer. En hij weet niets van 

de toch duidelijk en omstandig uitgelegde achtergronden voor haar oncomfortabele bevalling 

in de open lucht.
273

 

 Boendale zou kunnen refereren aan een oudere, nog niet met Brabo verbonden legende 

over de geboorte van Octavianus bij de Leuvense Zeven Tommen. Zo’n legende zou kunnen 

zijn ontstaan onder invloed van een uit de tiende eeuw daterende geleerde traditie met 

betrekking tot het zo’n veertig kilometer oostelijker gelegen Tongeren. Dat zou ooit Octavia 

hebben geheten, naar Octavianus of diens moeder, de zuster van Julius Caesar. Een oude 

Tongerse kerk zou oorspronkelijk Octavianus’ paleis zijn geweest.
274

 De veronderstelde 

navolging met betrekking tot Leuven zou, gezien de kennis van deze Latijnse speculaties en 

het woordspel met octo, eveneens in een meer geleerd milieu moeten worden geplaatst. Pas in 

tweede instantie zou die legende dan zijn opgenomen in het Brabo-verhaal, nu met betrekking 

tot Caesar. De mogelijke redenen voor die rolwisseling komen nog ter sprake. Het feit dat het, 

behalve bij Hennen, in alle verder overgeleverde bronnen voor het verhaal (weer) om Octavi-

anus gaat spreekt het bestaan van zo’n zelfstandige legende niet tegen. Al die bronnen geven 

een latere, ten opzichte van de door Hennen gegeven, stuntelig antiquiserende versie verbeter-

de lezing van Brabo’s geschiedenis. Daarin zijn, meer in overeenstemming met de historische 

werkelijkheid, de rollen van Caesar en Octavianus overal omgedraaid (ook daarover later 

meer). Juist door die algemene aanpak wordt herstel van de gepostuleerde oorspronkelijke 

Octavianus-sage begrijpelijk. 

 

Dan, tenslotte, de naamsverklaringen van Berthem en Leefdale: twee kleine plaatsjes zonder 

duidelijk belang voor land of vorst, maar gelegen in de nabije omgeving van Leuven. Is de 

opname van deze etymologieën eveneens te begrijpen vanuit een Leuvense achtergrond? Een 

eerste constatering is het feit dat hun vermelding bijdraagt aan de localisering van Caesars 

geboorte bij Leuven. De volgende vraag is, waarom dan speciaal deze twee plaatsen werden 

uitgekozen. 

 Een belangrijke stap naar verdere interpretatie is de vaststelling dat het hier niet in de 

eerste plaats gaat om de herleiding van plaatsnamen, maar om de herleiding van bloed. Beerte 

en Lefde, de twee meisjes die Swane bij de geboorte van Julius Caesar hadden bijgestaan, 

werden de stammoeders van twee gelijknamige geslachten. Bij de andere plaatsnaamverkla-

ringen is er steeds nadrukkelijk sprake van een kasteel als startpunt of symbool voor verdere 

bebouwing.
275

 Een duidelijke vermelding van twee burchten als kiem van de plaatsen 

                                                
     272 Blöte 1904, 35-38, 109; Van Anrooij 1994 A, 285-287; Hage 1998, 85. 

     273 Het in de passage getoonde gebrek aan kennis van de Brabo-sage werd eerder gezien door Blöte. Hij vindt het 

des te opmerkelijker, omdat Boendale toch tamelijk snel van dit soort verhalen op de hoogte zal zijn geweest en daar 

door zijn werk ook speciale interesse in moet hebben gehad. Toch brengt Blöte de mogelijkheid van het bestaan van 

een oudere, zelfstandige Octavianus-sage waaraan Boendale zou kunnen refereren niet ter sprake. Wel lijkt hij 

daarop te zinspelen wanneer hij spreekt over “ein Element [...] das wir immer mit der Brabonsage verwachsen 

finden”, en concludeert dat dit deel van de Brabo-sage pas rond 1320-1330 kan zijn ontstaan (Blöte 1904, 36-8). 

 Ook Van Anrooij wijst op Boendales onwetendheid ten aanzien van Brabo (maar lijkt door zijn formulering 
ten onrechte te suggereren dat deze Swane wel noemt). Blijkbaar - aldus van Anrooij - kende Boendale het Brabo-

verhaal wel, maar stonden bepaalde details hem niet helder voor de geest. Het ging immers maar om onbetrouwbare 

verzinsels (Van Anrooij 1994 A, 303). Het is echter de vraag of Boendale zich, juist in deze context, zèlf aan halve 

waarheden zal hebben schuldig gemaakt. Ook Van Anrooij denkt niet aan een oudere Octavianus-sage, hoewel hij 

meer in het algemeen wel op de mogelijkheid van opname van al bestaande legendes wijst (304). 

     274 Blöte 1904, 107-108, en vgl. hierna, hoofdstuk VI.7.3. Ook Jacques de Guise lijkt zich later door deze traditie 

te hebben laten inspireren: zie hoofdstuk VI.3.3. 

     275 Vgl. hierboven over de nieuwe stichtingen Kamerijk, Valenciennes, Leuven en Aarschot, en over de al 

bestaande kernen van Antwerpen, Brussel, Nijmegen en Hoei. 
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Berthem en Leefdale ontbreekt echter. In plaats daarvan wordt de functie van historisch 

beginsel toegeschreven aan de twee meisjes, afkomstig van een (niet twee) terloops genoemd 

‘hof’: “van hem beiden [...] / Es comen Berthem ende Leefdale”.
276

 Vanaf het eerste begin, zo 

moeten we waarschijnlijk begrijpen, was de hertogelijke dynastie bijgestaan door deze oude 

geslachten. En dat dit vroegste voorbeeld van hun steun de geboorte van de grote Julius 

Caesar betrof maakte het allemaal eens zo fraai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tussen Leuven en Brussel. Iets onder Leuven 

liggen de plaatsjes Berthem, Leefdale en 

Meerbeek. Ortelius, Brabantiae descriptio, 

1591 (Van den Broecke 1996, nr. 66), detail. 

 

 Waarom de vermelding van juist deze twee namen, op een voor land en dynastie zo 

belangrijk en eervol moment? Was het de bedoeling om het speciale belang van lokale, 

Leuvense adel te benadrukken? Ging het om families die werkelijk een belangrijke rol in 

Brabant speelden of hadden gespeeld? Zijn we een of meer opdrachtgevers - misschien een 

echtpaar of andersoortig koppel - op het spoor? Voor al die mogelijkheden is iets te zeggen. 

Ze kunnen zelfs allemaal tegelijk van toepassing zijn. 

 Treffend is, met het oog op een mogelijke opdrachtgever, de overeenkomst tussen 

deze passage en een latere episode in Hennens Cornicke, een opvallend lang en romanesk stuk 

over Godfried met de Baard (1095-1139). Het behandelt de avonturen die deze graaf van 

Leuven beleefde toen hij - uiteindelijk met succes - probeerde om de hertogstitel van Brabant 

en Lotharingen te herkrijgen. Volgens de kroniek stonden vier Brabantse edelen hem daarbij 

terzijde: Olivier van Leefdale, Boudewijn, burggraaf van Brussel en later koning van Jeruza-

lem, Hendrik van Assche en Wernier van Orsmale. Speciaal de (ook in de Cornicke) 

eerstgenoemde Olivier speelt een opvallende en mooie rol, onder meer door Godfried uit 

heidense gevangenschap te bevrijden.
277

 Weer bleek een Van Leefdale een pijler van het Bra-

bantse huis. Zou iemand uit dit geslacht op deze manier zijn familie - inderdaad afkomstig uit 

                                                
     276 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 258-259 (cursivering door mij). In de Cornyke van Brabant int prose int 

corte zijn Beerte en ‘Levelle’ zusjes (hs. Den Haag, KB 71 F 8, fol. 6 v - 7 r). 

     277 Hennen van Merchtenen ed. 1896,  r. 1442-2204. 
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het gelijknamige plaatsje bij Leuven
278

 - hebben laten verheerlijken? Maar vanwaar dan de 

opname van de andere edelen, en dan vooral die van het nageslacht van Beerte, dat op 

dezelfde eervolle wijze als dat van Lefde wordt gepresenteerd? En hoe verhoudt zich dat alles 

tot de geconstateerde Leuvense tendens? 

 Belangrijk is de vraag, wanneer een eventueel mecenaat zich op deze manier aan de 

tekst zou hebben gehecht. Heeft Hennen van Merchtenen de vleiende verwijzingen naar de 

Van Leefdales en de verder genoemde adel in de tekst verwerkt, of zaten ze al in zijn bron? 

Nelis dacht aan het eerste, op grond van biografische gegevens. Hennen had verschillende 

bestuurlijke functies in de wijde omgeving van Brussel en Leuven, vandaar “la complaisance 

qu’il met à rappeler le souvernir des seigneurs de sa contrée”.
279

 Maar niet in alle genoemde 

namen laat zich eenvoudig een laatmiddeleeuwse familie uit die streek herkennen.
280

 En 

volgens meer algemene en recente opvatting schreef Hennen zijn kroniek om (weer) in de 

gratie van het hof, van Antoon van Bourgondië, te komen.
281

 Lag het bij die opzet voor de 

hand om Beerte en Lefde, stammoeders van twee lokale families, zo’n importantie te geven? 

In Hennens eigen opmerkingen over totstandkoming en doel van zijn werk is van enige relatie 

met de genoemde geslachten niets te merken. Beerte en Lefde treden bovendien ook op in een 

van de andere bronnen waarin de Brabo-sage is overgeleverd. Deze Cornyke van Brabant int 

prose int corte van kort na 1468 gaat niet terug op Hennen maar (onder meer) op diens uitein-

delijk bron, die Blöte tussen 1320 en 1330 dateert.
282

 En hierna zal blijken, dat ook de 

avontuurlijke belevenissen van Godfried met de Baard daar waarschijnlijk al in te vinden wa-

ren.
283

 

 De herleiding van Leefdale en Berthem zou dus - evenals, vermoedelijk, de roemrijke 

geschiedenis van Olivier van Leefdale en zijn kompanen - al zijn voorgekomen in de volgens 

Blöte oudste versie van het verhaal. Zijn datering van die versie is wat vroeg, maar zij zal 

waarschijnlijk rond 1330 zijn ontstaan.
284

 En daarmee openen zich interessante perspectieven. 

Juist rond die tijd trad er een Van Leefdale op als opdrachtgever of althans destinaris van 

Brabantse literatuur in de volkstaal. Het gaat om Rogier van Leefdale, een van de belang-

rijkste raadslieden van Jan III van Brabant. Voor hem en zijn vrouw Agnes van Kleef schreef 

Jan van Boendale Der Leken Spieghel (1325-30) en, wellicht kort daarna, Jans Teestye.
285

 

Zou deze versie van de Brabo-sage op zijn initiatief of onder zijn invloed zijn ontstaan? 

 Allereerst de tweede episode waarin de Van Leefdales worden opgevoerd: het stuk 

over Godfried met de Baard. Dat blijkt inderdaad, bij nadere beschouwing, vermoedelijk terug 

te voeren op een voor de familie Van Leefdale geschreven origineel. Hennens uitweiding over 

                                                
     278 Over Leefdale: De Seyn 1951, II 741-742. Over de gelijknamige familie vooral Butkens 1724-26, II 216-221 

(stamboom), suppl. II 135 vlg.; Boendale ed. 1844-48, lxx-lxxix; Verbesselt 1985, 28. Zie voor Rogier van Leefdale 

hierna. 

     279 Nelis 1928, 1037. 

     280 De Van Leefdales, Van Assches en de burggraven van Brussel waren - in elk geval in de voorafgaande eeuwen 

- vooraanstaande Brabantse geslachten (vgl. Butkens 1724-1726 passim; Bonenfant en Despuy 1958, 61-66; 

Verbesselt 1985, 27-29). De naam Bert(h)em is wel te vinden als aanduiding van herkomst, bijvoorbeeld bij 

verschillende veertiende-eeuwse Leuvense schepenen (Brabantica II (1957), 365-373). Maar een belangrijke familie 

van die naam zoekt men tevergeefs in de literatuur over de middeleeuwse adel in Brabant. Dat laatste geldt eveneens 

voor de familie Van O(r)smael, genoemd naar het gelijknamige plaatsje tussen Tienen en Sint-Truiden, waarvan ik 
slechts vertegenwoordigers uit de zeventiende eeuw ben tegengekomen (Brabantica II (1957), 55 e.v.). Wat betreft 

de genoemde burggraaf van Brussel: dat deze titel ooit zou zijn gedragen door een van de koningen Boudewijn van 

Jeruzalem is onjuist (vgl. Europäische Stammtafeln VIII, 8). 

     281 Vgl. V.4.2.1. en de daar genoemde literatuur. 

     282 Cornyke van Brabant int prose int corte hs. Den Haag KB 71 F 8 fol. 6v-7r; Blöte 1904 XIII, speciaal 95, en 

overzichtsschema. Zie over de datering ook hieronder. Lefde heet in deze kroniek ‘Levelle’. 

     283 Zie hierna, 239. 

     284 Vgl. hierna 234, 235, 246, 256. 

     285 Over deze opdrachten: Kinable 1989. 
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deze Godfried volgt, van begin tot eind, het gebruikelijke tracé van een roman. Het verhaal 

opent met een hofdag, van de graaf van Leuven. Er is - eveneens volgens de ‘wetten’ van het 

genre - een probleem. De graaf is bedroefd, en als zijn zoon Godfried vraagt wat eraan scheelt 

hoort hij voor het eerst over zijn Trojaanse voorouders, die ooit heel Brabant en Lotharingen 

bezaten.
286

 Dat is aanleiding voor het eigenlijke avontuur, de queeste. Godfried zweert zich 

niet meer te zullen scheren vóór hij Brabant en Lotharingen heeft herwonnen. Hij vertrekt met 

de vier genoemde Brabantse edelen - allen bij de hofdag aanwezig - naar het hof van de keizer 

in Worms. Dan volgt een hele serie spannende belevenissen in en buiten Europa, waaronder 

Godfrieds bevrijding uit Armeense gevangenschap, door Olivier van Leefdale. Tenslotte is er 

een happy end, waarbij Godfried de begeerde titels krijgt én met de dochter van de keizer, 

Sofia, trouwt. Historisch is dit alles nauwelijks: Godfried met de Baard ging niet op 

kruistocht, en huwde geen keizersdochter Sofia.
287

 

 De beschreven avonturen zijn ook bekend uit andere bronnen. Twee daarvan zijn hier 

van direct belang.
288

 Een veel uitvoeriger versie in het Latijn is te vinden in Petrus de Thimo’s 

Brabantiae historia diplomatica (oudste versie ca. 1425).
289

 De vraag waar De Thimo het 

verhaal aan ontleende is verschillend beantwoord. Volgens de auteur zelf werden deze Gesta 

Godefridi Lovaniensis dicti Barbati eerder beschreven door Reynerus, monnik van Prüm en 

raadgever van Godfried I. Deze auteur leefde niet alleen ten tijde van het verhaalde, hij treedt 

er ook zelf in op: een extra onderstreping van zijn betrouwbaarheid.
290

 Maar juist die 

nadrukkelijke onderbouwing is, gezien de aard van het verhaal, verdacht. Het wekt dan ook 

geen verbazing dat Bayot en Cauchie het verloren origineel beschouwden als een falsificatie 

uit de veertiende eeuw, “un pur roman, attribué par supercherie littéraire à un contemporain 

des événements”.
291

 Ook De Reiffenberg merkte al op dat het verhaal van Godfrieds bevrij-

ding lijkt te zijn vertaald uit een roman: “les nombreux dialogues, les formes du style, tout 

retrace la manière des trouvères”.
292

  

 Het vermoeden dat het verhaal van De Thimo teruggaat op een veertiende-eeuwse, 

pseudo-historische roman heeft inmiddels ondersteuning gekregen door de vondst van enkele 

fragmenten. In 1979 kocht de Universiteitsbibliotheek van Leiden een band waarin twee 

zestiende-eeuwse traktaten waren samengevoegd. Als scharnieren voor die band dienden twee 

stroken perkament, waarop 80 deels nog maar gedeeltelijk leesbare verzen van een 

Middelnederlandse tekst staan. Claassens gaf de verzen in 1994 uit als Bastaard-Godevaert, 

in de veronderstelling met een roman over Godfried van Bouillon te maken te hebben. Later, 

na betere identificatie, doopte hij hem Godevaert metten Baerde. De fragmenten geven 

hetzelfde verhaal als De Thimo en Van Merchtenen. Claassens vermoedt dat zij de resten 

vormen van het origineel waarop deze twee, onafhankelijk van elkaar, teruggaan.
293

 Beide 

auteurs plaatsten het verhaal daarbij in een eigen kader, en kortten het in - Hennen soms tot op 

                                                
     286 Volgens de beschrijving van deze episode in de Cornyke van Brabant int prose int corte (hs. Den Haag, KB 71 

F 8, fol. 37 r) waren de voorvaderen van Godfried tevens - in lijn met de hier behandelde Brabantse historiografische 

traditie - keizers van Rome, koningen van Frankrijk en markgraven van het Heilig Rijk geweest. 

     287 Vergelijking met de historische feiten: Claassens 1998, 216-217. 

     288 Hierna volgt een bespreking van die bronnen die nadere informatie over herkomst en interpretatie van de tekst 

opleveren. Zie voor een verdere opsomming van bronnen De Baere 1910, en vgl. ook Swinnen 1987, 213; Claassens 

1998, 218-219; Guilardian en Boffa 1999, 192-195. Aan die gegevens kunnen nog worden toegevoegd de Cornyke 
van Brabant int prose int corte (hs. Den Haag, KB 71 F 8, fol. 37 r-v, 39 r) en de ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’ (zie hierna, V.4.4.).    

     289 NaSo P008. Editie van dit deel van de tekst: Guilardian en Boffa 1999.  

     290 Guilardian en Boffa 1999, 192, 235 en passim. De Baere hechtte geloof aan de toeschrijving aan Reynerus (De 

Baere 1910, 26, 40 e.v.). Ook Claaessens acht, ondanks zijn eigen conclusies maar zonder verdere toelichting, “de 

schim van Renier van Prüm [...] nog niet definitief verjaagd” (Claassens 1998, 218). 

     291 Bayot en Cauchie 1900, LVIII. 

     292 Mouskes ed. 1836-1838 II, 711. 

     293 Een ondersteunened argument voor De Thimo’s gebruik van een bron in de volkstaal hierna in n. 297. 
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het onbegrijpelijke af. Gezien het schrift dateren de fragmenten uit het midden van de 

veertiende eeuw. De taal van de kopiist lijkt Brabants. Bronnenonderzoek brengt Claassens 

tot de voorzichtige hypothese dat de tekst tussen ca. 1280 en 1350 in Brabant moet zijn 

geschreven. Hij zoekt de opdrachtgever in de kring rond het Brabantse hof, maar doet geen 

verdere suggesties over mogelijke kandidaten.
294

  

 De geschiedenis van Godfried met de Baard speelt zich af ten tijde van de Eerste 

Kruistocht. Dat kader - in de uitgebreide lezing bij De Thimo - helpt verder in de zoektocht 

naar de opdrachtgever. Drie van de vier edelen die Godfried met de Baard vergezellen kunnen 

langs deze weg worden geïdentificeerd. Hun namen blijken terug te voeren op de in verschil-

lende kronieken opgenomen opsomming van Lotharingse edelen die in 1096 met Godfried 

van Bouillon naar het Heilige Land trokken. Die lijst is voor het eerst te vinden in de geschie-

denis van de Eerste Kruistocht door Albert van Aken, uit ca. 1125. Bij hem bestaat de reeks 

kruisvaarders uit 
 

Godefridus, dux regni Lotharingiae, vir nobilissimus, fraterque ejus uterinus Baldewinus, 
Warnerus de Greis, cognatus ipsius Ducis, Baldewinus pariter de Burch, Reinhardus comes de 

Tul, Petrus quoque frater ipsius, Dodo de Cons, Henricus de Ascha ac frater illius Godefridus, 

fortissimi milites ac principes clarissimi295 

 

Zo begint Godfried zijn tocht, die via Hongarije gaat. De lijst van kruisridders is 

overgenomen in Maerlants Spiegel Historiael, en vervolgens in Boendales Brabantsche 

Yeesten.
296

 

 Ook Petrus de Thimo vermeldt het begin van de Eerste Kruistocht. Bij hem zijn het 

“Balduinus de Bruxella, Werner de Orsmale, Reynerus de Graven et Heinricus de Asscha” die 

samen met Godfried van Bouillon vertrekken. In die afgeleide reeks zijn de namen van de bij 

Albert van Aken (en bij Hennen) genoemde edelen gemakkelijk te herkennen.
297

 Maar hun 

optreden krijgt hier een heel andere context. Eerder in De Thimo’s tekst zijn de vier, evenals 

Oliverus de Leefdale, geïntroduceerd als leenmannen van Godfried met de Baard, die hem 

naar Worms vergezelden.
298

 Maar hun leenheer is inmiddels zoek: drie jaar tevoren verdween 

hij in Hongarije. Om hem daar op te sporen sluiten ze zich aan bij het kruisvaardersleger dat 

naar Hongarije reist. Olivier speelt steeds de voornaamste rol. Hij wordt dan ook tot slot 

expliciet beloond, met een hertogsdochter en een mooie positie als capitaneus van Italië.
299

  

 Zijn de metgezellen van Olivier van Leefdale dus te herleiden tot historische figuren, 

voor hemzelf, de voornaamste van het gezelschap, geldt dat niet. Een kruisvaarder van die 

naam is niet bekend.
300

 En juist dat maakt hem, mèt zijn vooraanstaande rol, interessant. Is hij 

                                                
     294 Claassens 1993 A, 276-297; Claassens 1998. NaSo G074. 

     295 Albert van Aken ed. 1844-95, 299. Vert.: “Godfried, hertog van Lotharingen, een zeer edel man, en zijn broer 

Boudewijn, Werner van Grez, bloedverwant van deze hertog, evenals Boudewijn van Bourg, Reinoud graaf van 

Toul, en ook diens broer Peter, Dudo van Cons, Hendrik van Assche en zijn broer Godfried, zeer sterke ridders en 

uitmuntende vorsten”. Vgl. over dit gezelschap ook Runciman 1957, 147. 

     296 Maerlant ed. 1863-1879, vierde partie, boek III, kap. 6, r. 33-46; Boendale ed. 1839-1869, boek III, kap. 8, r. 

674-684. 

     297 Guilardian en Boffa 1999, 211 r. 342-343. De vervanging van ‘Reinhardus comes [graaf] de Tul’ door 

‘Reynerus de Graven’ vormt een verder argument voor De Thimo’s gebruik van een bron in de volkstaal. De 
vervanging van ‘Warnerus de Greis’ door een Werner ‘van Orsmale’ is niet duidelijk. Berust zij op een leesfout? In 

een van de andere bronnen voor het verhaal, het Brabantsche Yeesten-handschrift van Hendrik van den Damme, 

wordt echter zowel een heer van Orsmale als een Werner van Grez genoemd (Boendale ed. 1839-1869, I 288-289 r. 

28-30).  

     298 Guilardian en Boffa 1999, 203 r. 30-33. 

     299 Guilardian en Boffa 1999, 232 r. 1104-1108.  

     300 Willem van Tyrus, die enige aanvullingen op Albert van Akens lijst geeft, noemt hem niet (Willem van Tyrus 

ed. 1986, 161 r. 10-18). De naam ontbreekt eveneens bij andere westerse geschiedschrijvers van de kruistochten 

(Recueil des Historiens 1844-95, index). Ook in de literatuur over de Van Leefdales (pas vanaf het begin van de 
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een uitvinding van de hierboven vermoede veertiende-eeuwse falsaris? In dat geval is het 

aannemelijk dat deze voor een Van Leefdale schreef. Want in dat geval waren het de Van 

Leefdales die middels een voorvader met een passende heldennaam in de Eerste Kruistocht 

werden geschreven, en tot redders van de Brabantse dynastie werden verklaard. Interessant is 

tevens dat de twee Boudewijns bij Albert van Aken - Godfrieds broer Boudewijn van 

Boulogne en hun neef Boudewijn van Bourg, later Boudewijn I en II van Jeruzalem - zijn 

samengesmolten tot één “Balduinus de Bruxella”. Bij De Thimo is hij een achterkleinzoon 

van Gerberga, gravin van Brussel. Hennen noemt deze latere koning van Jeruzalem 

‘burggraaf van Brussel’.
301

 En die laatste toevoeging doet - althans voor de lezing die bewaard 

is bij Hennen - een mogelijk verband vermoeden met Rogier van Leefdale. In de jaren twintig 

van de veertiende eeuw was deze raadsheer burggraaf van Brussel
302

, een functie die in status 

steeg nu zij door zo’n vereerde voorganger bleek te zijn gedragen. 

 Misschien was Olivier van Leefdale zelfs wel de voornaamste held van het verhaal, en 

hebben we niet te maken met de resten van een ‘Roman van Godfried met de Baard’, maar 

met die van een ‘Roman van Olivier van Leefdale’. Die noemer wordt gesuggereerd door 

vermoedelijk nóg een spoor van deze tekst. Het is te vinden in een in 1532 opgestelde inven-

taris van boeken en toneelstukken in bezit van het Gentse Gulde van Sinte-Katelijne ter 

Hooie. Een van de spelen wordt aangeduid als “het spel van Olivier van Leefdale”.
303

 Over de 

inhoud van het stuk is niets bekend. Maar het lijkt waarschijnlijk dat de stof werd ontleend 

aan de verloren roman. Olivier van Leefdale vervulde in elk geval de hoofdrol in het spel. Het 

is heel goed mogelijk dat de voorvader van de veronderstelde destinaris ook in de roman een 

(nog) grotere rol speelde dan uit de overgeleverde brokstukken en het résumé in De Thimo en 

in Hennens Cornicke blijkt. De hoeveelheid Middelnederlandse tekst in de Leidse fragmenten 

is te klein om belang te hechten aan het feit dat Olivier er niet in voorkomt. Bij De Thimo en 

Hennen is hij een relatief belangrijk personage, maar de voornaamste figuur is Godfried. Voor 

beide teksten geldt echter dat ze zich vermoedelijk meer dan het origineel op hertog Godfried 

concentreren, doordat ze de stof in het nieuwe kader van een Brabantse kroniek plaatsen.  

 Maar wat zegt de constatering dat Hennens passages over Olivier van Leefdale 

waarschijnlijk werden ontleend aan een veertiende-eeuwse, voor een Van Leefdale 

geschreven volkstaal-roman nu over het optreden van Beerte en Lefde? Was de etymologi-

sche herleiding van de geslachten Berthem en Leefdale afkomstig uit dezelfde tekst, en werd 

zij dus geïnspireerd door hetzelfde mecenaat? Juist door het voorkomen van twee Leefdale-

episodes, vermoedelijk al in Hennens bron, dringt die gedachte zich op. Noodzakelijk is het 

echter niet. De twee episodes kunnen eerder zijn samengebracht in één werk, maar het is de 

vraag of ze uiteindelijk op dezelfde bron teruggaan. De avonturen van Olivier werden 

vermoedelijk overgenomen uit een afzonderlijke roman, die zich afspeelde rond 1100. Daar-

voor zijn verschillende aanwijzingen: het epische karakter van dat wat bewaard bleef, de 

afgeronde en bewerkte indruk die het verhaal bij Hennen en De Thimo maakt, de 

contemporaine pseudo-auteur en de gedeeltelijk aparte overlevering van de Olivier-stof. Het 

verhaal van Beerte en Lefde daarentegen past in het pseudo-historische kader van de Brabo-

sage. Het speelt zich af in dezelfde tijd (de eerste eeuw voor Christus), is er inhoudelijk mee 

verbonden, en getuigt van dezelfde etymologiserende benadering van het verleden. Het is niet 

onmogelijk dat de uitdenker van Beerte en Lefde ook, in dezelfde tekst, de avonturen van 

Olivier van Leefdale creëerde. Maar waarschijnlijker is dat hij een historiografisch werk over 

Brabant schreef waarin hij, aangekomen bij Godfried I, een bestaande roman over diens 

                                                                                                                                                   
dertiende eeuw op het historische toneel!) is hij niet te vinden (zie de literatuur in n. 278).  

     301 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 1452 e.v., speciaal r. 2022-2023. 

     302 NBW 14, 403. Ook Guilardian en Boffa komen, langs kortere weg, uit op Rogier van Leefdale als mogelijke 

destinaris (Guilardian en Boffa 1999, 195-196). 

     303 Van der Riet 1936, 136. 
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herwinnen van de hertogstitel samenvatte.
304

 

 Ten aanzien van de herleiding van Berthem en Leefdale moet de mecenaatskwestie 

dus opnieuw worden bekeken. Ook nu is Rogier van Leefdale een mogelijke kandidaat, 

gezien de vermoedelijke tijd van ontstaan van het verhaal en gezien het feit dat er vaker voor 

hem werd geschreven. Maar in dit geval pleit er het een en ander tegen een opdracht van zijn 

kant. Eerder werd al benadrukt dat beide families door het verhaal over Beerte en Lefde 

dezelfde eer kregen toebedeeld. Die aanpak is, bij een opdracht door Van Leefdale, eigenlijk 

alleen aannemelijk bij een huwelijk tussen een Van Leefdale en iemand met de - weinig 

klinkende
305

 - naam Berthem. Rogier zelf was gehuwd met Agnes van Kleef. In zijn directe 

familie is evenmin een verbintenis met een Berthem aan te wijzen. Gezien de lacunes in onze 

kennis van de Van Leefdale-genealogie mag de mogelijkheid van zo’n huwelijk niet worden 

uitgesloten.
306

 Maar het is de vraag of er werkelijk aan een huwelijk is gedacht. In een van de 

bronnen worden de meisjes voorgesteld als zusjes
307

: zij vormen er dus een andersoortig, meer 

gelijkvormig paar.  

 Ook de vermoedelijk Leuvense kleuring van (onder meer) het verhaal over de geboor-

te van Caesar, waarmee het optreden van de meisjes is verbonden, is moeilijk met een 

mecenaat van Rogier van Leefdale te rijmen. Als deze al met een specifieke Brabantse stad 

kan worden geassocieerd dan is dat niet met Leuven, maar met Brussel. Daar was het hertoge-

lijk hof waar hij waarschijnlijk resideerde. Hij bezat er ook een huis. Sinds 1328-1329 was hij 

bovendien burggraaf van Brussel. En in die stad werd hij tenslotte, evenals zijn vrouw, begra-

ven.
308

 

 Maar er is nog een mogelijkheid, die meer perspectief biedt. De bewezen eer hoeft niet 

het resultaat te zijn van een opdracht van Rogier van Leefdale. Het kan ook gaan om een 

opdracht aan deze edelman. En die uitleg laat zich goed combineren met gelijktijdig 

eerbetoon aan een andere familie, en met de eerder opgemerkte Leuvense tendens. Van 

Leefdale was, als gezegd, een van de belangrijkste en meest invloedrijke raadslieden van Jan 

III. Hij was zeer geliefd bij de grote steden, omdat hij in de hertogelijke raad hun belangen 

verdedigde. Er is zelfs verondersteld dat het die politieke opstelling was die ervoor zorgde dat 

hij in 1331, enkele jaren voor zijn dood, uit de raad werd verwijderd.
309

 Tot die tijd maakte de 

positie van santo in paradiso hem waarschijnlijk tot richtpunt van allerlei stedelijke lobbies. 

Ook literatuur kan daarbij zijn ingezet. Boendales werken voor Van Leefdale zijn wel geduid 

als poging van de kant van de auteur of diens stedelijke opdrachtgevers om deze raadsheer en 

zijn (hof-)omgeving ideologisch te beïnvloeden.
310

 

 De in de Cornicke bewaarde versie van de Brabo-sage, waarschijnlijk kort na 

Boendales werk geschreven, kan worden uitgelegd als een vergelijkbare onderneming op 

instigatie van Leuven.
311

 Zij wilde dan door middel van het verleden aantonen dat niet 

Brussel, maar Leuven hoofdstad én hofstad behoorde te zijn. Het kon daarbij geen kwaad om 

de invloedrijke en in principe goedgezinde Van Leefdale voor de eigen zaak te winnen. 

                                                
     304 Hennens vermoedelijke bron voor de avonturen van Godfried met de Baard was - zoals hierna wordt betoogd - 

Jacobs Clarasien, waaraan hij ook de Brabo-sage ontleende. De (pseudo-)geschiedkundige aard en de (volgens 

Hennen) kleine omvang van dat werk vormen een verder argument voor de veronderstelde gang van zaken. 

     305 Vgl. n. 280. 

     306 Zie voor de Van Leefdales n. 278, en voor Berthem n. 280. Er waren wel huwelijksbanden tussen de Van 
Leefdales en leden van de familie Berthout. Hierna wordt een verband gesuggereerd tussen Berthem en Berthout. Het 

lijkt echter minder waarschijnlijk dat deze etymologische connectie door de familie(s) zelf zou zijn gelegd. 

     307 Zie n. 276. 

     308 Over Leefdale en Brussel: NBW 14, 403. 

     309 NBW 14, 403. Aanvullende gegevens in Kinable 1989. 

     310 Kinable 1989, speciaal 135, 144-146; Sleiderink 2003 A, 119-120 (ook over andere vormen van Antwerps 

netwerken richting Van Leefdale); meer algemeen Pleij 1991, 17. 

    311 Een ander, later en meer direct op het hof gericht voorbeeld is de (niet overgeleverde) Latijnse 

vorstenspiegel die de Leuvense stadsklerk Jan Caligator voor Jan III schreef (Sleiderink 2003 A, 120). 
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Daarom werden zijn voorouders op vleiende wijze in de Leuvense en Brabantse geschiedenis 

ingevlochten. Stammoeder Lefde bleek te hebben geassisteerd bij de (Leuvense) geboorte van 

de grote Caesar. Voorvader Olivier verleende - en dit lijkt overgenomen uit een al bestaande 

roman - heldhaftige steun aan de Leuvense graaf en latere Brabantse hertog Godfried met de 

Baard. Tevens werd Van Leefdale eraan herinnerd dat zijn familie uit de directe omgeving 

van Leuven afkomstig was. Lefde woonde immers op een ‘hof’ in de buurt van de Zeven 

Tommen, vlakbij Meerbeek, Leefdale en Berthem. 

 Deze uitleg biedt tevens zicht op een mogelijke, zinvolle interpretatie van het optreden 

van Lefde’s evenknie Beerte, stammoeder van ‘Berthem’. Een belangrijke adellijke familie 

van die naam is niet aan te wijzen.
312

 Maar de ligging van een plaatsje Berthem tussen 

Leefdale en Leuven kan de gedachte hebben opgeroepen aan een andere belangrijke raadsheer 

van Jan III: Floris Berthout († 1331), een bekende van Rogier en vermoedelijk evenals deze 

geïnteresseerd in literatuur.
313

  

 Meer nog dan de Van Leefdales waren de Berthouts, in de eerste helft van de veer-

tiende eeuw, te beschouwen als pijlers van het hertogelijk huis. Wouter VII, bijgenaamd ‘de 

Grote’ († 1296) was een van de voornaamste Brabantse edelen van zijn tijd geweest. Bij de 

dood van hertog Hendrik III in 1261 was hij voogd voor diens nog minderjarige zoons, 

Hendrik IV en de latere Jan I. Hij had de hertogin gesteund tijdens een opstand, en was later 

nog opgetreden als vervanger voor Jan I. Zijn zoon Wouter VIII was gesneuveld in de strijd 

bij Woeringen (1288), waaruit bleek dat de Berthouts zo nodig hun leven gaven voor vorst en 

vaderland. Floris was de zoon van Wouter de Grote, en broer van de omgekomen Wouter. Hij 

trad op als plaatsvervanger van Jan II (1309, 1311), en als regent voor de nog minderjarige 

Jan III (1313-14). Volgens Adels waren, in de periode vóór 1343, Floris Berthout en Rogier 

van Leefdale de meest nabije raadslieden van de hertog.
314

 Die situatie zou heel goed deze 

fictionele aankleding kunnen hebben gekregen. Een etymologie Beerte-Berthem en (impliciet) 

Berthout mogen we de uitdenker van deze Brabo-sage, gezien zijn verdere vondsten, zeker 

                                                
     312 Zie n. 280. 

     313 Enkele handschriften met Middelnederlandse teksten (twee geïllustreerde handschriften van Maerlants 

Rijmbijbel en Der naturen bloeme, en een verzamelhandschrift met Die Rose, de Roman van Cassamus en Dit is 

de frenesie) waren mogelijk in zijn bezit, twee ervan werden misschien zelfs in zijn opdracht gemaakt. Ook is hij 

als mogelijke opdrachtgever voor de Grimbergsche Oorlog genoemd (Sleiderink 2003 A, 112-113; Sleiderink 

2010, 34-41). 

Wat die laatste hypothese betreft: Floris Berthout is niet de enige kandidaat die naar voren is geschoven 

(vgl. Krah 1985, 219-220; Cohen 1987, 26-29; Hage 1989, 15 e.v.). Croenen onderstreepte nog eens de 
onzekerheid over de totstandkoming (want: door twee auteurs) en de datering van het gedicht (tussen eind 

dertiende eeuw en 1415), die het zoeken naar een destinaris bemoeilijkt (Croenen 2005, 144 e.v.). Een nieuw 

argument voor datering vormt de beknopte, enigszins corrupt overgeleverde Troje-sage in de proloog. Anders 

dan gedacht (door Sleiderink 2003 A, 112) sluit deze niet aan bij de oudste Brabantse Trojesage; zij werd dus 

ook niet ontleend aan Boendales Corte cornike uit 1322 (vgl. Croenen 2005, 142), maar lijkt een zeer globale 

samenvatting van de derde Brabo-sage te geven: vgl. Grimbergsche oorlog ed. 1852-1854, I v. 59 e.v. en hierna, 

hoofdstuk V.4.3 (Sleiderink 2003 A, 112 en 119 suggereert dat de Grimbergsche oorlog zich juist wil afzetten 

tegen de legende van de zwaanridder zoals gevonden in de ‘Genealogie-kroniek’ (die hij ten onrechte 

identificeert met Godevaert metten Baerde en te vroeg dateert), maar daarmee verwart Sleiderink de 

oorspronkelijke, sprookjesachtige zwaanridder Elias met de gerationaliseerde zwaanridder Brabo; bovendien 

bevat de ‘Genealogie-kroniek’ een zeer beknopt uittreksel van de sage, waarin de lezing van de Grimbergsche 
oorlog niet als echo te herkennen valt). Omdat de derde Brabo-sage tegen het midden van de veertiende eeuw 

ontstond zou dat Floris uitsluiten, omdat hij in 1331 overleed. Er zijn echter aanwijzingen dat de proloog van de 

hand van de tweede auteur en dus van later datum is; de eerste auteur schreef (veel?) vroeger (Croenen 2005, 

134, 142, 144 e.v.). 

Interessant is ook de connectie tussen Floris en Lodewijk van Velthem († na 1326) - vgl. Hage 1989, 

143, 146, 164.  

     314 Avonds 1991, 76 (zie ook 111, 145). Op Floris’ status wijst ook het huwelijk van zijn dochter Sophie met graaf 

Reinout II van Gelre. Zie over de Berthouts: NBW I, 176-187; Europäische Stammtafeln VIII, 26-28; Avonds 1984, 

23-30; Hage 1989, 143 e.v. (relatie met Rogier, mogelijke literaire contacten). 
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toeschrijven. Met die allusie kon ook deze belangrijke Brabantse familie met Leuven verbon-

den en, misschien, voor de Leuvense zaak gewonnen worden.
315

 

 Het is in dit verband interessant dat Jan III op 25 november 1327 nieuwe privileges 

aan Leuven verleende, en dat onder de zes edelen die deze als getuigen mede ondertekenden 

ook Floris Berthout en Rogier van Leefdale waren.
316

 Zij traden dus daadwerkelijk op in de 

gewenste rol. Is er enig verband met het ontstaan van Hennens bron voor de Brabo-sage? De 

gedachte is verleidelijk, maar niet meer dan speculatief. 

 

Terugkijkend blijken de plaatsnaamverklaringen in de Brabo-sage voor een belangrijk deel te 

verklaren uit de motieven die ook aan het eigenlijke verhaal ten grondslag lagen. Enkele 

houden verband met de rationalisering van de zwaanriddersage (Nijmegen, Valenciennes). En 

ook verder staan de hertogen en hun politiek centraal: in de nadruk op de vorst als beschaver, 

in de legitimering van titels en territoriale claims (Antwerpen, Nijmegen, Kamerijk, Valen-

ciennes, Hoei), in de versteviging van de band met het Rijk (Aarschot) en in de verklaring van 

de keuze van residentie en plaats van inhuldiging (Brussel, Leuven).   

 Er is echter ook sprake van stedelijke inbreng in de door Hennen vertelde versie van 

de Brabo-sage, voornamelijk uit Leuven. Het standpunt vanwaaruit de keuze voor een resi-

dentie werd beschreven is duidelijk dat van Leuven. Ook in de situering van de geboorte van 

Caesar bij de Zeven Tommen, en in de daarbij verleende steun door Beerte en Lefde zijn 

aanwijzingen te zien voor Leuvense herkomst. Die stad bleek niet alleen ontstaan uit een zeer 

oud heiligdom. Zij was tevens - en dit element is mogelijk al ouder dan de Brabo-sage - de 

geboorteplaats van de eerste Romeinse keizer.
317

 In de Leuvense families die bij die geboorte 

hadden geassisteerd kon men nog steeds de belangrijkste steunpilaren van het hof herkennen. 

De allereerste hertog van Brabant, Brabo, had Leuven als hofstad en plaats van inhuldiging 

verkozen. Resten van bouwwerken - het kasteel, de onderaardse gang, het heiligdom, de 

Zeven Tommen - getuigden nog van dat grootse verleden. Eindelijk was daarmee, bovendien, 

hun oorsprong verklaard.
318

 En was het toeval dat Brabo’s wapen, rood met een zilveren 

dwarsbalk, juist het wapen van Leuven werd?
319

 

  Eerdere verklaringen voor de stedelijke elementen in het verhaal moeten worden 

verworpen. Hages gedachte aan een stedelijke, speciaal Antwerpse reactie op de dynastiek-

georiënteerde historiografie van het hof blijkt onjuist. Ook al werd de Brabo-sage uiteindelijk 

vooral een Antwerpse sage
320

, er is geen aanwijzing dat zij in die stad zou zijn ontstaan. De 

geschiedenis van de Antwerpse reus was in eerste instantie dynastiek gericht: zij diende ter 

verklaring en legitimering van de hertogelijke verwerving van het markgraafschap. De 

                                                
     315 Zo’n duidelijke stedelijke favoriet als Rogier van Leefdale was Floris Berthout niet. Volgens een oude traditie 

was hij koopman - een mogelijke factor bij stedelijke uitverkiezing tot potentieel pleitbezorger. Baerten heeft echter 

laten zien dat deze typering onjuist is. Wel traden de Berthouts op als beschermers van de Brabantse handel in 

Engeland (NBW 1, 176-177; Baerten 1975). In 1313-1314 - veel vroeger dan de vermoedelijke ontstaansdatum van 

de tekst - had Floris het er, in stedelijke optiek, op dat punt niet zo best afgebracht. Floris’ uitverkiezing tot regent 

voor Jan III geschiedde weliswaar in overleg met de steden, maar deze waren vervolgens zó ontevreden over de 

behandeling van de voor de handel funeste financiële problemen dat de gekozen regenten al snel werden vervangen 

door een stedelijke regentieraad (Avonds 1984, 23-24, 34-77).  
     316 Molanus ed. 1861, 1242-1246; Torfs 1899, 133-134. 

     317 Vgl. over Caesar als eerste keizer, in plaats van Octavianus, hierna 244. 

     318 De Zeven Tommen lijken vooral bedoeld als archeologische (en oorspronkelijk etymologische) onderbouwing 

van het verhaal over de keizerlijke geboorte. Verklaring van hun oorsprong was niet de opzet. De uitleg daarvan in 

latere bron is zonder enige diepere betekenis: er waren daar heidense heren verslagen en begraven (Alderexcellenste 

Cronyke van Brabant [A6]v).  

     319 Vgl. hiervóór, n. 210; expliciete verbandlegging tussen Brabo’s wapen en het latere Leuvense wapen in r. 

1337-1338 van de Cornicke. 

     320 Zie hierna, 343 en vlg. 
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oudheid die de stad krijgt toegeschreven is niet exclusief, en niet onverdeeld positief.
321

  

 Ook de veronderstelling van Van Anrooij dat de aandacht voor de oorsprong van 

steden voortkwam uit de wens van rondtrekkende sprooksprekers om een zo ruim mogelijk 

publiek te plezieren lijkt minder waarschijnlijk. Daarvoor was het verhaalde verleden te 

eenzijdig vanuit de belangen van het hof en van Leuven geconstrueerd. Dat bleek speciaal ten 

aanzien van Leuvens grootste concurrent, Brussel. De partijdigheid van het relaas over 

Brabo’s residentiekeuze lijkt zelfs een compenserende toevoeging over de eerbiedwaardige 

oorsprong van Brussel te hebben uitgelokt. Maar ook in het voormalige roofhol Antwerpen - 

misschien tevens een sneer op de mentaliteit in de stad waar de handel steeds belangrijker 

werd? - zou men vermoedelijk zelf een ander verleden hebben bedacht. En Aarschot was vast 

niet blij met de opmerking over het contrast tussen de historische en de feitelijke betekenis 

van het stadje.
322

 Dat neemt overigens niet weg dat de verhalen over de geschiedenis van 

Antwerpen en Aarschot daar, in tweede instantie, wel enthousiast konden worden ontvangen. 

Zij boden immers de status van een antiek verleden, en van een band met een grote keizer. 

 

Een Leuvense sage? 

 

Mogen we uit deze analyse afleiden dat de Brabo-sage oorspronkelijk een Leuvense creatie is, 

waarin behalve het dynastieke en nationale belang ook het eigen, stedelijk profijt werd behar-

tigd? Die conclusie zou om verschillende redenen opmerkelijk zijn. We zouden dan te maken 

hebben met een zeer vroeg voorbeeld van stadsliteratuur, afkomstig uit een stad waaruit tot nu 

toe in die tijd nauwelijks enige literaire activiteit bekend was.
323

 Die stadsliteratuur zou zich 

in dit geval niet alleen richten op een publiek van stedelingen.
324

 Vermoedelijk was het ver-

haal tevens - en misschien wel allereerst - bestemd voor de genoemde hertogelijke raadslieden 

en, via hen, voor de hertog. In het hier behandelde kader van de Troje-literatuur zou de Brabo-

sage, meer in het bijzonder, een heel vroeg geval van een stedelijk geïnspireerde oorsprongs-

sage zijn. Volgens Blöte stamde de in Hennens Cornicke overgeleverde, eerste versie ervan 

uit 1320-1330. Duidelijke, oudere voorbeelden van stedelijke origo-literatuur lijken 

vooralsnog - meer onderzoek is nodig - alleen in Italië aan te wijzen.
325

  

 Er zijn enkele, deels voorlopige bedenkingen tegen deze conclusie. Een eerste 

probleem betreft de vroege datering van de Brabo-sage. Blöte besloot dat zij ontstond na, 

grofweg, 1320. In de Corte cornike van 1322 fulmineerde Boendale nog tegen de oude 

zwaanriddersage. Hoewel doorkneed in de Brabantse historiografie had hij geen aanwijsbare 

kennis van het nieuwe, gerationaliseerde verhaal. Terminus ante quem is 1355, omdat de sage 

- in een andere, latere versie - werd opgenomen in de ‘Genealogie-kroniek’, met een opdracht 

aan Jan III (1312-1355).
326

 De nadere en sinds Blöte gebruikelijke datering vóór 1330 berustte 

                                                
     321 Het door Hage aangevoerde primaat ten opzichte van Leuven is, evenals de toeschrijving aan Boendale, 

kenmerk van een latere, ook al niet speciaal Antwerpse versie van de Brabo-sage, zoals nog zal blijken (vgl. Hage 

1998, 85, en hierna, V.4.3.). 

     322 Maar misschien is de typering als ‘onbeduidend’ een latere toevoeging. 

     323 Vgl. over stadsliteratuur Pleij 1987; Pleij e.a. 1991; Stein 1991 A; Van Anrooij 1992. Het oudste overgeleverde 

en dateerbare voorbeeld uit de Nederlanden is wellicht het oeuvre van Boendale, te beginnen met diens Brabantsche 

Yeesten (oudste deel ca. 1316). Over Leuven: Heymans 1989, 26; Leuven 1980, 272-280; Van Anrooij 1994 B, 149, 
399 n. 4; vgl. echter Warnar 2009, 135-137; Sleiderink 2010. 32. 

     324 Pleij omschreef stadsliteratuur als literatuur “primair (geschikt) gemaakt en bestemd voor een publiek van 

stedelingen” (Pleij 1991, 11; vgl. tevens 17 voor de mogelijkheid van uitbreiding met adel en hof).  

     325 Vgl. hiervóór, IV.2, IV.4.4.4., IV.4.5.3., IV.5.4. 

     326 Over deze tekst hierna. Cramer geeft een ondersteunend argument voor ontstaan van de (genealogisch 

geïnspireerde) Brabo-sage vóór 1355: hij wijst erop dat met Jan III de Brabantse dynastie in mannelijke lijn uitstierf 

(Cramer 1971, 78). Die redenering volgend kunnen we de terminus ante quem misschien met enige jaren vervroegen 

tot het moment waarop Jans laatstovergebleven zoon Godfried overleed, kort na 29 oktober 1351 (overlijdensdatum: 

Adels 1984, 185-187).   
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op Boendale’s Leken Spieghel (1325-30). Daarin werden de verzinsels over Octavianus’ 

geboorte bij de Zeven Tommen besproken, die Blöte als element van de Brabo-sage be-

schouwde.
327

 Hierboven werd echter geconcludeerd dat Boendale de context van het Brabo-

verhaal helemaal niet lijkt te kennen, en wellicht aan een oudere overlevering met betrekking 

tot Octavianus refereerde. Daarmee zijn we teruggeworpen op de vagere en mogelijk latere 

datering tussen circa 1320 en 1355.  

 Dan zijn er vraagtekens te plaatsen bij de omvang en datering van Leuvens bijdrage 

aan de totstandkoming van het verhaal. De Leuvense tendens bleek weliswaar uit verschillen-

de, samenhangende en met de geschiedenis van Brabo verweven elementen. Maar het is 

mogelijk dat deze in tweede instantie aan de Brabo-sage zijn toegevoegd, zoals nog weer later 

het - kleine - element van Mondediers stichting van Brussel. En als ze werden toegevoegd, 

wanneer gebeurde dat dan? In elk geval na het ontstaan van het verhaal zelf. 

 De mogelijkheid van een latere, Leuvense toevoeging is in tegenspraak met Blötes 

opvatting over de vroegste ontwikkeling van de Brabo-sage, maar deze is twijfelachtig. 

Volgens Blöte gaf Hennen de sage in haar eerste, oudste vorm.
328

 Het lijkt er echter op dat de 

in zijn kroniek overgeleverde versie het produkt is van omwerking. Daarop wijzen de reste-

rende interpretatieproblemen: de gesignaleerde inconsequenties in datering en genealogie, en - 

zo zal blijken - het vooral in de afschildering van Caesar en Octavianus zo merkwaardige 

antieke verleden.
329

 Er is in Hennens Cornicke dus werkelijk aanleiding om aan een (al dan 

niet Leuvense) bewerking van een ouder verhaal te denken. 

 Hennen zelf hoeven we niet op zo’n omwerking aan te zien. Hij komt uit bovenstaande 

analyse naar voren als een volgzaam auteur. Zijn relaas over Brabants vroegste geschiedenis 

draagt sporen van een voorbeeld uit de eerste helft van de veertiende eeuw, dat niet werd 

aangepast aan de eigen tijd - ook niet waar dat misschien nodig was. Sommige elementen uit 

zijn werk waren in 1415 niet meer actueel, hadden hun betekenis verloren. De kritiek op de 

zwaanriddersage lijkt, zo lang na Maerlant en Boendale, gedateerd. De stoelendans om de 

keurvorstenzetels was in 1356 definitief beëindigd. Het belang van de geslachten Van 

Leefdale en Berthout was na Rogier en Floris snel afgenomen.
330

 Een vijftiende-eeuws 

publiek - zeker het door Hennen beoogde Brusselse - zal in Berthem en Leefdale de plaatsjes 

hebben herkend, maar Hennen heeft zijn tekst niet in die richting omgebogen. En misschien 

mag ook de ambivalente en verwarrende aanpak van de Leuvens-Brusselse concurrentie om 

de status van hofstad
331

 als voorbeeld van zijn volgzaamheid worden aangemerkt.  

 Hierna zal blijken dat de versie van de Brabo-sage uit de ‘Genealogie-kroniek’ 

gebaseerd moet zijn op de Leuvense variant van het verhaal, die dus eveneens vóór 1355 moet 

zijn geschreven. Maar ook het optreden van Beerte en Lefde doet vermoeden dat de Leuvense 

kleuring al in de eerste helft van de veertiende eeuw werd aangebracht. Het staat misschien 

zelfs een nauwkeuriger datering toe. De voorgestelde interpretatie van de herleiding van 

Berthem en Leefdale zou impliceren dat zij op zijn laatst in 1331 werd bedacht. Immers: in 

1331 werd Rogier van Leefdale uit de hertogelijke raad verwijderd, en in datzelfde jaar stierf 

                                                
     327 Blöte 1904, 35-113 (samenvatting ontwikkeling tot 1355: 109-110). Eerder zagen we hoe Blöte aanvankelijk 

reserve ten aanzien van de relatie tussen Octavianus-motief en Brabo-sage toonde (Blöte 1904, 35-38, minder 

duidelijk 109; vgl. hiervóór n. 273). In zijn samenvatting van de ontwikkeling van de Brabo-sage is hij minder 
omzichtig over dat verband en over de daarmee verbonden datering: “Zwischen 1320 und 1330 wurde diese Sage [de 

zwaanriddersage] in Brabant rationalistisch umgedeutet und mit Cäsar und Octavian verbunden” (124). 

     328 Blöte 1904, 110. 

     329 Vgl. hiervóór, 199, 202. 

     330 De twee zoons van Rogier stierven kinderloos; het familiebezit kwam daarna, in 1355, via de echtgenoot van 

hun zuster in andere handen (Butkens 1724-26, suppl. II 135 e.v.). Het verval van de Berthouts begon met Gielis († 

1310), laatst overgebleven en kinderloos gestorven zoon van Wouter VIII. Hij werd opgevolgd door Floris, zijn oom. 

Deze had alleen een dochter, die vóór hem stierf (NBW I, 176-178). 

     331 Zie hiervóór, 222. 
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Floris Berthout. Een verdere indicatie is misschien het door hen beiden ondertekende 

Leuvense privilege van 1327. Met dat al blijven we zeer dicht in de buurt van Blötes datering, 

zowel voor het ontstaan van de Brabo-sage als van de Leuvense elementen daarin. De 

geschiedenis van Brabo is dus niet noodzakelijk een Leuvense creatie, maar er lijkt in elk 

geval wel sprake van een snelle en relatief vroege bijdrage of omwerking vanuit die stad. 

Voor nader inzicht in het ontstaan van de Brabo-sage en in aard en omvang van het Leuvense 

aandeel in haar ontwikkeling moeten we ons nu richten op de beschikbare gegevens over 

Hennens bronnen. 

 

4.2.4. Hennens voorgangers 

 

Jacobs Clarasien  

 

Een voorlopig onderzoek naar de bronnen voor Hennens Cornicke werd verricht door 

Swinnen. Zij constateerde dat de auteur zich vooral baseerde op Boendales Brabantsche Yees-

ten en Corte cornike. Ook werd een en ander ontleend aan andere nog bekende historio-

grafische werken uit de dertiende en veertiende eeuw, zoals de Rijmkroniek van Jan van 

Heelu, de Grimbergsche Oorlog en Van den derden Eduwaerd. Niet alles bleek echter terug te 

voeren op bewaard gebleven kronieken. Al zijn de Negen Besten en de wapenschilden van de 

Brabantse hertogen eerder beschreven, waar Hennen zijn gegevens over deze onderwerpen 

vandaan haalde is niet duidelijk. Voor sommige verhaalelementen kende Swinnen geen 

enkele oudere overgeleverde bron. Het betreft de vierentwintig zonen van Merrowinghen, de 

geschiedenis van Brabo, de plaatsnaamverklaringen en de avonturen van Godfried met de 

Baard.
332

 

 Bij een aantal van deze van elders onbekende elementen noemt Hennen echter wel het 

boek waaraan hij ze ontleende. Het zou Jacop clarasien hebben geheten, en door Jacob van 

Maerlant zijn geschreven. Een tekst met die titel is ons van Maerlant niet overgeleverd. Maar 

er zijn meer werken van diens hand verloren gegaan. Ook van de Sompniarys (over dromen), 

van de Lapidarys (over edelstenen), en van zijn levensbeschrijving van de heilige Clara 

kennen we weinig meer dan titel en onderwerp.
333

 Al die werken zijn ons echter bekend uit 

mededelingen van Maerlant zelf. De Clarasien noemt hij nergens. Is die verzwijging 

toevallig? Of heeft hij het helemaal niet geschreven, en is het slechts aan hem toegeschreven? 

Ook de Alderexcellenste Cronyke van Brabant noemt de “declaracyen van Jacob van 

Merlant” onder haar bronnen.
334

 De twee verwijzingen zijn van elkaar onafhankelijk.
335

 Het 

gaat bij deze onbekende Maerlant dus niet om een verzinsel van Hennen. Maar om wat dan 

wel? 

 Blöte achtte het onmogelijk dat met Jacop clarasien echt een werk van Van Maerlant 

zou zijn bedoeld. Om de Spiegel Historiael kan het niet gaan: die treedt bij Hennen op onder 

eigen naam, en behalve de titel komen ook inhoud en omvang niet overeen met wat we bij 

Hennen over de Clarasien vernemen.
336

 Ook lijkt het geen ander werk van Maerlant - bekend 

                                                
     332 Swinnen 1987, 207 e.v.; aanvullingen bij Van Anrooij 1993 C, 293-4, 311 n. 18. Van Anrooij stelt daar onder 

meer: “Het door Swinnen genoemde gedicht over de Negen Besten (p. 209) dient af te vallen als mogelijke bron: de 
traditie van de Negen Besten is in de vroege vijftiende eeuw al zo bekend in de Nederlanden [...] dat het wat ver gaat 

om Van Merchtenens kennis op dit gebied met behulp van een specifieke tekst te willen verklaren.” In zijn latere 

studie over het thema ziet hij echter wel mogelijke aanwijzingen voor invloed van dit gedicht op Hennen (Van 

Anrooij 1997, 68). Meer over deze kwestie hierna. 

     333 Dat er desondanks van alles over te zeggen valt bewijst Van Oostrom 1996, 162-184, 142-143; over verdere 

toeschrijvingen, onder meer van de Clarasien, idem 389. 

     334 Alderexcellenste Cronyke van Brabant (1498), a 3 r. 

     335 Zie Blöte 1904, 33-34 en passim (samengevat in overzichtsschema). 

     336 Alleen Lievens heeft later nog een halfslachtige poging ondernomen om de Clarasien als een verwijzing naar 
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of onbekend - te betreffen. Bij het schrijven van de Spiegel Historiael gaf deze een heel ander 

beeld van de Brabantse geschiedenis, en toonde hij zich wars van historische verzinsels - zelfs 

van die in eigen ouder werk. Dat de Clarasien een produkt uit die vroegere, minder kritische 

periode zou zijn is evenmin waarschijnlijk. Waarom verwijst hij er dan niet naar, zoals naar 

zijn werk over Troje en over Alexander de Grote? Ook Boendale, uitstekend op de hoogte met 

de Brabantse historiografie, had weinig op met dit soort verhalen en stelde uitdrukkelijk dat 

Maerlant zich daar niet aan had bezondigd. Bovendien moet de rationaliserende Brabo-sage 

pas in de loop van de veertiende eeuw - na Maerlants dood - zijn ontstaan, juist als reactie op 

de historische kritiek op de oude zwaanridder-sage die Maerlant en Boendale verwoordden. 

Blöte’s conclusie luidt dat het werk, waaraan op een of andere wijze de naam Jacob kleefde, 

later ten onrechte aan Maerlant moet zijn toegeschreven.
337

 Maar het is ook mogelijk dat de 

tekst zich van aanvang aan, bewust, als werk van Maerlant presenteerde, om het aan die naam 

verbonden prestige en predikaat van betrouwbaarheid - juist ook met betrekking tot de zwaan-

ridder. 

 De enige concrete gegevens vinden we bij Hennen. Uit zijn mededelingen kunnen we 

het een en ander afleiden over deze raadselachtige bron. Heel zijn proloog is - behalve aan een 

bede om inspiratie tot Christus, en om voorspraak voor het zieleheil van de hertogen tot Maria 

- gewijd aan een beschrijving ervan. Daarmee wordt tevens een korte vooruitblik op de 

inhoud van (het begin van) de Cornicke geboden. Het zal gaan over de “vromen Brabanschen 

heeren, 
 

  Die uter Troijen, der ryker waranden [lusthof], 

  Gesticht hebben alle die lande 

  Die men vint in dessyde der meere. 

  Ghelyc dat Jacop van Merlant 

  Maecte, in een buexken, dat ic vant 

  Ghedicht staen, scoen ende cleer. 
  Welc boek es van cleinder spasien 

  Ende es geheten Jacop clarasien. 

  Alle leven der heeren ryne 

  Daer hy inne verrupenteert [vermeldt], 

  Die oit in desside der maryne [zee] 

  Haer leven hebben geregeert, 

  Sint Ector, die vrome prince fine, 

  Liet dat edel leven sine 

  In Troijen, als hy scoen vercleert. 

  Ende hoe Brabant creech sinen name 

  Nae den hoeghen ridder Breboen, 

  Die, doer der wilder Maesen stroem, 
  Volch een swane, van scoender gedaene, 

  Tot Nijemaghen, daer hy .j. maget scoene 

  Vant, die hem die keijser coene 

  Ghaf, die was, al sonder blame, 

  Haer broeder, hiet Julius Cesaer, 

  Ende was die ijerste, dat was waer, 

  Die in Roeme noet [ooit] keiser was.338 

 

Deze regels noemen niet alleen titel en auteur, ze vertellen ons tevens dat Jacop Clarasien een 

werk in dichtvorm was, en een beperkte omvang had. Het gaf een beschrijving van de 

vroegste geschiedenis van Brabant, waarvan in elk geval de hoofdlijnen overeenkwamen met 

                                                                                                                                                   
de Spiegel Historiael uit te leggen. Vgl. hierna, n. 342.  

     337 Blöte 1904, 30-8. Vgl. over Maerlants sterfjaar Van Oostrom 1996, 457-8. Een andere uitleg voor de associatie 

met Maerlant geeft Ampe - vgl. hierna, n. 342. 

     338 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.12-37 (onderstreping in het handschrift). De hele proloog beslaat r. 1-47. 
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het relaas in de Cornicke. In het volledig overzicht van de heersers ‘in desside der maryne’ 

(Europa ten Westen van de Adriatische Zee)
339

 herkennen we Hennens inleiding, vanaf Troje 

tot en met de vierentwintig zonen van Merrowinghen. Ook de herleiding van de naam 

Brabant uit Brabo, diens zwanenjacht en huwelijk met Caesars’ zuster Swane waren al in de 

Clarasien te vinden. 

 Een tweede expliciete verwijzing naar deze bron doet vermoeden dat ook de 

plaatsnaamverklaringen er - ten minste gedeeltelijk - aan werden ontleend. Ze betreft de 

episode waarin verteld wordt hoe Caesar een adelaar schoot, een gebeurtenis waaraan het 

latere Aarschot haar ontstaan en naam dankte,  
 

 Als men scoen ende cleer mach lesen 
 In de clerasie van Jacoppe.340 

 

 De veronderstelling dat meer van de etymologieën in Hennens Cornicke uit de Clara-

sien komen wordt versterkt door de titel van het werk. Over vorm en interpretatie daarvan 

bestaat echter enige onzekerheid. Hennen noemt het Clarasien (r. 20) of clerasie (r. 692), de 

Alderexcellenste Cronyke heeft het over declaracyen. Het meest waarschijnlijk is uitleg als (al 

of niet vernederlandste vorm van) het Latijnse declarationes, dat hier dan zou zijn gebruikt in 

de zin van (naams)verklaringen.
341

 De aard van Hennens verhaal maakt een dergelijke titel 

aannemelijk, en - om niet in een cirkelredenering te vervallen - andere verklaringen zijn 

minder waarschijnlijk.
342

 De hierna gesuggereerde inspiratiebron voor de Clarasien gaf 

eveneens plaatsnaamverklaringen.
343

 Mogelijk werd ook gedacht aan het voorbeeld van de 

wijdverspreide en beroemde Etymologiae seu origines van Isidorus van Sevilla († 636), een 

encyclopedisch werk met eenzelfde nadruk op samenhangende verklaring van naam en oor-

                                                
     339 Zie voor deze interpretatie hieronder, 245. 

     340 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r.691-2. 

     341 Vgl. eerder Prims 1927 B, 20 (die naar het voorbeeld van Blöte dacht dat het om een Latijnse tekst ging) en 

Swinnen 1987, 210-211 (zonder definitief standpunt). Zie ook Van der Voort van der Kleij 1983, 92, 179 over het - 

weliswaar pas vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw geattesteerde - Middelnederlandse declaratie, -cie, -cy, 

clarasie in de ruime betekenis van verklaring. 

Over de taal van de Clarasien: n. 421. 

     342 Ampe vat ‘declaracyen’ op als enkelvoud, en suggereert als betekenis ‘verklaring, toelichting op het werk van 

Maerlant’ (Ampe 1977, 54). Dat zou dan een toelichting speciaal ten aanzien van de vroegste Brabantse geschiedenis 

moeten zijn, die in Maerlants Spiegel Historiael pas bij Karloman begint (Maerlant ed. 1863-1879, III, bk. 7, kap. 

56). Maar zou in dat geval niet eerder van een ‘aanvulling’ sprake zijn? Hennens tekst biedt voor die uitleg in elk 
geval geen aanknopingspunt. Interpretatie van de Clarasien als Pseudo-Maerlant ligt bovendien meer voor de hand - 

zie hierna. 

 Volgens Lievens is het gebruik van de woorden declaratie en declareren in het Nederlands pas na de 

middeleeuwen aantoonbaar (resp. 1644 en circa 1560 - vgl. echter de vorige noot). In Hennens spelling als Clerasie 

ligt volgens hem de sleutel voor interpretatie. Het woord zou moeten worden opgevat als verbastering van het (wel 

door het MNW geattesteerde) woord clergie: boeken, wetenschappelijke geschriften (MNW III, 1527-9, m.n. 1528). 

De Alderexcellenste Cronyke zou deze verbastering niet hebben begrepen en haar tot ‘declaracyen’ hebben verbeterd 

(Lievens spreekt zichzelf hier tegen: dat woord zou toch nog niet in het Nederlands hebben bestaan?). Met die 

verbastering van clergie zou dan toch naar Maerlants Spiegel Historiael worden verwezen. Vervolgens komt hij 

echter in de problemen met Hennens toevoeging dat het werk ‘van cleinder spacie’ zou zijn, wat van de Spiegel 

Historiael bepaald niet gezegd kan worden. Misschien moet die opmerking dan anders worden begrepen, als “met 
weinig marge, volgepropt, compact” of “dor, taai, vervelend, ongenietbaar (in dit geval dan wellicht: weinig 

gegevens over Brabant opleverend)”? Maar die suggesties vindt hij zelf ook niet aannemelijk. Vervolgens geeft hij 

het op, en dringt aan op verder bronnenonderzoek (Lievens 1983, 52-54). 

 Aan Lievens eigen tegenwerpingen tegen de interpretatie van Clarasien als uit clergie verbasterde 

verwijzing naar de Spiegel Historiael kunnen nog argumenten worden toegevoegd. De spelling clarasie verdient 

voorkeur boven clerasie: de eerste is te vinden in de voor de introductie van het werk belangrijke proloog, de tweede 

kan zijn beïnvloed door het cleer in de voorafgaande regel 691. En belangrijker: de genoemde stof ontbreekt in de 

Spiegel Historiael. 

     343 Zie hierna, 240. 
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sprong.
344

 

 Eerdere onderzoekers
345

 hebben hun veronderstellingen over de inhoud van de 

Clarasien gebaseerd op de bovenvermelde, expliciete uitspraken over deze tekst. Maar 

misschien is er uit de bronverwijzingen in de Cornicke nog meer informatie over de inhoud 

van dit “buexken” op Hennens schrijftafel te halen. Ook daar waar hij zich zonder nadere 

aanduiding van een speciaal werk op Jacob van Maerlant beroept kan hij eraan refereren. Dat 

geldt in het bijzonder voor die passages waarvoor geen parallel in het werk van Van Maerlant 

kon worden aangewezen. Het betreft verwijzingen met betrekking tot Karel van Nijmegen (r. 

181), de avonturen van Godfried met de Baard (r. 1995), en de Negen Besten (r. 4052). Steeds 

gaat het om gegevens waarvoor evenmin een andere duidelijke bron kon worden gevonden. 

Kwamen ze uit de Clarasien? Voor de eerstgenoemde verwijzing lijkt dat zeer waarschijnlijk: 

Karel van Nijmegen maakte deel uit van de vroegste Brabantse geschiedenis die volgens de 

proloog juist aan dat werk was ontleend. Het is ook heel goed mogelijk dat de Clarasien de 

spannende belevenissen van de eerste Brabantse hertog Godfried verhaalden. Maar bij de 

Negen Besten ligt de zaak gecompliceerder. 

 In zijn studie over de Negen Besten verdedigt Van Anrooij de stelling dat Van 

Maerlant de uitvinder van deze exemplarische reeks is. Het anonieme gedicht Van neghen den 

besten, waarin het thema voor het eerst lijkt behandeld, zou aan hem moeten worden 

toegeschreven. Analyse van de inhoud levert een auteursprofiel op dat sterk aan Maerlant doet 

denken. Bovendien wijst Van Anrooij op twee laat-middeleeuwse bronnen die deze gedachte 

steunen, doordat zij Maerlant expliciet als schrijver over de Besten, of zelfs als uitdenker van 

de reeks noemen. Een van deze bronnen is Hennen van Merchtenens Cornicke, waarin de 

edelheid van het Brabantse bloed met een beroep op Maerlants Negen Besten wordt 

geadstrueerd.
346

 

 Kijken we echter naar de betreffende regels, dan is het evengoed mogelijk dat Hennen 

hier naar Maerlant als auteur van de Clarasien verwijst: 
 

  Lect al te hoepe die princen vrome, 

  Die lefden, van [sinds] Troijen was gevelt; 

  Jae, die gat [gehad] in hoerer ghewelt [macht] 

  Hebben lant, in desside der marine; 

  Ende leest den Spiegel; ende, groet ende cleine, 

  Die Corniken van allen landen; 
  Ende bint te hoepe, in .j. bande, 

  Al die geborte ende al die daden 

  Van allen heeren, van grade te grade 

  Neder dalende, tot nu: 

  Soe seldy vinden, dat sec ic u, 

  Meer vromer dade ende edelheden 

  Uut Brabant comen, dats waerhede, 

  Dan uut allen kersten ryke. 

  Als Jacob van Merlant, clerlike, 

  Wel betuijcht, in synder wisen, 

  Daer men hem .ix. die besten prisen 

  Hoert van der werelt, in wetten .iij. 
  Van Ectoren, den ijersten, geloves mije, 

  Es Brabant comen ende die wapine. 

  Ende Julius Cesaer, die keiser fine, 

  Die ijerst keiser van Roeme was, 

  Was Karels sone, syt seker das, 

  Ende Swane, voer Christus geboert. 

                                                
     344 Vgl. over deze aanpak Rothstein 1990 B, 332-4. 

     345 Blöte 1904, 30; Swinnen 1987, 210-211. 

     346 NaSo J240; Van Anrooij 1997, 55-73. Vgl. voor de betreffende passage uit de Cornicke hierboven, 211. 
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  Ende vanden .iij. kerstenen prince, voert,  

  Waeren die .ij., sy u verclaert, 

  Comen uten brabanschen boegaert: 

  Dat was Karel ende Godefroit 

  Van Boloen. [...]347 

 

Men kan deze passage lezen zoals Van Anrooij haar leest: als een verwijzing naar Maerlants 

Besten-thema in het algemeen, dat dan nu - door Hennen of diens bron - op Brabant wordt 

betrokken. Wat er echter letterlijk staat is, dat Maerlant de Negen Besten in Brabants 

perspectief plaatst: “Als Jacob van Merlant [...] betuijcht”. In het gedicht Van neghen den 

besten is echter geen sprake van Brabantse invulling van het thema. 

 Maar de Clarasien kan wèl een Brabantse annexatie van de Negen Besten hebben 

bevat. Dat het thema al vroeg in Brabant bekend was blijkt uit een opmerking in Boendales 

Leken Spieghel (1325-30).
348

 Juist in Brabant moet het tot overname en eigen invulling 

hebben uitgenodigd: drie van de Besten - Hector, Karel en Godfried - behoorden immers al tot 

de directe voorvaderen van de hertogen. Hennens mededelingen over de inhoud van de Clara-

sien doen vermoeden dat die tekst zo’n eigen invulling gaf, door er nog een vierde aan toe te 

voegen. Karel van Nijmegen en zijn broers werden erin behandeld, Brabo’s bruid Swane 

(junior) was er de zuster van Caesar, en er stond in te lezen hoe een geslaagd schot van Caesar 

het keizerlijke wapenteken én het plaatsje Aarschot had doen ontstaan. Vermoedelijk was 

Caesar ook hier dus een Brabander, zoon van de heer tussen Schelde en Rijn. Mogelijk waren 

ook de etymologieën rond de Brabantse geboorte van Caesar al in de Clarasien te vinden - we 

zagen immers dat Hennen daar waarschijnlijk meer naamsverklaringen aan ontleende. De 

trotse constatering dat vier van de Besten uit Brabant stamden paste dan precies in dat werk. 

Zij lag in het directe verlengde van de voorstelling van Caesar als Brabander, was daar 

wellicht zelfs bewust door voorbereid.   

 Bovendien zijn er meer parallellen tussen de boven geciteerde passage en datgene wat 

we weten of vermoeden over de inhoud van de Clarasien. Ook de context waarin Hennen zijn 

referentie plaatst - het overzicht van heersers “in desside der marine” (r. 4041) - doet eraan 

denken. En is het toevallig dat dit alles te vinden is in het ruimere kader van de lettersgewijze 

uitleg van het woord Brabancia, van alweer een etymologie?
349

  

 De veronderstelling dat Hennen hier naar de Clarasien verwijst is niet strijdig met de 

mogelijke aanwijzingen voor rechtstreekse invloed van het Negen Besten-gedicht die Van 

Anrooij ziet. Hennen kan beide bronnen naast elkaar hebben gebruikt. Maar het lijkt 

waarschijnlijker dat deze sporen van invloed al in de Clarasien waren te vinden. Juist tegen 

de achtergrond van de vroege verspreiding van het Negen Besten-gedicht wordt het ontstaan 

van een werk als de Clarasien, en de toeschrijving ervan aan Maerlant begrijpelijk. En op die 

manier zou de verwijzing misschien toch - zij het indirect - de hypothese ondersteunen dat het 

Besten-gedicht door Maerlant werd geschreven. 

 Het is overigens niet eenvoudig die inwerking van Van neghen den besten op de 

Cornicke - direct of via de Clarasien - onomstotelijk aan te tonen. Van Anrooij wijst erop dat 

Hennen de reeks helden aanduidt als ‘ix die besten’, net zoals het gedicht dus, terwijl de bena-

ming ‘die ix besten’ inmiddels gebruikelijk was. Hij ziet ook overeenkomst in Hennens 

                                                
     347 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 4037-4066 (onderstreping in het handschrift). 

     348 Het betreft de hierna nog besproken opmerking over de keuze voor Caesar in plaats van Octavianus (Boendale 

ed. 1844-48, bk. II, kap. 15, r. 133-138). Van Anrooij wijst erop dat uit de formulering valt af te leiden dat de auteur 

uitgaat van een inmiddels vaststaande traditie, en het thema ook bij zijn opdrachtgever Van Leefdale en bij zijn 

verdere publiek bekend achtte (Van Anrooij 1997, 38-39). 

     349 In verband met deze mogelijke herkomst uit de (volgens mij Leuvense) Clarasien is het interessant dat de vijf 

oudste van de zes bronnen voor de Brabancia-etymologie werden geschreven door auteurs die op een of andere wijze 

met Leuven in verband staan (vgl. Van Anrooij 1993 B, passim). 
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verwijzing naar “den Spiegel” en “Die Corniken van allen landen” (r. 4042-43) en de grote 

belezenheid waarop de auteur van Van neghen den besten zich in zijn proloog beroept.
350

 Er 

kan natuurlijk nog meer informatie aan het gedicht zijn ontleend, zoals het eerder vermelde 

feit dat Hector negentien koningen doodde.
351

 Maar de Besten-traditie was ten tijde van 

Hennen al zo ruim verspreid dat bewijzen voor afhankelijkheid van juist die ene tekst lastig te 

vinden zijn.
352

 

 Dat probleem geldt echter maar in zeer beperkte mate voor de niet door Van Anrooij 

genoemde, maar meest opvallende overeenkomst tussen het Negen Besten-gedicht en 

Hennens Brabo-verhaal: de opname van Julius Caesar in de eigen geschiedenis, en de 

etymologiserende verklaring van de antieke oorsprong van steden in dat kader. Die aanpak 

van nationaal verleden was in de Middelnederlandse literatuur alleen te vinden in Maerlants 

Spiegel Historiael, en in Van neghen den besten. 

 Beide teksten plaatsen Caesar in een andere context, maar zijn opmerkelijk eensgezind 

in hun mededelingen over diens daden in de Nederlanden. In zijn magnum opus behandelt 

Maerlant de ontwikkeling van Rome tot wereldmacht. Caesars campagnes benoorden de 

Alpen krijgen veel plaats. Ook de Lage Landen worden daarbij genoemd. Caesar zou er 

Nijmegen hebben gesticht, als trotse markering van de reikwijdte van zijn veroveringen. Via 

de Maas trok hij vervolgens naar het westen, waar hij een burcht bouwde om het nieuw-

veroverde gebied tegen de nog niet onderworpen Galliërs te beschermen. Hij noemde de 

plaats naar zichzelf: Gent, uit Gaius. Aan de Vlaamse kust zou hij vervolgens Torhout hebben 

gesticht. Daarna wilde hij Brittannië veroveren. Heftige tegenstand en de inval van de winter 

dwongen hem echter tot terugkeer naar het continent, waar hij de juiste omstandigheden voor 

een nieuwe poging afwachtte. Bij ‘Boenen’ (Boulogne) liet hij toen een toren bouwen, als 

toevlucht in geval van nood: “Noch staet hi daer scone ende groot”.
353

 

 Van neghen den besten behandelt Caesar als derde van de drie heidense ‘besten’. Ook 

hier gaat het over zijn veroveringen in Noordwest-Europa, en komen zijn stichtingen in de 

Nederlanden ter sprake. Het betreft achtereenvolgens Gulik, Nijmegen (als grensmarkering), 

Gent (naar Gayus), Torhout (“Eenen torre int Vlaemsche hout”), Kassel (genoemd naar zijn 

“lieve maghe” Crassus, voor wie hij daar een grafheuvel oprichtte) en Bonen (waar hij over-

winterde en een toren bouwde).
354

 De overeenkomst met de gegevens in de Spiegel Historiael 

is dus groot. Alleen zijn de stichtingen van Gulik en Kassel toegevoegd, en is het 

etymologische aspect wat sterker aangezet. 

 Er ligt opvallende nadruk op Vlaanderen in deze reeks van aan Caesar toegeschreven 

stichtingen. Historisch zijn ze niet. Maar ze zijn evenmin het product van een rijke, door 

Vlaamse vaderlandsliefde gedreven fantasie. Deze berichten lijken terug te voeren op oudere 

Latijnse - en dus naar het strenge oordeel van Maerlant: betrouwbare - bronnen.
355

 In de 

meeste genoemde plaatsen waren in zijn tijd bovendien nog zichtbare resten van Romeinse 

vestingwerken te vinden.
356

 De door Maerlant als zodanig aangeprezen en vlakbij Vlaanderen 

gelegen toren van Boulogne bijvoorbeeld ging inderdaad terug op de Romeinse tijd. Deze 

Tour d’Ordre (vermoedelijk foutief afgeleid uit turris ardens) werd door Caligula gebouwd 

                                                
     350 Van Anrooij 1997, 68. 

     351 Middelnederlandsche gedichten 1893-1914, 605 r. 64; Comburg ed. 1997, 1172 r. 24. Vgl. hiervoor, 210. 
     352 Vgl. Van Anrooij 1993 C, 311 n. 18. 

     353 Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, boek VI, kap. III r. 29-54, IV r. 1-26 (citaat: r. 26). 

     354 Middelnederlandsche gedichten 1893-1914, I, 611-13; ed. Comburg 1997, 1175 r. 157, 160. Alleen het 

Comburgse handschrift noemt Gulik en Nijmegen expliciet; het Brusselse handschrift heeft het in beide gevallen 

alleen over een ‘veste’. 

     355 Verwijzingen naar oudere bronnen in Maerlants Spiegel Hiatoriael: “Aldaer so waent men te waren / Dat hi 

Niemagen maken dede” (kap. 3, r. 32); “Thorout seitmen dat hi stichte./ Vlaendren hiet, seget tgedichte,/ Doever van 

Rusen [...]” (idem kap. 4, r. 3-5; cursiveringen van mij). 

     356 Een ‘archeologische’ interpretatie van al de genoemde locaties geeft Cools 1988, 84-85. 
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als vuurtoren. Tot in de zestiende eeuw is hij gebruikt als vesting, in 1644 stortte hij in. Al in 

Geoffrey van Monmouth’s Historia regum Brittanniae (ca. 1138) is de toren van Boulogne 

(“turris Odnea” of “tor Ordre”) een stichting van Caesar, bedoeld als toevlucht bij zijn 

pogingen tot verovering van Brittannië vanuit roerig Gallisch gebied.
357

 Geoffrey’s “turris 

Odnea” werd vervolgens - wanneer is niet geheel duidelijk - door Gentse auteurs als beginsel 

van Gent gepresenteerd. Daarmee was de sage van Caesars stichting van Gent geboren.
358

 

Caesars verblijf bij een mons (berg) Kassel wordt genoemd in het sagencomplex rond 

Doornik. De vermelding van deze mons zou tot de tweede helft van de dertiende eeuw terug 

kunnen gaan.
359

 Andere bronnen voor de stichting van Torhout zijn niet bekend, maar 

vermoedelijk heeft daar ooit wel een Romeinse wachttoren gestaan. Door overleveringen of 

documenten, of door vondsten of waarnemingen kan een verband met Caesar zijn gelegd.
360

 

 De mededelingen over de niet-Vlaamse steden zijn eveneens verantwoord. Ze berusten 

zelfs op oudere en waarschijnlijk meer algemeen bekende bronnen. Daardoor kunnen ze als 

ondersteunend kader voor de door Maerlant verzamelde en relatief nieuwe gegevens over 

Vlaanderen hebben gefungeerd. Eerdere vermelding van de toren van Boulogne kwam 

hierboven al ter sprake. Etymologische speculaties rond het verband tussen Julius Caesar en 

Gulik (Jülich, het antieke Iuliacum) zijn al te vinden sinds Widukind van Korvei, uit de tiende 

eeuw.
361

 De stichting van Nijmegen werd eerder genoemd door Godfried van Viterbo. Moge-

lijk vond dit verhaal zijn oorsprong in Caesars eigen beschrijving van zijn bouw van een brug 

over de Rijn, gevolgd door zijn oversteek naar het gebied van de Sicambri. Hij negeerde 

daarmee hun boodschap dat de Rijn de grens van de Romeinse macht vormde, en dat hij dus 

niets in hun gebied te zoeken had. Caesars brug werd in de middeleeuwen wel bij Nijmegen 

                                                
     357 Cools 1988, 84; Leeker 1986, 177-8, 181-2. Misschien was er een tastbare aanleiding voor het leggen van 
verband tussen de Tour d’Ordre en Caesars Britse avontuur: bij Dover zijn ruïnes van een pendant gevonden (Leeker 

1986, 182). Vgl. Clark 1981, 149 n.2  en hiervóór IV.5.2.2. over het belang van archeologische resten als mogelijke 

bron van inspiratie voor Geoffrey van Monmouth. 

     358 Leeker 1986, 302-5; vgl. ook Peeters 2002, 87-94. Leeker beschouwt het ontstaan van de Gentse Caesar-sage 

als onderdeel van de in de tiende eeuw ontstane concurrentiestrijd tussen de twee oudste Gentse kloosters, de Sint-

Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. Volgens hem is Johannes van Thielrode, monnik in Sint-Baafs, vermoedelijk de 

eerste die met Caesar als stichter aankomt: hij identificeert Odnea (later door Caesar, naar zichzelf, Ganda genoemd) 

met de gebouwen van Sint-Baafs, dat daarmee de hoogste ouderdom kreeg toegeschreven. Ongeveer in dezelfde tijd 

zou zich naast deze kloosterlijke versie een stedelijke versie hebben ontwikkeld, waarin niet het klooster maar de stad 

Gent op Caesar teruggaat. Beide versies zijn tot in de vijftiende eeuw aan te treffen, vooral in lokale kronieken. 

Daarnaast ontstaat in de vijftiende eeuw een Franse versie, die de naam Gent afleidt van een handschoen (‘gant’) die 
Caesar bij het leggen van de eerste steen zou hebben verloren. In de zestiende eeuw gaan de verschillende tradities 

zich vermengen. 

 Of Leekers visie op het ontstaan van de Gentse sage juist is, is de vraag: Maerlants Spiegel historiael, met 

een stedelijke versie ervan, is in elk geval ouder dan het door Leeker op circa 1294-5 gedateerde werk van Johannes 

van Thielrode. Wel is de door Leeker veronderstelde gang van zaken de gebruikelijke: dergelijke verhalen 

ontstonden veelal eerst vanuit dynastieke of klerikale belangen, verdedigd met behulp van aanvankelijk vooral aan 

clerici voorbehouden kennis van (in het Latijn geschreven) geschiedschrijving (vgl. Keesman 1991). Voor mogelijk 

verband met archeologische resten: Cools 1988, 84. 

     359 Leeker 1986, 89-90. Wat betreft de datering: in het Liber de antiquitate urbis Tornacensis (waarschijnlijk uit 

1141) slaat Caesar zijn tenten op bij een stad ‘Montes’. De Chronique de Tournai maakt hier vier afzonderlijke 

steden van, waaronder ‘Mons de Casiel’. Deze Chronique dateert uit 1290, maar misschien volgt zij hier een oudere 
bron. Kassel was in ieder geval al eerder met de Romeinse geschiedenis van Doornik in verband gebracht, in de 

Chronique rimée van Philippe Mouskés (tussen 1242 en 1250). Voor mogelijk verband met archeologische resten: 

Cools 1988, 84. 

     360 Cools 1988 A. De Spiegel Historiael heeft hier een vage bronverwijzing: “Thorout seitmen dat hi stichte.” 

Onduidelijk is of hier op dezelfde bron wordt gedoeld als in de direct volgende verzen: “Vlaendren hiet, seget 

tgedichte,/ Doever van Rusen [...]” (Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, boek VI, kap. IV r. 3-5). Op Maerlants 

voornaamste bron, het Speculum historiale van Vincent van Beauvais, duiden de verwijzingen niet. Vgl. Berendrecht 

1996, 241.  

     361 Leeker 1986, 299. 
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gesitueerd.
362

 

 Vlaanderen had daarmee een prestigieus antiek verleden gekregen.
363

 Julius Caesar 

had er zijn sporen nagelaten, en de Vlaamse hoofdstad was niet alleen door hem gegrondvest, 

maar droeg zelfs zijn naam.
364

 Die beweringen berustten op betrouwbare bronnen. Verbazing 

hoefden ze niet te wekken. Dat Caesar de Nederlanden had bezocht was natuurlijk 

onbetwistbaar. Hij had zelf zijn acties tegen de Belgae, zijn operaties bij de benedenloop van 

de Rijn en zijn overtochten naar Brittannia beschreven. Sporen van het Romeinse verleden - 

ruïnes, maar ook bijvoorbeeld inscripties of munten - waren nog her en der te zien en te 

vinden. 

 Aan dat roemrijke Vlaamse verleden was dan ook nog de naam van de grote Maerlant 

verbonden. Al snel moet deze auteur enorme faam hebben genoten - ook in Brabant, waar 

Boendale hem prees als “thooft [...] van allen Dietschen poëten” en “vader [...] der Dietsche 

dichtren algader”. Maerlants gezag als geschiedschrijver berustte allereerst op de Spiegel 

Historiael, maar ook zijn verdere oeuvre had een sterk historiografisch karakter. Heel zijn 

werk getuigde van de waarheidsliefde waarmee hij het verleden had benaderd. Die liefde 

bleek bijvoorbeeld uit zijn opmerkingen over zijn bronnen, of uit zijn scheldkannonades tegen 

de ‘borderes’, de leuteraars en fantasten die over iemand als Karel de Grote niets dan onzin 

hadden verkondigd. Ook bij Boendale stond het te lezen: al zou je nog zo grondig zoeken, je 

zou Maerlant op geen enkele fout kunnen betrappen.
365

  

 De uitbreiding van de geschiedenis van Vlaanderen met een mooi Romeins hoofdstuk, 

in de historiografie in de volkstaal, kan aanleiding zijn geweest voor het ontstaan van de 

Clarasien, als Brabants antwoord op de nieuwste pretenties van de buren. Voor Brabant gold 

immers nog steeds, wat tevoren voor Vlaanderen had gegolden: het eigen verleden begon 

weliswaar in Troje, maar daarbij ging het om de geschiedenis van de dynastie. De kennis van 

de historie van het eigen land ging, zoals gezegd
366

, niet verder terug dan de tijd van 

Merovingers en Karolingers. Maar ook in Brabant waren overblijfselen uit een grijzer 

verleden - in en rond Leuven bijvoorbeeld kon men de resten van overoude bouwwerken en 

heidense grafheuvels zien. Daar lagen aanknopingspunten om ook voor Brabant en zijn 

hoofdstad een Romeinse geschiedenis vol naamsverklaringen, en een band met de grote 

Caesar te creëren. Door het verhaal in Caesars prille jeugd te situeren, werd de Brabantse 

historie zelfs verder teruggevoerd dan de Vlaamse. Speciaal het gedicht Van neghen den 

besten kan tot zo’n Brabantse navolging hebben uitgenodigd. Het gaf niet alleen de benij-

denswaardige Vlaamse oudheid, maar bood tevens het voor een kenner van de Brabantse 

historiografie zo prikkelende kader van de Negen Besten. En juist in de combinatie van die 

twee thema’s lag de mooiste mogelijkheid om Vlaanderen te overtreffen. 

 Dat Caesar in Brabant moest hebben rondgelopen was niet zo’n gewaagde 

veronderstelling. Dat hij er ook zou zijn geboren was dat wèl. Die gedachte werd misschien 

ingegeven door het bestaan van een oudere, mogelijk naar Tongers voorbeeld ontstane sage, 

                                                
     362 Godfried van Viterbo: MGH SS 22, 159. Bruggebouw: Caesar, Commentarii IV, 16-9. Uitgebreide beschrij-

ving van deze bouw, en situering bij Nijmegen in Die Jeeste van Julius Cesar (1483-1486), [8] r e.v. Vgl. voor 

andere vermeldingen van Caesars stichting van Nijmegen hierna, hoofdstuk VI.5.3. 

     363 Er bestonden oudere legenden over de Vlaamse geschiedenis (over de banden met Troje, de Karolingers, de 

woudmeesters), maar deze hadden betrekking op de dynastie en gingen waar het de geschiedenis van het gewest zelf 
betrof niet verder terug dan de Karolingische of Merovingische tijd. Zie hierna, hoofdstuk VI.2.  

     364 De handschriften van Van neghen den besten verschillen op dit punt. In het door De Pauw uitgegeven 

Brusselse handschrift is Gent genoemd naar Caesars neef Gayus. Het lijkt een verlezing voor de wel met de Spiegel 

Historiael overeenkomende lezing in het Comburgse handschrift: “ Ende hietse na zinen name gayus” (Middelne-

derlandsche gedichten 1893-1914, I, 612; Comburg ed. 1997, 1175 r. 169. 

     365 Over de centrale rol van geschiedenis in Maerlants oeuvre: Van Oostrom 1996, 424 e.v.; over zijn 

waarheidsliefde: 60 e.v., 336-347; over zijn grote faam: 377 e.v.; over Maerlant en Boendale: 436, en Van Oostrom 

1992, 224-225. Citaten: Boendale ed. 1844-1848, bk. II k. 35 r. 17-18, bk. III k. 15 r. 119-120, r. 291-294. 

     366 Vgl. hiervóór, 211. 
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die de zeven grafheuvels ten oosten van Leuven als geboorteplaats van Octavianus aan-

wees.
367

 Octavianus en Caesar waren als historische figuren nauw verwant, zowel door hun 

familieband als door hun functie als eerste en meest bewonderde heidense keizers van het 

Rijk. Men kon erover twisten wie van de twee het meeste historische prestige genoot, en met 

wie van de twee het Romeinse Rijk was begonnen.
368

 Van dat besef getuigt Boendale, 

wanneer hij zich er in de Leken Spieghel over verbaast dat niet Octavianus maar diens - in 

Boendales ogen mindere - oom Julius tot de Negen Besten wordt gerekend.
369

 Persoonsver-

wisseling was dus een kleine en voor de hand liggende ingreep. 

 Door die ingreep werd het mogelijk om Caesar als vierde Brabantse Beste voor te stel-

len. Dat was een belangrijke toevoeging ten opzichte van de traditie. Met de annexatie van 

deze voor de laatste en voornaamste translatio imperii zo cruciale figuur verklaarde Brabant 

zich opnieuw, net als met de inlijving van Hector en Karel, tot eigenlijke erfgenaam van het 

Rijk. Daarmee werd het veronderstelde voorbeeld, het gedicht Van neghen den besten, 

gevolgd én overtroefd. Toeschrijving van ook deze historische constructie aan de bewonderde 

en bij uitstek betrouwbaar geachte Maerlant - die Caesars acties in Vlaanderen bekend had 

gemaakt - moest de waarheid ervan onderstrepen. ‘Keeping up with the Joneses’ in de 

middeleeuwse historiografie.    

 

Het ontstaan van de Clarasien kan dus worden verklaard als een rond de figuur van Caesar - 

niet allereerst Brabo - cirkelende, Brabants-nationalistische onderneming, geïnspireerd door 

het Vlaamse gedicht Van neghen den besten. In die uitleg paste de opmerkelijke voorstelling 

van Caesar als Brabander. Maar dat was niet de enige ongerijmdheid in Hennens antieke 

universum. Minstens zo vreemd is zijn afschildering van Octavianus. Nadere ontleding van 

diens eigenaardige portret biedt steun aan de gesuggereerde interpretatie van de Clarasien, en 

geeft tevens inzicht in de plaats van deze tekst in het ontstaan van de Brabo-sage. 

 Met Octaviaen moet de beroemde Romeinse staatsman Octavianus, de latere keizer 

Augustus († 14 na Christus) zijn bedoeld. Daarop wijst Hennens nadrukkelijke toevoeging dat 

het onder zijn heerschappij was “Daer Christus onder [...] / Menschelec woude syn ghebo-

ren”.
370

 Maar zijn verhaal bevat nogal wat gegevens die niet met die identificatie in overeen-

stemming zijn. Was Octavianus niet jonger dan Caesar? En was hij niet diens neef en aange-

nomen zoon, in plaats van zijn oom en adoptiefvader? Keizer van Rome, in plaats van Grie-

kenland? Waarom staat zijn paleis in Constantinopel? En wat wordt toch bedoeld met de 

regelmatige verwijzingen
371

 naar zijn oppermacht over ‘alle landen aan deze kant van de zee’? 

 Het zijn die drie laatste onjuistheden die laten zien dat de in de Brabo-sage optredende 

Griekse keizer aanvankelijk geen antieke figuur was (en, daarmee, dat de geboorte van Caesar 

een latere toevoeging is). Het is zelfs de vraag of er volgens middeleeuwse geschiedopvatting, 

strikt genomen, in de klassieke oudheid wel Griekse keizers hadden bestaan. De Romeinse 

wereldmacht was weliswaar voorafgegaan door de Grieks-Macedonische, maar het keizer-

schap was begonnen met Julius Caesar, naar wie het was genoemd.
372

 Grieks moet hier zijn 

bedoeld als Byzantijns. Het verhaal speelde zich dan oorspronkelijk af tussen 330 na Christus, 

toen de universele macht was overgedragen van Romeinen op Grieken (Byzantijnen), en het 

jaar 800, waarin Karel de Grote tot keizer werd gekroond. In dat geval wordt duidelijk 

waarom het keizerlijk paleis in Constantinopel - genoemd naar Constantijn de Grote († 337) - 

staat. Pas dan krijgt ook de omschrijving van Octaviaens machtsbereik ‘in desside der see’ 

                                                
     367 Vgl. hiervóór, 224. Over Boendale als mogelijke intermediair hierna, 259. 

     368 Vgl. Leeker 1986, 16-17. 

     369 Boendale ed. 1844-1848, bk. II k. 15 r. 133-138. 

     370 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 593-4. 

     371 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 425-434, 608, 728-734 vgl. ook r. 15, 23, 193.  

     372 Leeker 1986, 20. 
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betekenis. Vóór 800 berustte de universele macht bij de Byzantijnse keizer. Dat deze in het 

niet-Byzantijnse Europa ten Westen van de Adriatische zee
373

 militaire acties ondernam en 

machthebbers aanstelde is in principe in overeenstemming met de historische werkelijk-

heid.
374

 

 En zo wordt, tenslotte, het optreden van de Griekse keizer in de Brabo-sage duidelijk. 

Het was oorspronkelijk geen quasi-klassieke fantasiefiguur, maar werkelijk de hoogste 

wereldlijke autoriteit die Brabo zijn land, en dat land de naam Brabant gaf. Pas in tweede 

instantie werd het verhaal verplaatst naar de oudheid. Die antiquisering moet zijn begonnen 

met de wens tot inpassing van Caesar in het Brabantse verleden. De omvorming van de 

Griekse keizer tot klassieke figuur was daarvan het noodzakelijke maar lastig te realiseren 

gevolg. De inpassing van Caesar had, zoals we zagen, een duidelijke functie. De vreemde rol 

van Octaviaen is alleen te begrijpen als het secundaire resultaat van een in dit geval 

betekenisloze antiquisering. De auteur probeerde er nog iets van te maken door het nieuwe 

schepsel de naam van Octavianus te geven. Ook die andere beroemde en bewonderde klas-

sieke keizer werd zo met Brabant verbonden. En Octavianus was inderdaad - zij het net even 

anders - met Caesar verwant. Maar het eindresultaat van de ingreep is hier toch vooral 

verwarrend en onhandig te noemen. 

 Er is meer dat erop wijst dat de Brabo-sage eigenlijk geen antieke sage was. Ook de 

slecht geïntegreerde opening met de traditionele Frankische koningsrij suggereert een aanvan-

kelijke datering in de Merovingische tijd.
375

 Die datering past bovendien beter bij de primaire 

bedoeling achter Brabo. De Brabo-sage was (onder meer) bedacht ter vervanging van de 

evenmin antieke Elias-sage. Van een auteur die een ongeloofwaardige mythe rationaliseert 

valt te verwachten dat hij zijn verhaal zinvol inpast in de bestaande opvattingen, niet dat hij 

met duidelijke nieuwe onzin aankomt. Inpassing in de bestaande opvattingen betekende in dit 

geval: in de ook door Brabant overgenomen Frankische Troje-sage, die zich pas in de eeuwen 

na Christus in Noordwest-Europa afspeelde. Juist in de voor Brabant belangrijke periode vóór 

Karloman en Pippijn I schoot dat traditionele schema tekort. Die duisternis vroeg om - en 

verschafte de mogelijkheid tot - een invulling zoals de geschiedenis van Brabo die bood. Uit 

de verdere bespreking van de ontwikkeling van het verhaal zullen meer aanwijzingen voor 

deze uitleg naar voren komen.
376

  

 Blötes opvatting dat de Clarasien de oudste versie van de Brabo-sage bevatte is dus 

onjuist. De geschiedenis van deze eponieme held was aanvankelijk een in de Merovingische 

tijd spelende aanvulling op de oude Frankisch-Brabantse Troje-sage. De Clarasien gaf een 

bewerking, waarin dat oorspronkelijke verhaal was gecombineerd met een Brabants optreden 

van Julius Caesar. Het lijkt aannemelijk dat deze bewerking in Leuven werd gemaakt. Ook in 

het voorgestelde Vlaamse voorbeeld, het gedicht over de Negen Besten, ging speciale 

aandacht uit naar de betekenis van Caesar voor de hoofdstad, in dat geval Gent. Juist de 

                                                
     373 Ik ben het dus niet eens met de opvatting dat de Middellandse Zee is bedoeld (aldus - zonder nadere 

argumentatie - De Cock en Teirlinck 1909-1912 III, 15; Van Eeghem 1963, 51; Swinnen 1987, 211). De uitleg van 

het ‘rondje Europa’ in de machtsverdeling onder de vierentwintig zonen van Merrowinghen (vgl. hierboven, 214 

e.v.) is goed met deze interpretatie te combineren. De geïmpliceerde grens van het beschreven gebied ligt in het 

verlengde van de Adriatische Zee. Ter vergelijking: dezelfde manier van denken en formuleren bij Aurelius, naar 

aanleiding van de machtsscheiding na 800: “Hier is te weten dat van den tijt an dat dat keyserrijck gecomen is an den 
Franchen ende Duytschen so hebben die keyseren van Romen also clein of weynich machts gehadt in die lantscappen 

op gheen sijdt meers [gene zijde van de zee] des gelijken die keyseren van Constantinopolen hebben geen macht of 

gebot gehadt over die landen op dees sijdt meers” (Divisiekroniek 1517, fol. 75 v). 

     374 Men vergelijke het optreden van Justinianus I (527-565). Juist het falen van de Byzantijnse macht in West-

Europa was een belangrijke factor in de pauselijke creatie van een nieuwe, Westerse keizer. Zie Hoyt 1966, V § 13, 

15. 

     375 Tot welke verwrongen conclusies het volgen van Hennens chronologie leidt blijkt uit Van Anrooij 1994 A, 

296. 

     376 Zie hierna, 246 e.v. en V.4.3. 
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geboorte van Caesar was een van de plaatsen in het Brabo-verhaal waar de vermoedelijk 

Leuvense elementen (de situering bij de Zeven Tommen, de steun van Beerte en Lefde) zich 

concentreerden. En tenslotte: behalve uit het optreden van Caesar en Octavianus en uit een 

enkele expliciete datering
377

 blijkt alleen in de passage over Leuven dat het verhaal zich in de 

oudheid afspeelt. Daar wordt omslachtig verteld over de heidense ‘sinagoghe’ voor Mars en 

Pluto, waaraan de latere stad haar naam en status als plaats van inhuldiging ontleende. 

 Eerder werd gesuggereerd dat de Leuvense kleuring mogelijk al in 1331 was of werd 

aangebracht. De constatering dat de hele antiquisering van de Brabo-geschiedenis 

vermoedelijk in Leuven tot stand kwam ondersteunt een datering vóór 1355. De vóór die 

datum geschreven versie, overgeleverd in de ‘Genealogie-kroniek’, bevat een latere, want op 

die antiquiserende bewerking gebaseerde lezing van het verhaal. Daarover later meer. Eerst 

moeten we ons richten op een al eerder genoemde, kleine rijmkroniek, voor beter zicht op de 

oorspronkelijke Brabo-sage. Daarmee zal de hier naar voren gebrachte visie op de aard van de 

Leuvense bewerking worden bevestigd en gepreciseerd. 

 

Van den beghinsel van Roome ende van Brabant 

 

Het betreffende rijmkroniekje wordt ook wel aangeduid als de Kroniek van 363 verzen, of met 

het incipit Oude gesten seggen ons dat.
378

 Maar de wellicht oorspronkelijke, want naar zal 

blijken programmatische titel in het enig bekende handschrift luidt Van den beghinsel van 

Roome ende van Brabant. Het werkje geeft een kort overzicht van de geschiedenis van 

Brabant tot het begin van de veertiende eeuw, inclusief Brabo. Blöte kende deze tekst niet. Hij 

werd in 1940 uitgegeven door Van Eeghem. De overlevering ervan is te danken aan de 

historische belangstelling van een Brusselse schrijver - mogelijk Jan Baptist Houwaert - die 

hem halverwege de zestiende eeuw kopieerde. De bewaarde tekst is duidelijk een afschrift, 

vol fouten.
379

 Maar van wanneer dateerde het origineel? Ook algemeen bekende antieke  

namen zijn danig verhaspeld. Aeneas’ zoon Ascanius heet er bijvoorbeeld ‘Ascalis’. Daarom 

is het volgens Janssens onwaarschijnlijk dat de tekst uit de zestiende eeuw stamt.
380

 Van 

Anrooij zag een echo van het kroniekje in een laat-vijftiende-eeuws Lofdicht op Antwerpen.
381

 

Maar misschien gaat de tekst nog veel verder terug dan de vijftiende eeuw. En dat maakt hem 

interessant als mogelijk oudste bron voor de Brabo-sage - en als mogelijke bron voor de 

oudste Brabo-sage. 

 Cruciaal is de vraag naar de verhouding tussen Van den beghinsel en Hennens 

Cornicke. Een lastige vraag, bij zo’n beknopte tekst. Van Eeghem hield het rijmkroniekje 

voor een - sterk verkortende - bewerking van de Cornicke. Argumenten voor die opvatting gaf 

hij niet, hoewel hij toch het een en ander opmerkte dat met die aanname in tegenspraak zou 

kunnen zijn. Soms is het rijmkroniekje namelijk uitgebreider dan Hennen. Bovendien bevat 

het enkele onvriendelijke opmerkingen over hertog Jan II en diens behandeling van de 

Brusselse ambachten in 1306. Het is niet waarschijnlijk dat deze van de vleierige Hennen 

afkomstig zijn. Hierboven bleek verder, dat het rijmkroniekje soms een betere lezing heeft 

                                                
     377 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 162-4: “Van Karlen [van Nijmegen], die leefde voer Goets geboert / 

Omtrent .lxx. jaer, nu hoert, / Letter meer oft men”; idem, r. 597-8: “Ende hoe hy [Brabo] dierste, sy u verclaert,/ 
Hertoghe was, voer Christus tyt”. Vgl. ook nog idem, r.385-6 over het gouden beeld dat Octaviaen ooit aan Swane 

had gegeven, “Ghemaect nae Venuse, der vrouwen,/ Die sij [de heidenen] hielden over godinne”. 

     378 Lemaire 1987, 281 nr. 3. 

     379 Hs. Brussel KB 14.896 fol. 2-7 verso. Ed. Van Eeghem 1940. 

     380 Janssens 1989, 129. 

     381 Van Anrooij 1993 C, 310 n. 14. De bedoelde regel (“Die oude geesten segghen ’t dus”), midden in een 

zestiende-eeuwse, verkortende redactie van het gedicht, is echter wel erg algemeen om enige conclusie op te baseren. 

Uit verdere analyse blijkt het gedicht een bewerking van de Antwerpse lezing van de nog te bespreken derde versie 

van de Brabo-sage. Zie hierna, 347. 
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Opening van de kroniek Van den beghinsel van Roome ende van Brabant in het enig bewaarde, zestiende-

eeuwse afschrift. Brussel KB hs. 14.896 fol. 2 r. Uit: Van Eeghem 1940, 506.
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dan Hennen.
382

 Van Eeghem concludeerde, dat de bewerker gebruik maakte van een niet 

overgeleverd, vollediger en geïnterpoleerd handschrift van diens tekst.
383

 Dat kan, maar het is 

ook mogelijk dat we helemaal niet met een bewerking van Hennen te doen hebben.

 Lemaire en vervolgens ook Janssens hebben betoogd dat de relatie omgekeerd ligt, en 

dat het rijmkroniekje een van Hennens bronnen was. Immers, aldus Lemaire, zeer veel in 

Hennens werk blijkt ontleend, vooral aan Maerlants Spiegel Historiael en aan de Brabantse 

kronieken van Boendale. Van de verzen die niet uit hun werk komen blijken er een aantal 

gelijkluidend met dit rijmkroniekje. Gezien de algemene tendens lijkt het waarschijnlijk dat 

Hennen ook hier de nemende, en niet de gevende partij was. Het kroniekje reikt tot 1306, en 

de daarmee mogelijk geïmpliceerde datering is met de gesuggereerde verhouding in 

overeenstemming. Janssens voegde hier nog aan toe dat de blijkbaar oorspronkelijke en 

bijzonder gedetailleerde mededelingen die het kroniekje over Jan II (1294-1312) doet een 

datering rond 1306 heel aannemelijk maken. Van den beghinsel zou dan een van de oudste 

Brabantse kronieken zijn.
384

 

 Van Anrooij vindt echter dat Van Eeghem toch gelijk had. Hij geeft daarvoor een 

reeks argumenten. Een deel daarvan heeft alleen betrekking op de vroege datering van het 

rijmkroniekje, niet op de relatie tot Hennen. Hij herinnert allereerst aan het feit dat Van 

Eeghem al aantoonde, dat Van den beghinsel invloed onderging van Der Leken Spieghel 

(1325-1330): de inleiding werd eraan ontleend. Verder lijken detaillering en woordkeus van 

de heraldische beschrijvingen in het kroniekje hem niet in overeenstemming met een zó 

vroege datering, maar op dit punt is hij zeer voorzichtig.
385

 De tekst zou, gezien deze overwe-

gingen, hooguit van kort na 1325-1330 kunnen zijn. Daarmee is een primaat ten opzichte van 

Hennen nog steeds mogelijk. 

 Maar dan noemt Van Anrooij drie punten die erop zouden wijzen dat Van den 

beghinsel naar voorbeeld van Hennens Cornicke werd geschreven. Daar is allereerst de 

etymologie van Brandenburg, voorkomend in het ook in het rijmkroniekje opgenomen over-

zicht van de zes markgraven en prinsen onder de zonen van Merrowinghen. De oudste werd 

markgraaf in Almanien, hij kreeg er “te voeren den brant / Dese gaff Brandenborch den 

naeme”.
386

 Ook Van Anrooij wees op de in meer dan een opzicht excentrische positie van 

deze naamsverklaring in Hennens Cornicke. Hij legde haar uit als een door Hennen 

toegevoegde knipoog naar zijn beoogde publiek, het hof. Hertog Antoon en zijn echtgenote 

Elisabeth van Görlitz maakten aanspraak op dit gebied, en zouden deze extra nadruk zeker 

weten te waarderen. Uit het feit dat het rijmkroniekje de verklaring ook heeft zou dan blijken 

dat het Hennen volgde.
387

 

 Antoon en Elisabeth kunnen de verklarende vermelding van Brandenburg best als 

ondersteuning van hun claims hebben opgevat, maar het is de vraag of zij zo was bedoeld. De 

naamsverklaring lijkt eerder een terloopse bijkomstigheid dan een speciale accentuering. 

Zowel in het rijmkroniekje als in Hennens Cornicke komt brant in de betekenis van zwaard 

(ook als symbool van macht) vaker voor.
388

 Het lag - zeker in het kader van een etymologisch 

                                                
     382 Vgl. 214 e.v. 

     383 Van Eeghem 1940; Vgl. ook Van Eeghem 1949. 

     384 Lemaire 1987, 282-283; Janssens 1989, 127-129. 
     385 Details als tongen en klauwen zouden (volgens Warlop) pas eind veertiende eeuw hun intrede doen, maar Van 

Anrooij wijst erop dat ze buiten de Nederlanden al wel eerder lijken op te treden. Het rijmkroniekje noemt een 

dwarsbalk faes, in plaats van het oudere baer. Bij een datering rond 1306 zou het de oudste bewijsplaats voor die 

term zijn, ouder dan Percheval (Brabant/Antwerpen, ca. 1320) - “onmogelijk is het niet, maar waarschijnlijk is het 

ook niet” (Van Anrooij 1994 A, 289). Bij een datering rond 1330 vervalt dat bezwaar. 

     386 Van Eeghem 1940, 516 r. 131-132. Vgl. hiervóór, 206. 

     387 Van Anrooij 1993 C, 303-305; Van Anrooij 1994 A, 289-290. 

     388 Afgezien van de Brandenburg-passage nog in Van Eeghem 1940, r. 147; Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 

47, 130, 2418, 4222. Vgl. MNW I, 1419 en VII 2, 2539. 
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verhaal als dat over Brabo - voor de hand om bij Brandenburg even een naamkundig verband 

te leggen. Het contrast met de uitvoerigheid en integratie van de andere, ‘Brabantse’ 

etymologieën is echter opvallend. 

 Een belangrijker tegenwerping ligt in de veel omvattender en zwaarwegender 

betekenis van de context van deze naamsverklaring. Hierboven werd betoogd dat de passage 

waarin zij voorkomt de Brabantse hertog tot keurvorst wilde verheffen.
389

 In die interpretatie 

past ook het optreden van Brandenburg, als een van de zes keurvorstendommen. Die uitleg 

lijkt aanspraak op het gebied zelfs uit te sluiten, omdat Brabant zich met een van de andere 

genoemde territoria, het land tussen Schelde en Rijn, identificeerde. Deze verklaring plaatst 

het vermoedelijke ontstaan van de passage bovendien in de eerste helft van de veertiende 

eeuw: toen was de kwestie van de keurvorstenzetels nog actueel, want tot op zekere hoogte 

onbeslist. En Hennen heeft haar waarschijnlijk ontleend aan de vóór 1355 (wellicht uiterlijk 

1331) geschreven Clarasien.
390

 De overeenkomstige vermelding van Brandenburg is, kortom, 

eerder te begrijpen tegen de achtergrond van de eerste helft van de veertiende eeuw, dan uit 

Hennens wens om hertog Antoon te plezieren. En zo blijft een relatief vroege datering van het 

rijmkroniekje mogelijk, en de verhouding tot Hennen onbeslist. 

 Tot diezelfde conclusie leidt nadere beschouwing van Van Anrooijs volgende punt, dat 

de gecompliceerde en wisselende familierelaties betreft. In het rijmkroniekje is het de keizer 

van Griekenland, broer van Swane (senior), die Brabo de hand van zijn nichtje Swane (junior) 

geeft. Zo gaat het ook bij Hennen van Merchtenen - althans: in de eigenlijke tekst van diens 

Cornicke. In zijn hierboven al geciteerde proloog
391

 vat hij het verhaal echter anders samen: 

Brabo vond in Nijmegen een schone maagd; deze werd hem door haar broer, keizer Julius 

Caesar, ten huwelijk gegeven. Dit résumé is allereerst verwarrend: aanvankelijk lijkt de in 

Nijmegen teruggevonden Swane (senior) bedoeld, maar uit het vervolg blijkt het om Brabo’s 

bruid Swane (junior) te gaan. En daarmee wordt de samenvatting onjuist, want in de tekst 

krijgt Brabo zijn vrouw niet uit handen van haar broer Caesar, maar uit die van haar oom, de 

Griekse keizer Octaviaen. Waar zit de fout, in de proloog of in de tekst? De 

familieverhoudingen in de tekst lijken bewust gecomponeerd, want consistent. 

 Ging Hennen dus slordig te werk bij het schrijven van zijn proloog? Die mogelijkheid 

wordt wel geopperd, maar komt niet meer ter sprake. Van Anrooij ziet een andere oplossing: 

in de proloog gaf Hennen de sage in haar oude en gebruikelijke vorm, maar in de tekst week 

hij daar vervolgens - om onduidelijke redenen - vanaf. Toen Hennen schreef bestond het 

verhaal immers al lang. Daarvoor bestaan verschillende aanwijzingen. Een heel vroege 

referentie eraan is, ook naar de mening van Van Anrooij, Boendales gescheld op het fabeltje 

over Octavianus’ geboorte bij de Zeven Tommen. Hij vindt het opmerkelijk dat Boendale de 

moeder van Octavianus daarbij een zuster van Caesar noemt. Zo is het namelijk ook in de 

Brabo-sage volgens de Alderexcellenste Cronyke van Brabant: Swane senior, de moeder van 

Octavianus, is er de zuster van Caesar. En, had nog kunnen worden toegevoegd, het is dan 

ook Caesar die er zijn nichtje Swane aan Brabo geeft. Van Anrooij concludeert dat de zwaan-

ridder-sage waaraan Boendale refereerde vergelijkbaar was met het verhaal in de Alderex-

cellenste Cronyke. Zó zag de Brabo-sage er eigenlijk uit, en dat was het verhaal dat Van 

Merchtenen in zijn proloog voor ogen stond. In zijn tekst zou hij dat oudere verhaal vervol-

gens naar eigen inzicht hebben aangepast. En uit het feit dat de hoofdlijnen van de geschiede-

nis in Van den beghinsel overeenkomen met die in Hennens eigenlijke tekst zou dan blijken, 

dat het rijmkroniekje de Cornicke volgde.
392

 

 Die conclusie kan, in het licht van het voorafgaande, geen stand kan houden. Dat de 

                                                
     389 Vgl. 214 e.v. 

     390 Vgl. hierboven, 237 e.v. 

     391 Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 30-37. Vgl. hierboven, 237 e.v. 

     392 Van Anrooij 1994 A, 284-292. 
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Brabo-sage al vóór 1355 bestond is wel duidelijk. Boendale is daarvoor echter niet als bewijs 

aan te voeren - integendeel: de Zeven Tommen-passage in zijn Leken Spieghel bepaalt eerder 

de terminus post quem. Zij is niet zonder betekenis voor inzicht in de ontwikkeling van het 

verhaal, maar heeft geen argumentele waarde ten aanzien van de vroegste inhoud ervan. Met 

de verwijzing naar de zuster van Caesar doelt Boendale niet op de fictieve Swane, maar op de 

echte moeder van Octavianus: hij bedrijft hier historische kritiek.
393

 Er is dus geen direct 

verband tussen Boendale en de Alderexcellenste Cronyke. Deze Alderexcellenste Cronyke 

geeft dezelfde versie van de Brabo-sage als de vóór 1355 geschreven ‘Genealogie-kroniek’. 

Die versie was dus ook al oud, en Hennen zou haar in theorie kunnen hebben gekend. Maar 

zij was niet de oudste. Zij ontstond als een beter historiserende bewerking van een oudere 

lezing van het Brabo-verhaal, de nog wat onbeholpen antiquiserende Clarasien. Aanpassing 

van de familiebetrekkingen van Caesar en Octavianus paste in die - nog te bespreken - bewer-

king.
394

   

 Hennen vertelt de geschiedenis van Brabo volgens de eerdere lezing van de Clarasien. 

Aanleiding voor de veronderstelling dat hij erg vrij met zijn bron omging, of zelfs - zoals Van 

Anrooij suggereert, maar niet kan verklaren - een eigen versie creëerde is er niet. Alles lijkt 

erop te wijzen dat hij de in zijn tekst beschreven genealogische verbanden - met de ‘Griekse 

keizer’ Octaviaen als broer van Swane senior, en Caesar als haar bij Zeven Tommen geboren 

zoon - aan de Clarasien ontleende. Hoe is het dan mogelijk dat zijn proloog, waarin hij de 

inhoud van die bron zegt weer te geven, zo afwijkt? Refereerde hij daar misschien toch aan de 

lezing van de Alderexcellenste Cronike? Die was even bruikbaar voor zijn intenties.
395

 Het is 

dan ook niet goed denkbaar waarom hij vervolgens de voorkeur zou hebben gegeven aan de in 

veel opzichten inferieure Clarasien. Het ziet er eerder naar uit dat Hennen zich in zijn proloog 

vergiste. Die vergissing wordt begrijpelijker tegen de achtergrond van de vermoedelijke aard 

van de Clarasien. Juist door de concentratie op Caesar kan deze in Hennens samenvatting 

meer nadruk hebben gekregen dan hem toekwam. Het mag dus in theorie mogelijk zijn dat 

Hennen de versie van de Alderexcellenste Cronyke kende, waarschijnlijk is het niet. Hij 

volgde de Clarasien. De inhoudelijke overeenkomst met Van den beghinsel (overigens 

minder eenduidig dan Van Anrooij meent) zat al in die bron. Zij impliceert niet dat het 

rijmkroniekje op de Cornicke teruggaat. 

 Dan, tenslotte, Van Anrooijs laatste argument voor een afhankelijke status van Van 

den beghinsel. Bij de bespreking van de in Hennens Cornicke zo warrige genealogische 

verbinding tussen Brabo en het Brabantse nageslacht wijst hij op de betrekkelijke eenvoud 

van het rijmkroniekje op dit punt. Brabo heeft daar geen nakomelingen. Hij wordt opgevolgd 

door Priamus, een van de drieëntwintig broers van Karel van Nijmegen. “De samensteller [...] 

leverde als het ware kritiek op de minder overtuigende tweede verankering bij Van 

Merchtenen en verving diens wat gekunstelde oplossing door een simpele familierelatie”, stelt 

van Anrooij.
396

 Dat zou kunnen. Maar er is nog een mogelijkheid. De complexiteit van 

Hennens genealogie na Brabo kan ook het - voorspelbare - gevolg zijn van de antiquisering in 

de Clarasien. En dat zou betekenen dat de eenvoud in Van den beghinsel misschien de 

eenvoud van het aan die bewerking voorafgaande beginstadium van de Brabo-sage is. Die 

mogelijkheid verdient nader onderzoek, zeker nu alle argumenten voor afhankelijkheid van 

het rijmkroniekje ten opzichte van Hennen onhoudbaar bleken, en de datering ervan tot vóór 

de Clarasien kan teruggaan. 

 

                                                
     393 Vgl. hiervóór, 224 e.v. 

     394 Vgl. hierna, V.4.3. 

     395 Een halve eeuw later zou Jan van Edingen haar aangrijpen om Antoons opvolger Filips de Goede te 

verheerlijken. Vgl. hierna, 269 e.v. 

     396 Van Anrooij 1994 A, 295-296. 
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Opmerkelijk is allereerst, dat iedere verwijzing naar de klassieke oudheid in de Brabo-

geschiedenis van het rijmkroniekje ontbreekt. Een expliciete datering wordt niet gegeven. 

Julius Caesar komt niet in de tekst voor. Er is geen spoor van zijn geboorte en aanwezigheid 

in Brabant te vinden. De naam Octavianus wordt niet genoemd. De broer van Swane senior 

heet slechts ‘keizer in Griekenland’ - “Gheenen anderen keyser men en vant” luidt de enkele 

toelichting.
397

 Die uitleg past goed bij een mogelijke situering in Merovingische tijd, vóór 

Karel de Grote. Ze is te begrijpen als: ‘in tegensteling tot nu, nu er zowel een Duitse als een 

Griekse (lees: Byzantijnse) keizer is’.  

 Maar er mist nog veel meer. Het eigenlijke Brabo-verhaal - hier aangekondigd als 

“hoe Brabant creegh synen naeme” (r. 166) - beslaat niet meer dan dertig regels. Daarin is 

slechts plaats voor het allernoodzakelijkste. Met weglating van alleen een paar stoplappen en 

herhalingen luidt het relaas als volgt. Een ridder volgde een zwaan van Kamerijk naar het 

rijke kasteel bij Nijmegen. Hij heette Brabo (“Brebon”) en huwde Swane (“Zwane”), de 

dochter van Karel en van de zuster van de keizer van Griekenland. Dat was toen de enige 

keizer. De sterke Brabo sloeg de reus van Antwerpen dood. Brabo kwam met de keizer uit 

Griekenland naar Nijmegen, waar deze zijn lieve zuster Swane terugvond. Er was grote blijd-

schap. Maar haar man Karel was dood. Met vreugde gaf de keizer zijn nichtje Swane en al 

haar vaders land aan de dappere Brabo, en noemde Brabant naar hem. Brabo’s wapen was 

rood, met een witte dwarsbalk.  

 Het is duidelijk dat het oorspronkelijke verhaal flink moet zijn ingekort. Over de 

liefdesgeschiedenis van Karel en Swane vernemen we niets. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen een vader en een zoon Karel, er is geen ruzie die verklaart waarom (zoon) 

Karel het land tussen Schelde en Rijn verliet. Zijn reis naar Griekenland, zijn ontmoeting met 

Swane, hun gezamenlijke vlucht naar Nijmegen, de geboorte van hun kind of kinderen, de 

zoektocht van haar broer en de manier waarop Brabo haar terugvond: het komt allemaal niet 

of nauwelijks ter sprake. Van Brabo’s andere avonturen wordt alleen de overwinning op de 

Antwerpse reus genoemd. De daarmee verbonden naamsverklaring ontbreekt, zoals - behalve 

Brabo en Swane zelf - ook de verdere etymologische verhaalelementen ontbreken. 

 Is het mogelijk dat de antieke componenten en referenties bij die kennelijke inkorting 

zijn weggevallen? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Bezuiniging op de meer ‘romantische’ 

onderdelen paste in de historiografische opzet van de schrijver van het kroniekje. Maar wat hij 

overhield werd zorgvuldig geselecteerd op het belang voor de Brabantse geschiedenis. In al 

haar beknoptheid biedt zijn Brabo-sage nog steeds wat zij beoogde te bieden: kennis over het 

ontstaan van het land
398

 en over de herkomst van de naam Brabant, rationalisatie van de 

zwaanriddersage, afpaling van het ‘Lotharingse’ territorium (van Kamerijk aan de Schelde tot 

Nijmegen aan de Rijn), legitimering van de rechten op het markgraafschap Antwerpen, onder-

streping van de status als rijksonmiddellijk vorstendom. En dat alles werd ook hier ingepast in 

een - nog te bespreken - Trojaans genealogisch kader, door middel van de al even pretentie-

beladen Karel van Nijmegen en zijn broers. Daarbij werd tevens de herkomst van de wapens 

van Brabant (via Rome uit Troje) en Lotharingen (van de oudste naamgever van het gebied, 

de niet-verwante Brabo) verklaard.
399

 Zou een auteur met zo’n feilloos gevoel voor nationale 

                                                
     397 Van Eeghem 1940, 517 r. 176. Dezelfde toevoeging - daar wat bedorven - bij Hennen van Merchtenen ed. 
1896 r. 195-6. Zij zou daar betrekking moeten hebben op de periode vóór Caesar, maar daarmee komt het verhaal in 

de knoop met de translatio imperii-gedachte. Caesar wordt de eerste Romeinse keizer, maar de Griekse keizer gaat 

gewoon weer naar huis terug. Geen geweld, onrecht of iets dergelijks markeert zijn vervanging in de universele 

macht, en van een dubbelkeizerschap was in de historische werkelijkheid geen sprake. 

     398 De status van hertogdom wordt hier niet verklaard. Dat element ontbreekt in de titel van het Brabo-verhaal, en 

speelt ook in de verdere tekst geen rol. Karel is “prinche” tussen Schelde en Rijn (r. 140), Brabo ‘krijgt diens land’ (r. 

189), zijn opvolger Priamus heet “Brabants behoedere” (r. 201) en zijn opvolgers zijn, min of meer conform de 

Frankische traditie, koningen (r. 202-204). Pas Pippijn II wordt hertog van Brabant genoemd (r. 209-210). 

     399 Vgl. over de heraldiek hiervóór, 202, 210 en hierna 252. 
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historische glorie elke verwijzing naar de zo eerbiedwaardige hoge ouderdom, naar de antieke 

geschiedenis van het hertogdom hebben weggelaten? Zelfs wanneer we hem enige 

terughoudendheid ten opzichte van al te gedurfde historische mythen toeschrijven is dat niet 

aannemelijk. Ook hij doet zijn best om de Brabantse geschiedenis expliciet in het perspectief 

van de geschiedenis van Rome en het Rijk te plaatsen. Maar dan anders. 

 De manier waarop Van den beghinsel Rome en Brabant verbindt heeft een eigen 

logica.
400

 In die coherente constructie - en in de afwijkingen ervan bij Hennen - zijn eveneens 

aanwijzingen te vinden dat de Brabo-sage aanvankelijk niet in de oudheid was gedacht. Het 

rijmkroniekje opent met een relatief uitvoerig overzicht van de vroegste geschiedenis van 

Rome, ontleend aan Der Leken Spieghel. Vóór de val van Troje heersten er drie koningen 

over het grondgebied van de latere stad Rome: Saturnus, Pytus en Latynus. In 1149 kwam 

Aeneas, die werd opgevolgd door zijn zoons Ascanius en, na deze, Posthumus. Maar het zou 

te lang duren om alle vorsten uit het geslacht van Aeneas te behandelen, zegt de schrijver dan. 

In totaal waren het er veertien. Zij stichtten Rome, ‘Slavuenye’ en Almanyen - men leze: 

Rome, Italië en Duitsland: het Rijk.
401

 ‘Daarna’ heerste Priamus, het is niet duidelijk hoeveel 

tijd er inmiddels is verstreken. Op hem volgden de vorsten die ook Hennen noemt, hier met de 

soms nauwelijks herkenbare namen Toemrayse, Ferremonde, Eledoene en Merywinghen, 

vader van Karel van Nijmegen en zijn broers. Een van die broers, ook weer Priamus genaamd, 

regeerde na Brabo over Brabant - Brabo is hier dus wel voorganger, maar geen stamvader van 

de hertogen.
402

 Na deze Priamus kwamen er nog zes heidense koningen. Eerste christen in de 

reeks was Lodewijk (Clovis)
403

, bekeerd door “sinte remeeus” en gestorven in 591. Toen werd 

Pippijn (II) van Herstal hertog van Brabant. Eenmaal beland op dit bekende terrein wordt de 

kroniek zeer fragmentarisch. Slechts enkele hertogen worden nog genoemd. 

 Kenmerkend voor dit historisch overzicht is de - ook in de titel gegeven - nadruk op 

het Romeinse Rijk als beginsel en blijvend kader van de geschiedenis van Brabant. Dat blijkt 

al in de opening met de oorsprong van dat Rijk. Opvallend is vervolgens de doorlopende 

ontwikkeling die het krijgt toegeschreven. Er wordt een directe lijn gesuggereerd tussen 

Troje, Rome en het Duitse Rijk waarvan Brabant deel uitmaakte. Het waren immers de 

nakomelingen van Aeneas die het Almanyen stichtten
404

 waarover later Priamus en zijn 

opvolgers heersten, en dat als voorstadium van het Duitse Rijk kan worden beschouwd. Over 

de eigen, langs andere weg (Sicambria) lopende Trojaanse afstamming van de Frankische 

vorsten geen woord. De ook hier aanwezige heraldische aankleding van het verhaal benadrukt 

eveneens de continuïteit tussen Troje, Rome en Brabant. Ascanius’ schild is het eerste dat 

wordt beschreven: een gouden leeuw, in een veld van sabel. Karel van Nijmegen blijkt 

vervolgens voorzien van hetzelfde Trojaanse wapen:  
 
  [...] zweert van sabelle 

  Daer jn den Leeuw van goude noiable 

  Getonct / geclaut / getant van siluere claer 

  Soe es den Brabantsschen leeuw voerwaer.405 

                                                
     400 Vgl. voor de grote lijn ook de bijlage, stamboom 4 (en 5). 

     401 Van Eeghem 1940, r. 1-77. Hennen heeft “IJtalien” (r. 52) in plaats van “Slauenye”, en alleen die lezing leidt 

tot een zinvolle en met de verdere inhoud consistente interpretatie. 
     402 Janssens noemt Brabo hier ten onrechte stamvader van de Brabantse hertogen (Janssens 1989, 130). 

     403 De naam Louis of Lodewijk ontstond uit het Frankische Chlodovech (Clovis). Volgens latere 

geschiedschrijvers, die dat verband niet meer zagen, had Sint Remi Clovis bij zijn doop een nieuwe naam gegeven. 

Zo al in de Genealogia comitum Buloniensium (Genicot 1975 A, 244) en de oudste Brabantse genealogieën (MGH 

SS XXV, 387, 392, 400); vgl. ook Hennen van Merchtenen ed. 1896, r. 144-147, 840-848.  

     404 Boendales opmerking dat de veertien generaties van Aeneas’ geslacht in totaal vierhonderd jaar regeerden 

werd weggelaten (vgl. Van Eeghem 1949, 20-21). 

     405 Van Eeghem 1940, 516 r. 160-3. Ascanius’ schild: 514, r. 64-65. Het enige wapen dat verder beschreven wordt 

is dat van de hier nog niet-verwante en niet-Trojaanse Brabo. Het is rood, met een witte dwarsbalk. Hiermee wordt 
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 In die sterke oriëntatie op het Rijk past ook de meest opmerkelijke vinding in het 

geschiedoverzicht: de verdubbeling van de traditionele Frankische koningsreeks, gescharnierd 

door de vierentwintig zonen van Merywinghen. Die verdubbeling, in de versie bij Hennen zo 

onhandig overgenomen (en daarin ligt de verklaring voor de twee eerst-bekeerde Clovis-

sen
406

), had verschillende functies. Zij voerde de Frankische genealogie verder terug, en hielp 

zo om het verdoezelde ‘gat’ tussen de laatste afstammeling van Aeneas en de vroegstbekende 

Frankische vorst wat op te vullen. Maar door tussenvoeging van de vierentwintig zonen van 

Merywinghen werd het tevens mogelijk om de beroemde rij namen expliciet en primair in de 

Duitse, en vervolgens in de Brabantse geschiedenis te trekken. De eerstgenoemde Priamus en 

zijn opvolgers zijn koningen van Almanyen. Bij de verdeling van de macht onder de zonen 

van Merywinghen blijft de oudste dan ook daar. Goetlant (Frankrijk) is voor zijn jongere 

broer, van secundair belang. Na Brabo verschijnen de vermaarde vorsten voor de tweede keer, 

nu als heersers over Brabant, dat zo gelijk wordt gesteld met het oude Frankische rijk. 

Ditmaal worden er, na Priamus, geen namen meer genoemd. Maar de rij vindt hier haar 

gebruikelijke vervolg in de eerste christelijke koning Clovis, en in de Karolingers. De 

Merovingers worden dus, met behulp van Karel van Nijmegen en Brabo, in Brabants kader 

geplaatst. En zo krijgt de aloude strijd tussen Duitsers en Fransen om de Trojaans-Frankische 

erfenis
407

 hier een nieuwe, Brabantse invulling. Ook in Van den beghinsel wordt Brabant 

voorgesteld als erfgenaam van het Rijk, maar nogmaals: ànders dan door de annexatie van 

Caesar. 

 Door de ‘Karolingisering’ van de Trojaansbloedige Merovingers werd niet alleen de 

eigen lijn naar Troje versterkt, het was ook een antwoord op de binnen en buiten Brabant 

gevoelde smet van de Karolingische usurpatie - een zwak punt in de Brabantse dynastieke 

geschiedenis. Hoeveel gegronde redenen er ook waren geweest voor de kroning van Pippijn 

III, en hoeveel steun zij ook had gekregen van allen wier mening daarbij van belang was, het 

bleef een wat dubieuze machtsovername. De Karolingers zelf bleken zich van dit probleem 

bewust, en vonden een oplossing in de creatie van een genealogische band via Blithildis.
408

 

De Brabantse historiografie nam die inmiddels traditionele legitimering over, en liet het daar 

meestal bij.
409

 Maar dat was niet altijd het geval. In de Brabantsche Yeesten typeert Boendale 

de kroning als een onterving van de Trojanen, hoewel ook daar Blithildis als Merovingisch-

Karolingische link optreedt: 
 
  Ende die grote gheslachte van Troyen, 

  Die langhe, in groter joien, 

  Coninghe waren ende met vlite, 

  Worden dus der cronen quite.410 

 

                                                                                                                                                   
vermoedelijk gedoeld op Lotharingen, dat van Brabo niet alleen zijn oudste naam, maar ook zijn wapen kreeg. 

     406 De verdubbeling is in Van den beghinsel  zorgvuldig gemaskeerd. Alleen bij het eerste optreden van de 

koningen worden alle namen genoemd. Clovis wordt daar nog niet opgenomen: de rij stopt bij zijn vader, Hildrick. 

Zo lijkt het of, bij de tweede keer, alleen de (toch al sinds Troje doorgegeven) voornaam Priamus wordt herhaald. En 

de beroemde Clovis is gewoon een nieuwe loot aan de stam. 

 Pas de auteur van de Clarasien of Hennen nam Clovis ook op in de eerste reeks, vermoedelijk uit 
historiografisch automatisme. Datzelfde automatisme lijkt verantwoordelijk voor de dubbele vermelding van zijn 

bekering, die het geheel - zeker waar dat zich inmiddels in de oudheid afspeelde - tot onzin maakte. Waarschijnlijk 

was het een fout van Hennen: de auteur van de Clarasien zal zich, gezien zijn antiquiserende bewerking, meer van 

het dateringsaspect bewust zijn geweest. 

     407 Zie hiervóór, IV.4. 

     408 Vgl. hiervóór, IV.4.2. 

     409 Zie allereerst de genealogieën van ca. 1270: MGH SS XXV, 387 en 392 (Blithildis), 388 en 393 (wil van volk 

en paus).  

     410 Boendale ed. 1839-1869, boek I, kap. 17, r. 1226-29.  
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Dezelfde visie was al te vinden in Maerlants Spiegel Historiael, maar dan zónder de 

legitimerende Blithildis. Boendale legde in zijn overname van de Spiegel Historiael meer nadruk 

op de zwakte van de Merovingers versus de kracht en feitelijke macht van de Karolingers en dus, 

impliciet, op de legitimiteit van hun opvolging.
 411

 Maar de Brabo-sage loste het nog mooier op 

door een ‘Karel van Nijmegen, vorst tussen Schelde en Rijn’ tot stamvader van de bekende 

Merovingische vorsten te maken. 

 Bovenstaande analyse van het historische kader ondersteunt de eerdere veronderstel-

ling dat de sage zich oorspronkelijk tussen 330 en 800 na Christus afspeelde, en op zinvolle 

wijze in het bestaande geschiedbeeld was ingepast. Het optreden van Brabo valt niet in het 

Romeinse begin, maar in het ‘Duitse’ eind van het gegeven overzicht van de geschiedenis van 

het Rijk. De naamgever van Brabant regeerde zeven generaties vóór de christelijke Clovis. 

Zijn directe opvolger was de Priamus die, volgens de traditionele Frankische Troje-sage, 

ongeveer in de tweede helft van de vierde eeuw na Christus leefde.
412

 Dat zou voor Brabo zelf 

een leven halverwege die eeuw impliceren. Meer dan een globale indicatie van de eigenlijke 

datering van het verhaal is dat overigens niet. Voor een nauwkeurige afleiding is de oude 

Frankische sage, door de verdubbeling van de koningsreeks en de invoeging van de 

vierentwintig zonen, te zeer gemanipuleerd.  

 Maar is het historische kader waarin de Brabo-sage in Van den beghinsel is 

opgenomen oorspronkelijk? Verhaal en kader zijn vermoedelijk wel vanouds met elkaar 

verbonden, gezien de gemeenschappelijke figuur van Karel van Nijmegen. Verschillende 

eigenaardigheden in de presentatie van deze Karel lijken echter te suggereren dat ook hier, net 

als in het verhaal zelf, werd ingegrepen. Door zijn voornaam, zijn machtsgebied en zijn 

wapen wordt hij impliciet aangewezen als voorvader van de Brabantse hertogen. Maar juist de 

zin met hun expliciete herleiding is weggevallen.
413

 Is dat een van de vele corrupties in de 

tekst? Of is er sprake van een bewuste ingreep? Dat laatste schijnt het geval, wanneer we zien 

                                                
     411 Maerlant ed. 1863-1879, derde partie, bk. I, kap. VI r. 57-60 (vgl. hierna, hoofdstuk VI.4.2.) Vgl. de genoemde 

toevoegingen in Stein 1991 A, 191 n. 34. 

     412 Vgl. hiervóór, IV.4.1.  

     413 Van Eeghem 1940, 516 r. 143 e.v.: 
 

  Dese Chaerle jck doen v weten 

  woende te Niemaghe opt casteel rycke 

 145 Soe syn sy commen die hooghe heeren 

  aen soe ridderlycke eeren 

  metten ridderlycken brande [zwaard] 

  Hebben die Payeenen [heidenen] goids viande 

  Bekeert / aen tghelooue kerstenrycke 

 150 als ons laet weten die Cronycke / 

  Hoe dat Brabant die rycke 

  syn wortelen ende fondement 

  Dit kerssten ghelooue hebben geprent 
  alsoe wyde alst es bestaen 
 

Vgl. Hennen van Merchtenen ed. 1896 r. 125 e.v., en zie ook het citaat hiervóór, 199, met de tussen r. 144 en 145 in 

te voegen regel “Van desen Karle sekerlike”. 
 Door het wegvallen van die regel wordt de passage in het rijmkroniekje zo onduidelijk, dat Van Eeghem de 

zonen van Merywinghen voor de genoemde bekeerders houdt (Van Eeghem 1940, 512). Die interpretatie heeft de 

attractie van een verdere, zinvolle symbolische lading van de vierentwintig (vgl. Meyer en Suntrup 1987, 679 e.v. 

over de Bijbelse oudsten als herauten van het christendom). Zij zou een nieuwe aanwijzing voor een datering van het 

verhaal na Christus vormen. Maar de bij Hennen bewaarde lezing, met de door Brabant geannexeerde Clovis en 

Karolingers als bekeerders, geniet de voorkeur. Zij laat het rijmschema intact, maakt de vermelding van Brabant in r. 

151 e.v. begrijpelijk, klopt met het chronologisch veel latere optreden van de eerst-gedoopte vorst Clovis, en met de 

algemene Brabantse tendens van de tekst. In het vervolg van de kroniek wordt inderdaad nadruk gelegd op de 

betekenis van Clovis, Karel Martel en vooral Karel de Grote voor de verspreiding van het Christendom.  
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dat Karel in het vervolg van de kroniek echt geen stamvader wordt: zijn tak sterft vrijwel 

meteen uit. Grondvester van de dynastie wordt Brabo’s opvolger Priamus. Hij wordt geïntro-

duceerd als “Gheboren vyten Troyaensschen Rycke”, en als broer van Karel van Nijmegen (r. 

198-200). Ook hij is dus een kind van Merywinghen. Maar merkwaardigerwijze ontbreekt 

deze voor Brabant zo belangrijke figuur in het overzicht van diens vierentwintig zonen. 

 Toch is hier waarschijnlijk geen sprake van een opzettelijke, mogelijk vergaande 

wijziging. De genealogische eigenaardigheden kunnen worden verklaard als het resultaat van 

de eerder geconstateerde inkorting van het eigenlijke Brabo-verhaal. In die geschiedenis werd 

onderscheid gemaakt tussen een Karel senior en een Karel junior, beiden vorst tussen Schelde 

en Rijn, beiden residerend in Nijmegen. In het rijmkroniekje werd dat onderscheid, door het 

sterke snoeien, onzichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee verdween. Wanneer we 

aannemen dat de ‘Brabantse’ Priamus niet was gedacht als broer van Karel senior, maar van 

Karel junior valt alles op zijn plaats.
414

 Karel senior is dan werkelijk stamvader van de 

dynastie. Zijn geslacht sterft niet uit, maar wordt in mannelijke lijn voortgezet door zijn 

andere (tweede?) zoon Priamus. Als kleinzoon van Merywinghen hoorde deze niet thuis in de 

opsomming van diens zoons, de vierentwintig oudste vorsten. Er is, kortom, geen reden om 

aan bewerking van een nog weer ouder schema te denken.  

 Het kader in Hennens Cornicke is vóór Brabo korter, en na Brabo langer dan in het 

rijmkroniekje. Er zijn aanwijzingen dat die verschillen het gevolg zijn van bewuste inkorting 

en uitbreiding - zoals bij antiquisering viel te verwachten. Het Romeinse begin ontbreekt bij 

Hennen. Maar in de enkele, haperende regels waarmee de verbinding tussen Troje en Europa 

wordt gelegd zijn de parallellen met het rijmkroniekje nog te herkennen. Van Eeghem nam 

aan dat Van den beghinsel hier de oorspronkelijke, door een kopiist bedorven lezing van de 

Cornicke had bewaard.
415

 Maar het is ook mogelijk dat we hier een opzettelijke inkorting door 

de auteur van de Clarasien op het spoor zijn. De Romeinse episode in zijn verhaal moest 

immers nog komen. Gezien zijn vervroeging van het verhaal kan het hem bovendien beter 

hebben geleken om de vele generaties na Aeneas niet te noemen.  

 Na de Brabo-episode, nu mét Caesar, werd de tijdsbalk opgerekt. Er werd nageslacht 

van Brabo ingevoegd, evenals een nieuwe koning van Goetland en een Romeinse (!) keizer 

Traijoen. Ook deze uitbreiding lijkt niet oorspronkelijk. Niet alleen door haar (bewuste?) 

genealogische vaagheid, ook door haar inhoud past zij niet bij de voorafgaande opsomming 

van de vierentwintig zonen van Merrowinghen. Want hoe voegt Aetsaerts vader Hoeijoen in 

dat volledige overzicht van Europese machthebbers? Kon Maersiaent zomaar zuiveren en 

veroveren in gebieden aan de overkant van de Schelde? Behoorden die niet allang toe aan de 

koning van Goetland die ze, na Maersiaents dood, ‘in bezit nam’? Hoe kon Caesar ze zomaar, 

als onbeheerd en naamloos, aan Brabant toevoegen? En moeten we ons Caesar en Traijoen 

voorstellen als opvolgers van Hilderic van Aelmangien? 

 Het simpele en naar middeleeuwse opvatting in grote lijn correcte geschiedverhaal van 

het rijmkroniekje werd in de versie van de Cornicke, al met al, een inconsistente en 

onhistorische warboel. Van den beghinsel beschreef de geschiedenis van het Rijk, van Troje 

via Rome naar Almanyen, met verdere machtsverdeling van daaruit. Bij Hennen verloopt de 

geschiedenis aanvankelijk gelijk. Maar vervolgens verschuift het centrum van de macht 

vanuit Aelmaengien terug naar Rome, van waaruit de heerschappij over Europa opnieuw lijkt 

te worden verdeeld. Die verwarring valt te verklaren als het resultaat van de invoeging van 

een Brabantse Julius Caesar, en van de antiquisering die daarmee werd ingezet.          

 Vermoedelijk werden, bij die antiquisering, ook de plaatsnaamverklaringen 

toegevoegd. Het rijmkroniekje geeft geen enkele van deze verklaringen. De meeste van de 

                                                
     414 Vgl. bijlage, stamboom 5 voor deze reconstructie van de bloedlijn zoals weergegeven in de tekst (bijlage, 

stamboom 4). 

     415 Van Eeghem 1940, 523-524. Vgl. hiervóór, 199, 252. 
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steden uit Hennens verhaal worden niet eens genoemd. Alleen Nijmegen, Kamerijk en 

Antwerpen spelen een - voor de hertogelijke politiek belangrijke - rol, maar ook daar 

ontbreekt de etymologie. Er zijn geen plaatsnamen waarvan de etymologie noodzakelijk deel 

van het oorspronkelijke verhaal moet hebben uitgemaakt, zoals dat geldt voor de onlos-

makelijk met de kernfuncties van de sage verbonden namen Brabo en Swane. Dat geldt ook 

voor de Antwerpse reus, die niet met handen hoeft te hebben geworpen. Er zijn daarentegen 

wel een aantal naamsverklaringen die hun opname uitsluitend danken aan het optreden van 

Caesar. Het betreft de eerder behandelde etymologieën rond de keizerlijke geboorte (Leefdale, 

Berthem) en de - expliciet aan de Clarasien ontleende - verklaring van Aarschot als geboorte-

grond van de (op de Romeinse oudheid teruggaande!
416

) Rijksadelaar als wapen van de eerste 

keizer. De uitleg van Nijmegen als een door renovatie nieuw Meghen hoort er eveneens bij: 

volgens de traditie was Nijmegen immers door Caesar zelf gesticht. De terugvoering van 

Brussel op een kasteel met de ongerieflijke naam Ten Berghe Cout kan samenhangen met 

Leuvens verlangen naar herovering van de positie van residentie. Ook de herleiding van Hoei 

is waarschijnlijk, mèt zijn naamgever Hoeijoen, pas bij de antiquisering van het verhaal toege-

voegd.
417

 Verder kunnen de titel van die bewerking, Clarasien, en de aanwezigheid van 

plaatsnaamverklaringen in het vermoedelijke voorbeeld Van neghen den besten, als argument 

voor latere toevoeging worden beschouwd. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een 

deel van de naamsverklaringen al in de oudste versie zat, en bij de inkorting in Van den 

beghinsel wegviel. De Brabo-sage is immers in wezen een etymologische sage. 

  

4.2.5. Twee versies ontward 

 

De Brabo-sage ontstond niet in het mondelinge circuit, maar als historiografische constructie. 

De oudste versie ervan werd ons niet overgeleverd door Hennen van Merchtenen, maar door 

de anonieme auteur van het rijmkroniekje Van den beghinsel van Roome ende van Brabant. 

Brabo is er nog geen stamvader, en nog geen antieke held. Zijn avonturen spelen zich af in de 

vroege Merovingische tijd, en zijn opgenomen in een gebrabantiseerde versie van de traditio-

nele Frankische Troje-sage. Dat historische kader, met een doorlopende Rijksgeschiedenis 

vanaf Troje en met genealogische herleiding van de Brabantse hertogen uit de Tro-

jaansbloedige Karel van Nijmegen, vorst tussen Schelde en Rijn, was vermoedelijk vanouds 

met het eigenlijke Brabo-verhaal verbonden. De auteur van het kroniekje heeft zijn voorbeeld 

sterk ingekort, maar er is geen aanleiding om ingrijpender bewerking te veronderstellen. 

Evenmin is er reden om aan vertaling te denken.
418

 Van den beghinsel lijkt dus, in 

hoofdlijnen, de oorspronkelijke Brabo-sage te hebben bewaard. 

 Als die veronderstelling juist is, en als ook de Romeinse inleiding van het kroniekje 

van aanvang aan bij het kader hoorde, dan heeft dat implicaties voor de datering van de sage. 

Die inleiding werd immers ontleend aan Boendales Leken Spieghel, en werd dus geschreven 

na 1325-1330. En die conclusie harmonieert met de observatie, dat Boendale Brabo in het 

genoemde werk helemaal niet lijkt te kennen. De genoemde terminus ante quem van 1355 kan 

misschien worden vervroegd, wanneer de eerste antiquisering van het verhaal, overgeleverd 

via Hennens bron de Clarasien, inderdaad al in 1331 was of werd geschreven. De sinds Blöte 

gebruikelijke, maar wat betreft de tweede termijn onjuist gefundeerde datering van het 

ontstaan van de Brabo-sage tussen 1320 en 1330 hoeft, in dat geval, maar zeer weinig te 

worden bijgesteld. De sage werd bedacht tussen 1325-1330 en 1355, mogelijk in of kort voor 

                                                
     416 Over de terugvoering van de Rijksadelaar op het Romeinse Rijk: Leonhard 1978, 182. 

     417 Zie hiervóór, 255. 

     418 Het verhaal was een reactie op een volkstaal-sage, geïnspireerd door volkstaal-auteurs (in elk geval Boendale). 

Het cirkelde rond het eponiem Swane (en zie ook de herleiding van Brandenburg uit brant), en was ondanks de 

rationalisering nog steeds romantisch van aard. Zo’n werk zal zijn geschreven in de volkstaal, in verzen. 
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1331.
419

  

 De bedenker van het verhaal was niet alleen thuis in de Brabantse literatuur en 

historiografie. Hij was ook goed op de hoogte van de politieke positie en ambities van het hof, 

die hij handig en vindingrijk in de verleden tijd wist te zetten. Zijn Brabo-sage gaf niet alleen 

een rationalisatie van de geschiedenis van Elias en een verklaring van ontstaan en naam van 

Brabant. Het verhaal diende tevens ter legitimering van de rechten op het hertogdom en op het 

markgraafschap Antwerpen, en van Brabants rijksonmiddellijke status. Door uitbreiding van 

het Frankische kader met een tweede optreden van de legendarische eerste koningen en met 

de vierentwintig zonen van Merovech kon de leegte vóór Pippijn I nog mooier worden 

opgevuld. De beroemde oude Frankische vorsten, eerste bekeerden en bekeerders van Europa 

en uitverkoren om het Romeinse Rijk te beërven, werden tot Brabanders verklaard - en de 

Brabanders daarmee tot hun legitieme, enige opvolgers. De suggestie van een doorlopende 

ontwikkeling vanaf Troje via Rome naar Duitsland en naar het ‘Brabant’ van Karel de Grote 

vormde een verdere onderstreping van de betekenis van Brabant als eigenlijke kern en drager 

van het Rijk. Die gedachte kreeg concrete vorm in het Brabantse wapen, dat al door de 

vaderen van Rome bleek te zijn gedragen. Door middel van de vierentwintig zonen tenslotte 

werd Brabants plaats op de kaart en rang onder de gekroonde hoofden van Europa nader 

gedefinieerd. Het land dat Karel van Nijmegen door zijn oudste broer, koning van Duitsland, 

kreeg toegewezen had de gedroomde, Lotharingse grenzen. Uit de verdere machtsverdeling 

onder deze zonen viel af te leiden dat niet de bisschop van Keulen - de oude rivaal in dat 

gebied - maar het nageslacht van Karel van Nijmegen een plaats toekwam onder de grootsten 

van het Rijk, onder de keurvorsten. 

 Gezien die intenties lijkt het verhaal allereerst bestemd te zijn geweest voor het 

hertogelijk hof. Het sloot direct aan bij de verlangens van dat hof, en bij de wijze waarop daar 

tot dan toe met het Trojaanse verleden was omgegaan. Deze oudste Brabo-sage heeft dezelfde 

concentratie op de dynastie en haar positie in eigen land en in het Rijk, en haar eigenlijke 

erfrecht op dat Rijk. Van werkelijke receptie aan het hof is echter niets bekend, noch uit de 

tijd van Jan III (1312-1355) zelf, noch van later. Was die ontvangst er wel, maar zijn daarover 

eenvoudig geen gegevens overgeleverd? Of was de nieuwe zwaanridder nog steeds niet 

voldoende geloofwaardig? Of waren er andere oorzaken voor een mogelijk geringe respons? 

Ook buiten het hof bleef de verspreiding ervan in ieder geval beperkt. Al wat rest zijn een 

late, slechte kopie van een sterk ingekorte versie en een slordig handschrift van Hennen van 

Merchtenens soms onachtzame
420

 overname van een veel oudere, ingrijpende bewerking. 

 

Die bewerking is ons slechts indirect bekend, als Hennens bron ‘Jacobs Clarasien’. Dit 

verskroniekje in de volkstaal
421

 verplaatste de geschiedenis van Brabo met bijbehorend kader 

                                                
     419 Van Anrooij noemt meer aanwijzingen voor het bestaan van de Brabo-sage in de eerste helft van de veertiende 

eeuw (Van Anrooij 1994 A, 287-293), die mij echter niet overtuigen. De uitbeelding van de plaatsnaam 

Valenciennes door middel van drie zwanen, door uit die stad afkomstige ridders tijdens een toernooi te Rijsel in 

1335, is niet noodzakelijk een verwijzing naar het verhaal. De wellicht uit diezelfde tijd daterende toespelingen op de 

zwaanridder in de Baudouin de Sebourc en de Lohengrin hebben betrekking op Elias (vgl. Claassens 1991, 34-36). 

Zie voor de ‘Roman van Caesar’, door Van Anrooij in navolging van Janssens als mogelijk nog dertiende-eeuws 

gezien, hierna, 264 e.v. Wat betreft Lucius van Tongeren: er is - zoals Van Anrooij zelf al vermoedt - geen enkele 
grond voor de in de zeventiende en achttiende eeuw gevonden opmerking dat hij als eerste over Brabo schreef. Het 

bestaan van deze auteur, alleen bekend door vermelding bij de veertiende-eeuwse Jacques de Guise, is bovendien 

twijfelachtig - vgl. hierna, VI.3.3. 

     420 Vgl. over Hennens overname in het algemeen hierboven, 235 en hierna n. 421. Als vermoedelijke slordigheden 

van zijn kant werden genoemd: het ontbreken van de etymologie van Antwerpen (hierboven, 204), de dubbele 

vermelding van Clovis’ bekering (idem, n. 406), en de fout in zijn proloog (idem, 249). Een mogelijke toevoeging 

van zijn hand aan het Brabo-verhaal betrof de oorsprong van Brussel (idem, 205). 

     421 Blöte achtte het - voorzichtig - aannemelijk dat de Clarasien in het Latijn waren geschreven. Immers: waar 

Hennen aanwijsbaar op een Nederlandstalige rijmkroniek steunt is hij opvallend trouw aan zijn voorbeeld, maar bij 
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veel verder terug, naar de klassieke oudheid. Kern van de omwerking was de invoeging van 

de Brabantse geboorte van Julius Caesar, als zoon van de jonge Karel van Nijmegen en 

Swane, en broer van Swane junior. Het merkwaardige optreden van Octavianus als Griekse 

keizer en adoptiefvader van Caesar was het gevolg van die operatie. Ook de overname van de 

oorspronkelijke inleiding met de oudste Trojaans-Frankische vorsten leidde tot een vreemde 

contaminatie van klassiek en vroeg-Merovingisch verleden. Beter geslaagd was de opvulling 

van het door de antiquisering ontstane gat in de tijd na Brabo, al strookte zij niet altijd met het 

voorafgaande. Goetlants (Frans) en (Brabants-)Romeins, keizerlijk bloed vloeiden samen in 

het nageslacht van Priamus, “coninc van Goten ende vanden Ryne”. In dat rijk, gelijkgesteld 

met het territorium van Brabo (inclusief de uitbreidingen onder zijn directe opvolgers), 

herkennen we het oude Frankische rijk. En de nakomelingen van deze Priamus zijn de oudste 

Frankische koningen, ook hier voor de tweede maal opgevoerd, weer als voorvaderen van de 

Brabantse hertogen. De ingevlochten etymologieën, het meest attractieve deel van Hennens 

Brabo-verhaal, werden vermoedelijk eveneens door deze bewerker toegevoegd. 

 De inspiratie voor zijn aanpak van de Brabo-sage lijkt hij te hebben ontleend aan het 

gedicht Van neghen den besten. Daarin werd de grote Caesar eveneens in het vaderlandse - 

maar dan Vlaamse - verleden betrokken. Daarin waren bovendien ook plaatsnaamver-

klaringen te vinden. Dat bood het thema van de vereerde Besten, waarvan Brabant er nu - met 

Caesar mee - maar liefst vier bleek te hebben geleverd. Het stond waarschijnlijk op naam van 

Jacob van Maerlant, een naam die historische betrouwbaarheid garandeerde en die daarom 

eveneens aan het nieuwe Brabo-verhaal werd verbonden. En tenslotte verleende ook dat 

historische gedicht speciale status aan de hoofdstad van het land, in casu: aan Gent. 

 Want dat laatste lijkt - onder overname van de eerdere zingeving - het voornaamste 

doel achter deze omwerking van de Brabo-sage: de verhoging van het prestige van Brabants 

oude hoofdstad Leuven. De invoeging van de geboorte van Caesar en van keizer Traijoen was 

een nieuwe methode voor het oude streven om Brabant tot erfgenaam van het Rijk te verkla-

ren. Zij gaf bovendien extra glans en ‘richting’ aan de dynastie. Die kon zich op méér 

beroemen dan op haar illustere voorvader Karel de Grote. Het Romeins keizerschap bleek van 

aanvang aan een Brabantse aangelegenheid te zijn geweest. Maar de nadrukkelijke situering 

van Caesars geboorte bij Leuven (door de localisering bij de Zeven Tommen, door de steun 

van Beerte en Lefde) verhief speciaal deze stad tot bakermat van het laatste en hoogste 

wereldrijk. Ook deze Brabantse stad maakte hertogelijke aspiraties tot de hare,
422

 ter 

verhoging van het eigen aanzien. 

 De uiteindelijke bedoeling daarvan was, concreter, herovering van de positie van resi-

dentie. Dat blijkt vooral uit de annexatie van Brabo. Deze allereerste hertog
423

 had Ten 

Ghelove (Leuven) boven Ten Berghe Cout (Brussel) als woonplaats verkozen. Daarom was 

                                                                                                                                                   
de Brabo-sage wijkt hij van alle andere overgeleverde bronnen af. Dat zou erop wijzen dat hij het hierbij moeilijker 

had, en er zelf maar wat van maakte. In Nederlands proza schreef men zulke werken nog niet, bovendien zou Hennen 

daar minder problemen mee hebben gehad. Nederlands rijm zou hij gewoon hebben overgeschreven. De 

toeschrijving aan Maerlant zegt volgens Blöte weinig, omdat ook Boendale een Latijnse kroniek kreeg toegeschreven 

(Blöte 1904, 34-35). 

 Blötes argumentatie is echter onhoudbaar. De meeste ongerijmdheden in Hennens Brabo-verhaal bleken 

afkomstig uit zijn voorbeeld, de Clarasien. Zij waren het resultaat van antiquisering van het verhaal. Hennen zelf 
kwam inderdaad naar voren - en dat is, Blötes redenering volgend, veelbetekend - als een trouw navolger. Zijn 

afwijken van de verdere bronnen hangt samen met het feit dat deze een andere, latere versie geven. Er is dus niets dat 

duidt op een Latijns voorbeeld. De toeschrijving aan Maerlant én de vele volkstaaletymologieën wijzen daarentegen 

duidelijk op een werk in het Middelnederlands. De hierboven gesuggereerde bronnen (Boendales Der Leken Spie-

ghel, Van Negen den Besten, de ‘Roman van Olivier van Leefdale’) waren eveneens Middelnederlandse teksten. Ook 

het voornaamste voorbeeld, de oorspronkelijke Brabo-sage, was waarschijnlijk in de volkstaal gesteld. Vgl. over de 

veronderstelde parallel met Boendale hierna, 272 e.v. 

     422 Vgl. hiervóór, V.3.3.2. 

     423 Mogelijk werd dit element eveneens toegevoegd. Vgl. hiervóór, 398. 
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het Leuven dat sindsdien zijn wapen voerde - hier kwam de overeenkomst tussen het Lotha-

ringse en het Leuvense wapen goed van pas.
424

 Dat Brabo juist deze plaats tot residentie koos 

was begrijpelijk: hier stond het overoude, belangrijke heiligdom waar hij was ingehuldigd. 

Nog steeds kon men er dat heiligdom zien, net als de andere tastbare bewijzen voor het 

beschreven verleden. En nog steeds werden de Brabantse hertogen in Leuven geïnaugureerd. 

Waarom woonden ze er dan niet meer? 

 Vergeleken met Leuven bleven de andere genoemde steden in de schaduw. Zij kregen 

minder aandacht, en een minder luisterrijk verleden. Hun behandeling is meestal erg beknopt. 

De mededelingen over feitelijk niet-Brabantse steden (Kamerijk, Valenciennes, Nijmegen, 

Hoei) zijn neutraal of slechts gematigd positief. Eerder negatief is het verhaal over de grote 

Brabantse steden (het onbeschaafde Antwerpen, het niet-verkozen oncomfortabele Brussel). 

Alleen het kleine Aarschot - geen serieuze concurrent - mocht fier zijn op ‘zijn’ Rijksadelaar. 

Het was dan ook niet de bedoeling een trotse opsomming van het Brabantse stedenschoon te 

geven. Van een systematisch overzicht is geen sprake. De opname van de genoemde steden - 

deels al aanwezig in de bron - bleek steeds anders te verklaren. Alleen Leuven moest eruit 

springen, als belangrijkste en beste stad van Brabant.  

 Dat de bewerker een Leuvenaar was behoeft geen verder betoog. Hij maakte zijn 

Brabo-omwerking tussen 1325-1330 en 1355 (na het ontstaan van de oorspronkelijke versie 

waarop hij voortbouwde, en vóór de derde versie die weer op zijn werk gebaseerd werd), 

wellicht uiterlijk 1331. Misschien schreef hij in opdracht van de stad, en werd hij, zoals meer 

middeleeuwse auteurs, gerekruteerd uit het stedelijke ambtenarencorps.
425

 Dat zou hem niet 

alleen tot een tijdgenoot, maar ook tot een collega van de Antwerpse stadsklerk Jan van 

Boendale maken - mogelijk hebben ze elkaar zelfs persoonlijk gekend.
426

 

 Intrigerend is in ieder geval het verband tussen zijn werk en dat van Boendale. Dat 

gaat veel verder dan het feit dat zij beiden tot de vroegste Brabantse geschiedschrijvers in de 

volkstaal behoorden, en de geschiedenis van de dynastie voor stedelijke doelen 

aanwendden.
427

 De meest opmerkelijke lijnen lopen naar Der Leken Spieghel. Dat werk werd, 

vanuit stedelijke optiek, geschreven voor Rogier van Leefdale. Ook de Leuvense Brabo-sage 

lijkt (mede) geschreven voor deze pleitbezorger voor de steden. Boendale refereerde er als 

een van de eersten aan de Negen Besten, op een wijze die laat zien dat Van Leefdale dat 

thema kende.
428

 Dat kon hoop geven op gunstige ontvangst van een Brabantse en speciaal 

Leuvense invulling ervan. Boendale noemde de fabel van Octavianus’ geboorte bij Leuven - 

een fabel die bij die invulling werd aangegrepen. Boendale verbaasde zich erover dat niet 

Octavianus, maar diens oom Caesar in de reeks Besten was opgenomen - in de geantiquiseer-

de Brabo-sage blijkt een rolwisseling tussen die twee doorgevoerd. Boendale prees Maerlant 

als bij uitstek betrouwbaar geschiedschrijver - en de nieuwe Brabo-geschiedenis werd op 

naam gezet van Maerlant.
429

 Het oorspronkelijke verhaal viel overigens eveneens te verbinden 

met Boendale, doordat het een antwoord gaf op de door Boendale uit Maerlant opgepakte 

kritiek op de Elias-sage en op de Karolingische usurpatie, en door de Romeinse opening in 

                                                
     424 Van den beghinsel legt geen verband met Leuven (vgl. hiervóór n. 319). 

     425 Vgl. algemeen over stedelijk mecenaat en auteurs Pleij 1991, 16-19; Van Houts 1995, 47-48.  

     426 Was Lodewijk van Velthem († na 1326) op een of andere wijze betrokken of behulpzaam bij de 
totstandkoming van de Clarasien? Dit gezien zijn tenminste gedeeltelijke bekendheid met bronnen (Maerlant), 

mogelijke betrokkenen (Floris Berthout, vermoedelijk Boendale, wellicht ook Van Leefdale) en benutte omgeving: 

hij was vanaf 1312 pastoor in het dorp Velthem, in de directe nabijheid van Berthem, Meerbeek en Leefdale (zie 

de afbeelding hierboven, 226). Vgl. over Velthems contacten en meer algemeen over het ‘kliek’-karakter van de 

Brabantse literatuur in deze tijd: Hage 1989, m.n. 143, 146 en 164. 

     427 Vgl. over de stedelijke achtergrond van Boendales Brabantsche Yeesten hiervóór, V.3.3.2. 

     428 Van Anrooij 1997, 38-9. 

     429 Vgl. hierboven, passim. Betreffende passages in de editie 1844-1848: boek II, kap. 15 (Negen Besten en 

Octavianus), boek III, kap. 15 (Octavianus en Leuven, Maerlant-lof; vgl. over Maerlant ook boek II, kap. 35 en 37). 
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Van den beghinsel. Beide oudste versies van de Brabo-sage onderstrepen dus de betekenis van 

de Antwerpse schepenklerk (én van Maerlant) voor de Brabantse historiografie.
430

 

 Ook deze - eerste - antiquiserende bewerking richtte zich primair op het hof, in het 

bijzonder op invloedrijke leden van de hertogelijke raad. Destinaris was waarschijnlijk de in 

het algemeen stadsgezinde en uit de omgeving van Leuven afkomstige Rogier van Leefdale, 

onder meer (impliciet) voorgesteld als nazaat van de voor dynastie en Rijk zo belangrijke 

Lefde. Met de figuur van Beerte werd misschien een even vleiend verleden voor zijn collega 

Floris Berthout gecreëerd. Maar de auteur moet de hoop hebben gekoesterd om door middel 

van die directe bestemmelingen, tot 1331 de belangrijkste raadgevers van Jan III, ook deze 

hertog zelf te bereiken. Het was tenslotte de hertog die Leuven weer aan zijn borst moest 

drukken. 

 Directe aanwijzingen voor receptie van de tekst aan het hof zijn er niet. We mogen 

vermoeden dat het werk in de hofbibliotheek is bewaard.
431

 Maar pas Hennen van Merchtenen 

heeft er, vele jaren later, met zijn overname van het verhaal misschien enige waardering 

gekregen. Verder zijn er maar enkele teksten waarin - al dan niet via Hennen - nog enige 

invloed van de Clarasien valt te bespeuren.
432

 In dit geval is er wel een mogelijke reden voor 

die geringe respons. Een evident bezwaar tegen deze lezing van het Brabo-verhaal was de 

vreemde afschildering van het antieke verleden. Dat dat direct als een tekortkoming werd 

gevoeld blijkt uit het feit dat er, al vóór 1355, op basis van de Clarasien een tweede, verbe-

terde antiquisering en daarmee derde versie van de Brabo-sage werd gemaakt, die veel meer 

succes had.  

 

 

4.3. Een derde versie: de Cornike van Brabant en haar navolgingen 

 

4.3.1. Bronnenoverzicht 

 

In de nieuwe, derde bewerking werd de antiquisering van verhaal en kader verder en met 

meer kennis van zaken doorgevoerd dan in de bij Hennen bewaarde lezing. Brabant kreeg een 

groots klassiek verleden, dat werd teruggevoerd tot Noach. Vrijwel alle verdere bronnen voor 

de Brabo-sage die uit de periode tot circa 1500 zijn bewaard bevatten deze nieuwe versie.
433

 

Het gaat om zes teksten, vier in het Middelnederlands, een in het Latijn en een in het Frans.
434

 

Ze worden hieronder behandeld, vóór verdere analyse van de inhoud. Die bespreking maakt 

het mogelijk om hun relatieve belang in de overlevering van het verhaal te bepalen. Tevens 

biedt zij nader inzicht in oorsprong en ontwikkeling van de nieuwe adaptatie. De gedachten 

die Blöte daarover ontwikkelde blijken onjuist. 

 

                                                
    430 De tweede Brabo-sage werd het uitgangspunt voor een derde versie, toegeschreven aan of misschien 

werkelijk bedacht door Boendale (zie hierna) - in dat geval zou het verhaal omgekeerd ook weer invloed op 

Boendale hebben gehad. 

     431 Het diende als bron voor verdere, waarschijnlijk aan het hof ontstane versies van de Brabo-sage. Zie hierna 

V.4.3. en V.4.4. 

     432 Zie behalve de in de vorige noot genoemde versies nog hierna, 277 e.v. en vgl. hiervóór, n. 156. 
     433 Een uitzondering vormt het hierna te bespreken Vaticaanse handschrift Reg. lat. 947. 

     434 Een aanvullende bron is, tot op zekere hoogte, de Genealogia nobilissimorum ducum Brabantinorum et 

sanctorum ac sanctarum, een genealogische rol uit de periode 1482-1506 (Leuven UB Ms. 1005; vgl. afbeelding 

hierna, 293). Deze geeft de Brabantse stamboom volgens dezelfde (derde) versie van de Brabosage, soms met 

summier commentaar bij een belangrijke figuur in de reeks. Voor reconstructie van het verhaal is deze bron te 

beknopt, maar hij laat hoofdlijnen en kernpunten goed zien. De rol staat integraal on line: 

http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1550611.xml&dvs=1350127838837

~545&locale=nl&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true. Vgl. verder Doutrepont 1936, 35-36; Lemaire 

1987, 294. 
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De ‘Genealogie-kroniek’ 

  

De oudste dateerbare bron voor de Brabo-sage is een rijmkroniek met de incipit-titel Cornike 

van Brabant. De tekst is echter vooral bekend als ‘Genealogie-kroniek’ of ‘Genealogie van 

Godfried met de Baard’, en de laatste jaren zelfs als ‘Godevaert metten baerde’, door (hier 

niet gevolgde) identificatie met de zo genoemde roman. De rijmkroniek is overgeleverd in een 

vijftiende-eeuws handschrift van Boendales Brabantsche Yeesten, waaraan hij als voorwerk is 

toegevoegd.
435

 In de daarbij tevens overgenomen proloog zegt de anonieme auteur zijn 

boexken te hebben geschreven voor hertog Jan III van Brabant, die hij vleiend vergelijkt met 

zijn grootvader van moederskant, koning Eduard I, 
 

  […] die de crone 

  In Ingelant oic droech met eeren, 

  Ende oic heere was der heeren, 

  Ende oic goed in ridders name436 

 

Hij kondigt aan dat zijn werk zal handelen over Godfried met de Baard en diens herstel van 

het onrecht dat hertog Karel lang tevoren door Hugo Capet was aangedaan: het verlies van het 

hertogdom en de ‘vrancsche crone’.
437

 Maar eerst zal het gaan over Godfrieds voorgeslacht 
 

 […] zo ic u sal 

Noemen sijne vorderen al, 

Bi gerechter genalesien, 

                                                
     435 NaSo C054; Antwerpen, Stadsbibliotheek, hs. 15.828, fol. 1-6 r. Over dit (Tongerloose) handschrift Stein 

1994, 308-309. Blöte dateert het op 1457 (Blöte 1900, 219 n. 2, 221-222 n. 4). 

 Een volledige editie van de ‘Genealogie-kroniek’ is er niet, slechts enkele fragmenten werden uitgegeven of 
geciteerd (Boendale ed. 1839-1869 I, xxviii, 599-602 (proloog); Blöte 1904, 57-60; Sonnemans 1995, II 25-28 

(proloog)). Een editie door W. van Anrooij en J.D. Janssens is aangekondigd. Ik dank Dr. G.H.P. Sonnemans 

(Nijmegen), die zo vriendelijk was mij zijn transcriptie van de tekst ter beschikking te stellen. 

 Eerder over deze tekst: Bayot en Cauchie 1900, LXIV-LXV; Blöte 1904, 51-62; Lemaire 1987, 282, 291-

292; Sonnemans 1992, 339; Van Anrooij 1994 A, 291; Sleiderink 2003 A, 108-110. 

Sleiderink identificeerde de ‘Genealogie-kroniek’ (NaSo C054) met Godevaert metten baerde (NaSo 

G074), en werd hierin gevolgd door Tigelaar 2006, 134 e.v; beiden gebruiken de voor deze roman gangbare titel 

daarom ook voor de kroniek, wat de verwarring vergroot. 

Sleiderinks argumenten voor identificatie: 1. De proloog van de onvolledig overgeleverde tekst zegt dat 

Godfried met de Baard het onderwerp zal zijn, en er is een eveneens ten dele overgeleverde veertiende-eeuwse 

roman met dat onderwerp bekend. 2. Aan die roman kan ook een afstammingsgeschiedenis als opmaat zijn 
toegevoegd. 3. De proloog hoort dus bij de roman, en de roman is dus opgedragen aan Jan III. 

 Echter: 1. Het onderwerp ‘Godfried met de Baard’ (ofwel: het herstel van het positieverlies dat de 

dynastie door de usurpatie van Hugo Capet had geleden) is een kernkwestie in het Brabantse zelfbeeld en de 

Brabantse historiografie. Dat hetzelfde onderwerp wordt behandeld impliceert dus niet noodzakelijk dat het om 

dezelfde tekst gaat. 2. De roman volgt het gebruikelijke tracé van dat genre (hofdag-queeste-happy end) en lijkt 

daarom in eerste instantie een zelfstandig geheel te hebben gevormd. De stof  kan vervolgens echter heel goed 

zijn opgenomen in een Brabantse kroniek. Dat gebeurde vermoedelijk al in de Clarasien, (indirect) voorbeeld 

voor o.a. de ‘Genealogie-kroniek’. 3. De roman lijkt eerder voor een Van Leefdale dan voor het hof geschreven. 

Vgl. hiervóór, 227 e.v. 

 Wel juist is m.i. Sleiderinks vermoeden dat de ‘Roman van Caesar’ als bron voor de ‘Genealogie-

kroniek’ heeft gediend. Zie hierna. 
    436 Sonnemans 1995, 26, v. 28-31. Ik ben het dus niet eens met de interpretatie van Sleiderink, die de referentie 

aan Edward I beschouwt als een teken dat Jan III zelf op dat moment nog niet zoveel had gepresteerd, en dat de tekst 

daarom vroeg gedateerd moet worden. Zijn tweede argument voor vroege datering kan mij nog minder overtuigen. 

Hij identificeert de tekst met de roman Godevaert metten baerde,  die Reynerus van Prüm ‘in opdracht van de keizer’ 

zou hebben geschreven. Sleiderink denkt aan een opdracht van keizer Hendrik VII († 1313), schoonzoon van Jan I 

(Sleiderink 2003 A, 108, 110, 158). Reynerus van Prüm, die in de roman zelf wordt voorgesteld als raadgever van 

Godfried met de Baard (eind elfde, begin twaalfde eeuw) en alleen al daarom moeilijk plaatsbaar is aan het begin van 

de veertiende eeuw, is echter vermoedelijk een falsificatie. Vgl. over de identificatie ook n. 435. 

     437 Vgl. voor dit verhaal hiervóór, 227 e.v. 



 

 262 

  

Als ons die poeten lien [vertellen], 

Ende sinte Clement, die heilige man, 

Diere wel af spreken can, 

Ende Dirodius die martelare, 

Ende sinte Jeronimus seit my dware, 

Lucaen ende Ovidius, 

Diet ons oic bescriven dus, 

Gelijc ict u bedieden wille, 

Ende ander poeten […]438 
 

Eerder noemde hij ook nog Mozes als bron, en in de tekst zelf zijn meer van dergelijke veelal 

klassieke of pseudo-klassieke bronverwijzingen in de ik-vorm te vinden.
439

 Een zeer geleerd 

werk dus, waar de schrijver veel nachten om zegt te hebben gewaakt. Hij vraagt God en Maria 

om hulp bij het voltooien, en hoopt op een goede ontvangst door de hertog. Dan begint de 

eigenlijke tekst. Het geheel lijkt bestemd voor de voordracht, wellicht dus aan het hertogelijke 

hof. Een enkele keer richt de auteur zich in zijn verzen expliciet tot een luisterend publiek van 

edele heren en vrouwen.
440

 Ook de verdere kenmerken van een voordrachtstekst, zoals 

verduidelijkende vooruitwijzingen, referenties aan een luister-situatie en stoplappen ontbreken 

niet. De opdracht aan Jan III impliceert een datering tussen 1312 en 1355, het jaar waarin 

deze hertog overleed. 

 Het werk is niet volledig bewaard. Het handschrift stopt na ruim 1000 regels, net 

wanneer de auteur aankondigt dat hij het nu zal gaan hebben over Karloman, vader van 

Pippijn I. De beloofde geschiedenis van Godfried met de Baard ontbreekt dus. De keuze voor 

die voortijdige beëindiging kan zijn gemaakt toen de kroniek werd toegevoegd aan de 

Brabantsche Yeesten, door een kopiist, of misschien nog door Boendale zelf. Zij kan worden 

verklaard uit het verlangen om de inheemse wortels van de stamboom aan te vullen: die 

begonnen in de Yeesten pas bij Karloman.
441

 

 Maar ook het deel van de eigenlijke tekst dat wèl werd opgenomen is het resultaat van 

selectie. Nadruk ligt op het bloed van de dynastie. Het hele geslacht wordt vanaf Noach 

opgesomd, van vader op zoon. Meer verhalende delen moeten flink zijn ingekort. De geschie-

denis van Brabo is in de andere bronnen voor de nieuwe versie een uitgebreid en nog steeds 

avontuurlijk relaas, maar hier beslaat zij nog geen vijftig regels.
442

 Die weinige regels 

bevatten voornamelijk genealogische gegevens. Brabo’s avonturen worden niet of nauwelijks 

genoemd, de ermee verbonden plaatsnaamverklaringen ontbreken helemaal. Zelfs over de 

zwanenjacht en het gevecht met de reus horen we niets. En toch - vooruitlopend op nadere 

analyse - moeten deze episodes, gezien hun betekenis en gezien de verdere overlevering van 

het verhaal, van aanvang aan bij de nieuwe versie van de sage hebben gehoord. 

                                                
     438 Sonnemans 1995, II 27-28 v. 79-90. 

     439 Specifieke bronnen in proloog: fol. 1 r - 1 v b (Sonnemans 1995, II 25-28 v. 21, 83-87 ). Overige bronnen, 

genoemd in de tekst: Spiegel ystoriael (2 v a); Arthuan of Arthitan, Pitogoras, Plato, Sinte Ysidorus, Sabu die wiser 

van Athenen, Diogenes van Nichenen, Tulius (3 r a); Peter Damiaen (5 r a); Elinant (5 r b). Meer over deze bronnen 

hierna, 271, 272, 280 en vooral 295. 

     440 Publiek: “Vv hoirt ghi heeren ende verstaet / Ic sal v tellen [...]” (fol. 3 r a); “Nv soe hoirt voirdanne / Wat 

desen karlemanne / Comen is in goeden trouwen / Edele heeren ende vrouwen /” (fol. 6 r a, direct gevolgd door 

“Explicit”).  
     441 Sonnemans vermoedt dat het Boendale zelf was die deze voorgeschiedenis aan zijn Brabantsche Yeesten toe-

voegde. Hij geeft de proloog dan ook uit als ‘tweede proloog van de Brabantse Yeesten’ (Sonnemans 1992, 338-340, 

351 n. 54; Sonnemans 1995 II, 25). Voor Boendales auteurschap van de ‘Genealogie-kroniek’ (of eerder: van de 

achterliggende bron) valt wel iets te zeggen: zie hierna. Juist voor een auteur zèlf lijkt de toevoeging aan de Yeesten 

echter nogal slordig uitgevoerd: met een andere titel (Cornike van Brabant), afgekapt op het moment dat er meer 

over Karloman wordt beloofd, en zonder invulling van de in de proloog aangekondigde geschiedenis van Godfried 

met de Baard. Maar misschien was het idee dan dat die twee losse draden in de nieuwe context konden functioneren 

als vooruitwijzingen naar de Brabantsche Yeesten. 

     442 Fol. 4 v a-b. 
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 Is de schrijver van de proloog verantwoordelijk voor deze keuze uit de stof, of is de 

inkorting gemaakt door een latere bewerker? De gebruikelijke aanduiding als ‘Genealogie-

kroniek’ of (in aansluiting op de inhoudsopgave in de proloog) ‘Genealogie van Godfried met 

de Baard’ suggereert dat het werk al door de auteur als genealogie was bedoeld. De proloog 

lijkt dat te bevestigen: de schrijver kondigt er aan dat hij al de voorvaderen van Godfried “Bi 

gerechter genalesien” zal behandelen. De geconstateerde selectie op stamboom-materiaal zou, 

in dat geval, aan hem kunnen of moeten worden toegeschreven. 

 Er is echter het een en ander dat tegen die opvatting pleit. Daar is allereerst het feit dat 

de auteur zich in zijn inleiding met veel nadruk presenteert als de eigenlijke auctor intellec-

tualis van het geheel: de doorwaakte nachten, de geleerde bronvermeldingen, de bede om 

steun en de hoop op goede ontvangst… Zou hij dat alles ook hebben opgeschreven als zijn 

arbeid slechts bestond uit het drastisch inkorten van een ouder voorbeeld? En was het voor 

iemand die een adellijk publiek wilde onderhouden wel zo verstandig om daarbij te kiezen 

voor een droge opsomming van genealogische feiten, en juist de verhalende delen uit dat 

voorbeeld weg te laten?  

 Ook Blöte zag de tegenstrijdigheid tussen de proloog en de tekst, tussen nadrukkelijke 

presentatie als zelfstandig werk en het feit dat we met een kennelijke inkorting van doen 

hebben. Hij concludeerde dat de ‘weitreichende Ansprüche’ van de auteur ongefundeerd 

waren.
443

 Maar er is nog een andere mogelijkheid, die ook de verdere eigenaardigheden zou 

kunnen verklaren. De proloog, het optreden van de auteur en de referenties aan adellijke toe-

hoorders maakten wellicht deel uit van een achterliggende, meer uitgebreide bron.
444

 Die bron 

zou dan, in overeenstemming met het beoogde publiek en de voordrachtssituatie, meer 

verhalend van aard zijn geweest, en onder meer de avonturen van Brabo hebben bevat. Ook 

de speciale aankondiging van de in het vermoedelijke voorbeeld
445

 eveneens opgenomen, zeer 

avontuurlijke geschiedenis van Godfried met de Baard
446

 (ofwel: van het herwinnen van de 

Lotharingse titel) lijkt erop te wijzen dat het eigenlijke plan achter de tekst meer behelsde dan 

slechts een genealogie. Het incipit duidt het werk dan ook aan als Cornike van Brabant, meer 

in overeenstemming met die veronderstelde ruimere intentie.
447

 Die titel is ook terug te vinden 

in andere van de hier behandelde bronnen voor de derde versie van de Brabo-sage.
448

 Hij zal 

in het vervolg worden gebruikt om het denkelijk aan de ‘Genealogie-kroniek’ en aan die 

andere bronnen ten grondslag liggende, oorspronkelijke werk aan te duiden.  

 De overgeleverde ‘Genealogie-kroniek’ lijkt dus het restant van een meer uitgebreide, 

meer verhalende Cornike van Brabant. Deze werd dan geschreven voor Jan III, in de volks-

taal, en richtte zich tot een publiek van edele luisteraars. Die moesten worden doordrongen 

van de grootsheid en rechtmatigheid van het hertogelijk huis. Leidend thema was daarbij, 

wederom, het onrechtmatige positieverlies dat de dynastie had geleden en dat door Godfried 

met de Baard - gedeeltelijk - was goedgemaakt. Het werk presenteerde zich expliciet als 

                                                
     443 Blöte 1904, 74. Over de gevolgde redenering hierna, 274 e.v. 

     444 Dat de expliciete verteller al in de bron optrad wordt bevestigd door het feit dat hij ook te vinden is bij Van 

Berchen, terwijl deze niet op de ‘Genealogie-kroniek’ teruggaat. 

     445 De Clarasien - vgl hiervóór, 239, n. 435.  

     446 Dat de bron voor de ‘Genealogie-kroniek’ het avontuurlijke verhaal van Godfried met de Baard bevatte (en 

niet de droge, meer feitelijke geschiedenis van bijvoorbeeld de Brabantsche Yeesten) lijkt te worden bevestigd door 
andere hierna te bespreken navolgingen van die bron. Ook zij geven of noemen kenmerkende elementen als de 

bevrijding uit heidense gevangenschap en het huwelijk met keizersdochter Sofia: Van Berchen ed. 1855, 57-59; Die 

cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 37 r - v, 38 r; Alderexcellenste cronyke [N 5 r], 

O 1 r. Alleen de ‘bloemlezende’ kroniek van Jan van Edingen heeft het niet (hs. Londen BM addit. 18290 fol. 137 v-

138 v).  

     447 Fol. 1 r. a. 

     448 De titel van een (indirecte) korte prozabewerking luidt Die cornyke van Brabant int prose int corte, zie 277 e.v. 

Daar ook over de bronvermeldingen in de Alderexcellenste cronyke. Het gaat dus niet om een alternatieve benaming 

voor de Brabantsche Yeesten. 
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geleerd, hetgeen de lading ervan moest verhogen. De bewerking tot kortere genealogie kwam 

waarschijnlijk tot stand toen de tekst, als aanvulling, aan de Brabantsche Yeesten werd toege-

voegd.
449

 Daarbij verdween het overlappende deel na Karloman. Ook de resterende tekst werd 

aan de nieuwe functie aangepast. De oorspronkelijke inleiding bleef echter behouden, om haar 

nog steeds aanwezige congruentie met de tekst en wervende inhoud (‘gemaakt voor de hertog, 

en zeer geleerd!’), of omdat ook de samenvattende ‘Genealogie-kroniek’ voor Jan III werd 

gemaakt.
450

 Bij de bespreking van de volgende bronnen zullen meer aanwijzingen voor deze 

vermoedelijke aard van de ‘Genealogie-kroniek’ naar voren komen. 

 

De ‘Roman van Caesar’ 

 

De oudste tastbare resten van de Brabo-sage zijn de fragmenten die tot nu toe werden aange-

duid als de overblijfselen van een Middelnederlandse ‘Roman van Caesar’. Het betreft in 

totaal acht perkamenten bladen, waarvan er nu zes in Brussel en twee in Gent worden 

bewaard. Ze zijn gebruikt als dekblad in een boekband, en werden ontdekt door J.F. Willems, 

naar eigen zeggen in een boek van de toenmalige Bourgondische Bibliotheek te Brussel. In 

1836 gaf hij ze uit. De fragmenten moeten deel hebben uitgemaakt van een lijvige codex. Één 

blad heeft vier kolommen, de andere hadden er in elk geval drie: de gebruikelijke opmaak 

voor werken van grote omvang en voor verzamelhandschriften. Het schrift wijst naar de 

eerste helft van de veertiende eeuw, de taal is getypeerd als Brabants en Vlaams. Er zijn 

verschillende handen te onderscheiden. Één ervan is wel geïdentificeerd als kopiist C van het 

grote Haagse Lancelot-handschrift (Brabant, rond 1320-25). Ook zou hij fragmenten van 

Willem van Oringen (Brabant, eerste helft of midden veertiende eeuw) hebben geschreven.
451

 

In de meest recente uitgave door Hegman telt de overgeleverde tekst 1412 verzen, maar 

                                                
     449 Mogelijk werd, tegelijk met deze aanvulling, in de Yeesten zelf de opmerking toegevoegd dat ook Karloman 

van Trojaanse afkomst was. Boendale zegt over Karloman alleen dat hij een groot, wijs, dapper man was die 

regeerde in Haspengouw en Brabant, en daar vorst werd genoemd: “Ende was een prince daer ghenant”. Twee hand-

schriften hebben hier: “Ende was daer een heere becant: / Dese was, heb ic vernomen, / Van desen heren van Troyen 

comen” (Boendale ed. 1839-1869 I, 11 r. 246 en noot). Die kanttekening is inhoudelijk in lijn met de ‘Genealogie-

kroniek’, zij wijst er impliciet naar terug.  

 Anderzijds: gezien de formulering (“desen heren van Troyen”) is het misschien waarschijnlijker dat de 

regels refereren aan het voorafgaande kapittel van de Brabantsche Yeesten, waarin de Merovingische herkomst uit 

Troje werd behandeld. Daarmee zou Karlomans Trojaanse bloed van de Merovingers worden afgeleid, en niet, zoals 

in de hier besproken (derde) versie van de Brabo-sage, langs een daarvan onafhankelijke, eigen weg. 
 De tekstoverlevering wijst evenmin op verband tussen de beide toevoegingen, en biedt nog een aanwijzing 

voor een Merovingische invulling van Karlomans bloed. De kanttekening bij Karloman is te vinden in de hand-

schriften B (KB Brussel 19607, het eerder besproken handschrift-Van den Damme, uit 1444) en C (het hier centraal 

staande handschrift SB Antwerpen 15.828, tweede helft 15e eeuw). Een tussen 1449 en 1472 gemaakte, zeer zelf-

standige Latijnse bewerking van de Yeesten heeft de toevoeging eveneens: zij berust op het Antwerpse of op een zeer 

nauw daarmee verwant handschrift (Blöte 1900, 219-220). Alleen in het Antwerpse handschrift is de ‘Genealogie-

kroniek’ toegevoegd. Ook het handschrift-Van den Damme wordt voorafgegaan door een genealogisch getinte inlei-

ding (fol. 1-17). Deze behandelt de geschiedenis van Troje (deels rechtstreeks uit Maerlants Spiegel Historiael), de 

Romeinse keizers en de Franken, en heeft dus eerder betrekking op het thema van Brabant en het Rijk dan op de 

hertogelijke genealogie. Alleen op fol. 17 v wordt daar kort naar verwezen, met de opmerking dat tijdens de regering 

van Clovis’ kleinzoon Cilpric “Begonsten die Troysche heeren / Te regneeren hier int lant / In Haspegouwe in 
Brabant”. Dit verwijst naar Karloman, die volgens de Brabantsche Yeesten (bk. 1 kap. 2) een tijdgenoot was van 

Cilpric, en volgens dit handschrift Trojaans bloed had. Deze vooruitwijzing maakt tevens duidelijk dat, althans in dit 

handschrift, niet naar een van de versies van de Brabo-sage wordt verwezen: daarin is het Trojaanse bewind in 

Brabant immers steeds van vroeger datum. 

     450 Over de algemene neiging tot trouw aan de oorspronkelijke proloog Sonnemans 1992. 

     451 Identificatie kopiist: Kienhorst en Mulder 1986, nr. 3. Over de datering van deze handschriften: Kienhorst 

1988, I 15-16, 220; Lanceloet ed. 1997, 79. Klein achtte voor een deel van de fragmenten een nog vroegere datering 

(“nog ca. 1300 of zelfs eind dertiende-eeuws”) mogelijk, maar houdt daarbij flinke slagen om de arm (Klein 1995 B, 

7-8, 13, 14).  
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omvangrijke onleesbare stukken werden niet meegeteld.
452

 Het heeft lang geduurd voordat de 

bewaarde regels werden herkend als deel van een tekst over - of althans refererend aan - 

Brabo. Blöte behandelt de fragmenten dan ook niet. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudste tastbare resten van de Brabo-sage. Een van de overgebleven bladen van de ‘Roman van 
Caesar’ (eerste helft veertiende eeuw). Gent UB 1643, fr. 2 v. Uit: Kienhorst 1988 II, afb 23. 

 

 De tekst riep vooral vragen op. Genre en onderwerp waren onzeker. In de overgele-

verde verzen gaat het over de laatste fase van de strijd tussen Caesar en Pompeius, in 49 voor 

Christus; over Octavianus’ oorlog tegen Caesars moordenaars Brutus en Crassus (bedoeld 

wordt Cassius, verward met de Crassus die met Caesar en Pompeius het eerste triumviraat had 

gevormd); over latere avonturen van Marcus Antonius (hun uiteindelijke overwinnaar) in het 

Oosten, rond 37 voor Christus; over de beslissende slag tussen hem en Octavianus, zes jaar 

later, bij Actium; en tenslotte over Drusus’ tocht naar Germania, in 14 na Christus. Hegman 

wees er al op dat de gebruikelijke nood-titel ‘Roman van Caesar’ gezien deze onderwerpen te 

beperkt is. Hij hield het op een ‘berijmde Romeinse geschiedenis over de heldendaden uit de 

crisisperiode van de Republiek en het begin van de keizerstijd’. Maar hij wees ook op het 

gebruik van romanprocédé’s (optreden van gezantschappen, beschrijving van veldslagen). 

Ten aanzien van de bronnen tastte hij in het duister: de bekende middeleeuwse en Middelne-

derlandse werken over Romeinse geschiedenis werden niet gebruikt. Ging het om een 

zelfstandige bewerking naar authentieke Latijnse teksten? In elk geval achtte hij het - gezien 

het aantal kolommen van de fragmenten - een lange tekst. Over de herkomst van de auteur 

durfde hij geen uitspraken te doen: hij vond zowel Westvlaamse als Brabantse rijmen. Het 

                                                
     452 Brussel, KB 19.613; Gent, UB 1643. Beschrijving van de fragmenten: Hegman 1976 (tevens meest recente 

editie); Kienhorst 1988 I, 26-28, II afb. 20-23. De daar aangehaalde suggestie van Biemans dat de fragmenten tot 

twee verschillende handschriften hebben behoord (maar vgl. hierna, n. 459) is een mogelijke complicatie zonder 

consequenties voor mijn betoog. Vgl. over opmaak Obbema 1976, 107-108. Enkele nieuwe fragmentjes zijn 

gevonden door A. Berteloot  en W. Kuiper; ze zijn nog niet uitgegeven maar wel verwerkt (‘Roman van Caesar’, 

fragment Tepla) in het Repetorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten, dat ook mij geen 

nieuwe inzichten opleverde (vgl. Tigelaar 2006, 133-134). 
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gebruik van de nog dertiende-eeuwse vorm ombe voor omme deed hem voorzichtig sugge-

reren dat de tekst heel oud zou kunnen zijn.
453

 

 Pas Janssens heeft gezien dat in de bewaarde regels wordt gerefereerd aan Brabo. In 

bange afwachting van een wrekende Octavianus heeft Brutus het over de oude tijd (zijn 

jeugd), 
 

  Doe daer gesciede die scade 

  Vanden coninc brabone 
  Ende van iuliuse de keiser cone454 

 

Waarop hier wordt gezinspeeld is Janssens onduidelijk. Maar het lijkt hem heel aannemelijk 

dat dit de vroegste Brabo-vermelding is - Hegmans suggestie dat de tekst mogelijk nog uit de 

dertiende eeuw stamt wordt door hem overgenomen. En zijn conclusie luidt dat het verhaal in 

Van den beghinsel - volgens hem uit het begin van de veertiende eeuw - dus niet uit de lucht 

komt vallen.
455

 

 Van Anrooij dateert Van den beghinsel anders,
456

 maar wat betreft de ‘Roman van 

Caesar’ zit hij op dezelfde lijn. Hij volgt de bestaande opvattingen ten aanzien van omvang 

en mogelijk vroege datering. Hij wijst erop dat Brabo bij Hennen van Merchtenen weliswaar 

geen koningstitel draagt, maar acht Janssens’ veronderstelling dat dit de vroegste vermelding 

van Brabo is toch aannemelijk. Deze vindt zijns inziens steun in het voorkomen van coninc 

Braboen in de eveneens (relatief) uitgebreide en vroege ‘Genealogie-kroniek’. Van Anrooij 

rangschikt de tekst onder de aanwijzingen voor het bestaan van een ouder Brabo-verhaal dan 

dat van Hennen, dat dan door deze naar eigen inzicht zou zijn bewerkt. Blötes datering van 

die oerversie op 1320-30 zou dan, afhankelijk van de datering van de ‘Roman van Caesar’, 

mogelijk nog met enkele decennia kunnen worden vervroegd.
457

 Latere auteurs volgden de 

gedachte dat deze tekst aan het begin van de Brabo-traditie kan hebben gestaan.
458

 

 De fragmenten zijn wel de vroegste tastbare resten van de Brabo-sage, maar de 

gedachte dat zij ook de oudste versie van het verhaal zouden bevatten is onjuist. Die oudste 

versie bleek vertegenwoordigd door Van den beghinsel. Ook Hennen van Merchtenen gaf een 

eerder stadium. De ‘Roman van Caesar’ bevat een (uitgebreide!) lezing van de beter 

geantiquiseerde bewerking die ook, maar dan veel beknopter, in de ‘Genealogie-kroniek’ te 

vinden is. Daarop wijst Brabo’s koningstitel, en Brutus’ referentie aan de (lees: zijn) moord 

op Julius én Brabo. Daarop wijzen ook andere namen die in de fragmenten voorkomen: de al 

genoemde Cassius-Crassus (r. 461, 572 en vlg.), Eclyopus (r. 700), Brutus de koning van 

Slavenië (r. 840), “Agrippijn” (r. 956), een met of voor de Romeinen vechtende koning 

“Kerle” (r. 1138 en vlg.), het land van Junonia (r. 1197 en vlg.)
459

 - men vergelijke het 

hiernavolgende inhoudsoverzicht. 

 De zeer vroege datering van de tekst moet dus worden verworpen, want dit nieuwe 

verhaal berustte op de versie van de Clarasien, ontstaan tussen 1325-1330 en 1355 (uiterlijk 

1331?). Door de identificatie als Brabo-tekst is herkomst uit Brabant meer dan waarschijnlijk. 

De tekst was vermoedelijk inderdaad lang. Het aantal kolommen in de fragmenten is daarvoor 

                                                
     453 Hegman 1976, 81, 86-89, 130; vgl. Kienhorst 1988 I, 26. 
     454 Hegman 1976, 101 r. 390-393. 

     455 Janssens 1989, 131-133. 

     456 Vgl. voor de discussie over de datering van Van den beghinsel hiervóór, 246 e.v. 

     457 Van Anrooij 1994 A, 290-292. 

     458 Sleiderink 2003 A, 111; Tigelaar 2006, 133-134 (“zwakke prelude”), eveneens met de suggestie van 

mogelijk inhoudelijk verband met de ‘Genealogie-kroniek’. 

     459 De geciteerde namen komen uit alle Brusselse en een van de twee Gentse fragmenten (alleen het eerste Gentse 

fragment (Kienhorst 1988: H14 B 1), over de strijd tussen Caesar en Pompeius, bevat er geen). Dit ondersteunt de 

gedachte dat de fragmenten allemaal tot hetzelfde handschrift hebben behoord.  
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slechts een mogelijke aanwijzing. Dat zou immers ook op een groot verzamelhandschrift met 

verschillende kortere teksten kunnen wijzen. Maar leggen we de elders bewaarde hoofdlijnen 

van het verhaal naast de breedvoerigheid van de fragmenten dan levert de hypothetische som 

van die twee
460

 een in alle opzichten grootse geschiedenis van Brabant op. Een verder 

argument voor aanzienlijke omvang ligt in het feit dat de tekst slechts in (deels van elkaar 

onafhankelijke) inkortingen is overgeleverd. 

 Nu de fragmenten een uitgebreide lezing van dezelfde, derde Brabo-sage blijken te 

bevatten, ligt de volgende veronderstelling voor de hand: zijn deze resten van de ‘Roman van 

Caesar’ eigenlijk resten van de meer uitvoerige, verhalende Cornike van Brabant die in de 

‘Genealogie-kroniek’ werd samengevat? Dat is zeer aannemelijk. In beide gevallen gaat het 

om een Middelnederlandse kroniek uit Brabant, uit de eerste helft van de veertiende eeuw, 

gezien rijmvorm en aanpak
461

 bedoeld voor voordracht voor een adellijk publiek. In beide 

teksten verscheen de Brabo-sage in haar nieuwe vorm. Niets pleit tegen verdere identificatie 

van de ‘Roman van Caesar’ als een verhalende, uitgebreide kroniek van Brabant. De overge-

leverde fragmenten betreffen immers speciaal die figuren uit de geschiedenis van Rome die - 

ook in de nieuwe Brabo-sage - van belang waren voor Brabant: Caesar en Octavianus. 

Octavianus treedt hier onder meer op in zijn rol als wreker van Brabo, die ook, zij het veel 

korter, in andere bronnen voor de nieuwe Brabo-sage wordt gememoreerd.
462

 Dat laatste geldt 

eveneens voor de strijd tussen Caesar en Pompeius.
463

 En ook Drusus’ tocht naar Germania 

kan tot het nieuwe verhaal hebben behoord. De andere bronnen vermelden dat Octavianus de 

macht van Brabo’s zoon zó sterk uitbreidde dat deze tot de Elbe reikte. De historische Drusus 

viel in opdracht van Augustus (Octavianus) Germanië binnen en drong daarbij door tot de 

Elbe.
464

 

 De sterkste aanwijzingen voor identificatie komen naar voren wanneer we de in de 

‘Genealogie-kroniek’ behouden, vermoedelijk oorspronkelijke proloog van de Cornike van 

Brabant naast de fragmenten van de ‘Roman van Caesar’ leggen. De inhoud van de ‘Roman’ 

stemt overeen met de presentatie van de Cornike als zelfstandig werk dat zich onder meer op 

klassieke auteurs baseerde. Speciaal de bij die presentatie genoemde Lucanus is daarbij 

opmerkelijk. Diens voornaamste en enig overgeleverde werk Pharsalia behandelde de 

burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius.
465

 Deze komt echter helemaal niet voor in de sterk 

inkortende ‘Genealogie-kroniek’, maar wel in de ‘Roman van Caesar’ - en in de andere 

bronnen voor het Brabo-verhaal.
466

 Het is tenslotte heel aannemelijk dat een omvangrijke, 

                                                
     460 Het is overigens niet aannemelijk dat er werkelijk sprake was van een som. De in de ‘Roman van Caesar’ 
behandelde onderwerpen zullen relatief veel plaats hebben ingenomen: Caesar en Octavianus waren immers 

belangrijke, direct met Brabant verbonden helden - vgl. hierna. 

     461 Vgl. hierboven 265 over de door Hegman gesignaleerde romanprocédé’s in de ‘Roman van Caesar’. Ook deze 

tekst heeft een expliciete vertellersrol (voorbeelden: r. 87, 108, 164-5), net als de ‘Genealogie-kroniek’ (vgl. n. 440; 

het daar als laatste genoemde voorbeeld, vlak voor het explicit, laat zien dat dit element tot het aan de inkorting ten 

grondslag liggende voorbeeld behoorde: er wordt immers verdere informatie over Karloman aangekondigd, die 

echter in de ‘Genealogie-kroniek’ is weggelaten). 

     462 Van Berchen ed. 1855, 25; Van Edingen hs. Londen MB addit. 18290, fol. 20 v - 21 r; Die cornyke van 

Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag  71 F 8, fol. 11 r, met de toevoeging “daer schoone boecken aff syn” 

(eenzelfde toevoeging wellicht niet toevallig bij de geschiedenis van Godfried met de Baard, fol. 37 v); 

Alderexcellenste cronyke B 2 r. Vgl. het hierna volgende inhoudsoverzicht. 
     463 Van Berchen ed. 1855, 25; Van Edingen hs. Londen MB addit. 18290, fol. 20 v - 21 r; Die cornyke van 

Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 10 v - 11 r; Alderexcellenste cronyke B 2 r. In de 

‘Genealogie-kroniek’ ontbreekt deze strijd. Vgl. het hiernavolgende inhoudsoverzicht. 

     464 In 12 voor Christus, zie Kleine Pauly 1, 1212 (nr. 20). ‘Genealogie-kroniek’  fol. 4 v b; Van Berchen ed. 1855, 

25; Van Edingen hs. Londen MB addit. 18290, fol. 21 r; Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den 

Haag 71 F 8, fol. 11 v; Alderexcellenste cronyke [B 3] r. Vgl. het hierna volgende inhoudsoverzicht. 

     465 Met Orosius was Lucanus de voornaamste middeleeuwse bron voor de kennis van deze strijd (Leeker 1986, 

256). Franse vertaling van deze tekst (ca. 1240 proza, ca. 1260-70 verzen), mogelijk uit Brabant: NaSo J 087, J 088. 

     466 Iets dergelijks geldt misschien ook voor de eveneens in de proloog genoemde Ovidius. De met die naam 
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geleerde tekst als de ‘Roman van Caesar’ zou zijn geschreven in opdracht van Jan III. Zo’n 

groot en arbeidsintensief werk kon alleen met flinke financiële steun worden gemaakt. En 

waar is de aanwending van aan de clerus voorbehouden eruditie voor een rijmkroniek in de 

volkstaal beter denkbaar dan aan het hof? Het enige proloog-element dat niet van toepassing 

lijkt op de waarschijnlijk omvangrijke tekst in de fragmenten is de typering als boexken. Maar 

zelfkleinering past precies bij het verdere bescheidenheidsvertoon van de auteur. De 

werkelijke omvang en kwaliteit van zijn werk werden er alleen maar nadrukkelijker door in 

het licht gesteld.
467

  

 De bewerking van de Brabo-sage tot een grote klassieke geschiedenis van Brabant lijkt 

dus te zijn vervaardigd aan het hof van Jan III. Want daar ontstond vermoedelijk de oudste en 

meest uitvoerige bron voor deze verbeterde versie, die zich expliciet als een nieuw werk 

presenteerde. Eerder bleek dat het voorbeeld, de Clarasien, zich via raadslieden op de hertog 

richtte. Die tekst heeft dus denkelijk aan het hof gecirculeerd. Het is heel goed mogelijk dat 

men juist aan het hof vervolgens de behoefte voelde om de in dat werk gegeven, aantrek-

kelijke maar aanvechtbare geschiedenis van een antiek Brabant om te laten werken tot een 

acceptabeler klassiek verleden. Daar waren, als gezegd, de kennis om de bedoelde manco’s te 

onderkennen en te corrigeren, en de middelen om zo’n ambitieus project te ondernemen en tot 

een goed einde te brengen. En daar, in het middelpunt van kritische aandacht, ook en vooral 

van buiten de eigen grenzen, had men veel te winnen bij een prestigieuze geschiedenis van 

land en vorstenhuis.   

 Deze overwegingen leiden tot een vermoeden over de mogelijke aanleiding tot de 

aanmaak van deze grootse historie, aan het hof van Jan III, in het tweede kwart van de 

veertiende eeuw.
468

 Voordracht van epische werken is het best gedocumenteerd bij grote 

hoffeesten.
469

 Het was Jan III die in 1347 het ‘feeste van conync Pryamus’ in Brussel 

organiseerde, en daarvoor een invitatie naar het grafelijke hof van Holland stuurde.
470

 

Misschien waren er nog meer heren van dat kaliber uitgenodigd. Het is niet uitgesloten dat er 

verband bestaat tussen dat feest en belangrijke gebeurtenissen in de internationale politiek van 

het hof. Jan III had moeilijke tijden doorgemaakt. In het begin van de jaren dertig had hij zich 

geconfronteerd gezien met een vijandige coalitie van naburige vorstendommen, in reactie op 

de toenemende Brabantse macht. Vervolgens raakte hij betrokken in de Honderdjarige 

Oorlog, waardoor hij tegenover de Franse koning was komen te staan. Maar in 1347 kwam er, 

na een lange aanloop van toenadering en onderhandelen, definitief een eind aan deze periode: 

Brabant en Frankrijk sloten vrede, en Jan III wist in samenhang met die vrede aanzienlijke 

huwelijken voor zijn vijf kinderen te regelen.
471

 De hertog was op het toppunt van zijn macht 

en succes. Was het plan voor een Priamus-feest de uiting daarvan? En was zo’n feest niet de 

                                                                                                                                                   
geassocieerde liefde komt niet voor in de ‘Genealogie-kroniek’, maar wel in de andere Brabo-bronnen. Voor de 

‘Roman van Caesar’ is dit echter, door de gebrekkige overlevering, niet met zekerheid te zeggen. 

     467 Het is in dit verband interessant dat ook Boendale zijn lijvige Leken Spieghel in de proloog - tot vier maal toe - 

een ‘boecskijn’ of ‘wercskijn’ noemt (Boendale ed. 1844-1848, r. 14, 22, 23, 30). Over de mogelijkheid dat Boendale 

de auteur van de Cornike van Brabant was hierna, 272 e.v. Anderzijds: dergelijke typering van eigen werk is ook bij 

veel andere auteurs te vinden, als bescheidenheidstopos: vgl. Guenée 1980, 203. 

     468 Verdere argumenten voor deze localisering en (nog iets verder ingeperkte) datering komen naar voren uit de 

inhoudsanalyse hierna. 
     469 Bumke 1989, 674-675. 

     470 Vgl. over het feest hiervóór, 179. 

     471 De vrede van St.-Quentin, vier huwelijken en een verloving in 1347: Laurent 1927, Lucas 1929, 533-578. 

Laurent vermeldt Frans-Brabants diplomatiek contact “quelque temps avant le 10 janvier 1347” (109  n.2) - de 

uitnodiging voor het feest vond plaats op de dinsdag na Driekoningen. De met de vrede samenhangende 

huwelijken van vier van Jans vijf kinderen werden eind juni, begin juli gesloten, overigens geen van allen te 

Brussel. Het vijfde huwelijk, van dochter Johanna, werd in 1347 afgesproken; haar eerdere huwelijk met de in 

1345 gesneuvelde graaf Willem van Holland was indertijd wel in Brussel gevierd, met een steekspel (Avonds 

1984, 135-136, 186).  
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aangewezen gelegenheid om de aanwezige adel, waaronder dus wellicht een of meer naburige 

vorsten, nadrukkelijk van Brabants luister en oppermacht te doordringen? En hen misschien 

tegelijk - ook daarover later meer 
472

 - nog wat oud zeer voor de voeten te gooien? 

 De claim op suprematie ligt in elk geval besloten in de boven geciteerde opening van 

de proloog, waar de hertog wordt voorgesteld als een ‘heere der heeren’, zoals zijn 

grootvader koning Eduard. En zoals diens  bloed en recht teruggingen op de oude koning 

Arthur, zo was volgens de nieuwe sage ook Jan III de nakomeling en opvolger van een 

antieke koning Brabo. 

 

Jan van Edingens Livre des cronicques de Brabant 

 

Enige tijd na 1467 voltooide Jan van Edingen (ook: Jean d’Enghien), heer van Kestergat en 

van Grimbergen, een Livre des cronicques de Brabant. In de proloog legt hij uit hoe het werk 

ontstond. Hij las verschillende Dietse kronieken over de edele Brabantse hertogen. Ze 

bevatten de zuivere waarheid, maar het waren er veel, en ze waren wijdlopig. Dat deed bij 

hem het plan ontstaan om hun inhoud samen te vatten in één boek, in Frans proza, zoals 

meisjes een kransje vlechten uit de mooiste bloemen in een tuin. Aangespoord door een 

enthousiaste Filips de Goede ging hij aan het werk. Maar het lukte hem niet om het boek nog 

tijdens diens leven te voltooien. Daarom draagt hij het op aan de nieuwe hertog, Karel de 

Stoute, die zijn vader in 1467 was opgevolgd. Deze zal er een volledig en helder overzicht 

vinden van zijn voorgeslacht, vanaf Noachs zoon Jafeth. Hij zal lezen over zijn Romeinse en 

speciaal Trojaanse wortels, “car Brabon, duquel Brabant print premièrement son nom, estoit 

Troyen et print à femme la nièpce de Jullius César qui estoit romain.” En het zal gaan over de 

vele heiligen die de dynastie voortbracht, en over de beroemdste Brabander: Karel de Grote. 

Het is niet zeker of Van Edingen dit plan volledig heeft uitgevoerd. Van de vijf boeken die hij 

belooft zijn er maar vier bewaard. Die vier delen bestrijken de Brabantse geschiedenis vanaf 

Noach tot de slag bij Woeringen, in 1288. De geschiedenis tot Pippijn I wordt behandeld in 

een soort inleiding, volgens het nieuwe antieke stramien.
473

 

 In de weergave van de vroegste Brabantse geschiedenis lijkt deze opening sterk op de 

hierna te bespreken bronnen: ze gaan duidelijk, maar onafhankelijk van elkaar terug op een 

gemeenschappelijke bron, die wellicht ook al in proza was en inkortte. Eigen inbreng van Van 

Edingen is er pas vanaf de periode van de eerste Brabantse vorst Brabo (eind vierde, begin 

vijfde eeuw). Hij beschrijft het ontstaan van het hertogdom en latere koninkrijk Bourgondië in 

die tijd.
474

 Van dan af is zijn aandacht meer bij de glorie van Bourgondië dan bij Brabant, wat 

gezien de bestemming van het werk niet verbaast. 

 Ook deze kroniek heeft Blöte niet gekend, of in elk geval niet gebruikt. Toch is hij 

interessant. Van Edingens weergave van de Brabantse geschiedenis is weliswaar een vooral 

                                                
     472 Oud zeer, veroorzaakt door de generatie voorafgaand aan de genodigde(n?): vgl. hierna, 301. 

     473 NaSo J059. De kroniek werd niet geëditeerd. Zie vooral Borgnet 1856, met onder meer inhoudsoverzicht en 

fragmenten (citaat proloog: 363; vrijwel identiek in het Londense handschrift). Zie verder Bayot en Cauchie 1900, 

LXXXI; Doutrepont 1909, 430-431; Doutrepont 1934, 85-87. Bayot en Cauchie noemen drie handschriften: 1. 

Londen BM, Addit. 18290; 2. KB Brussel (olim comtes de Lynden, Haltines); 3. Abdij van Averbode. Van den 

Gheyn e.a. noemt twee handschriften van de kroniek in het bezit van de KB te Brussel, die echter geen van beiden 
overeenkomen met de beschrijving die Borgnet van het handschrift van de comtes de Lynden gaf (Van den Gheyn 

e.a. 1901-1948, VIII, nr. 5651 en 5652; Borgnet 1856, 359 en passim). Volgens Doutrepont is dat handschrift 

inderdaad niet in het bezit van de KB gekomen; ook bij de familie d’Aspremont-Linden zocht hij het tevergeefs. In 

de handschriften die hij wel zag (de twee Brusselse, Averbode) ontbrak de inleiding met Brabo (Doutrepont 1934, 86 

n. 1, 87). Ik heb gebruik gemaakt van een microfilm van het (vijftiende-eeuwse) Londense handschrift, dat de 

inleiding wèl heeft, op fol. 10 r - 30 v. Zie over dit handschrift Catalogue of additions 1868, 95 (de daar genoemde 

“dedication to Philip le Beau” moet zijn: Philip le Bon). Voor verdere informatie dank ik Dr. Scot McKendrick van 

het British Museum. 

     474 Hs. Londen BM addit. 18290 fol. 25 v. 
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tot slot selectieve vertaling,
475

 niet zonder fouten
476

 en met eigen aanvullingen. Maar de 

herkomst van de tekst maakt hem belangwekkend. De auteur was een vooraanstaand 

functionaris aan het Bourgondische hof. Hij was al sinds 1420 in Filips’ dienst en bekleedde 

tot na diens dood aanzienlijke posities als kamerheer en raadgever, amman van Brussel, en 

maître d’hotel. We kennen zijn naam tevens uit de voor Filips geschreven novellenbundel Les 

cent nouvelles nouvelles (1462), waarin hij - samen met ruim dertig andere hoge Franse en 

Bourgondische heren - als verteller optreedt.
477

 

 Interessant zijn Van Edingens mededelingen over het enthousiasme van de hertog, en 

over diens uitdrukkelijke wens dat het voorgenomen project werd uitgevoerd. Eerder zagen 

we dat Filips de Goede al sinds de jaren veertig beschikte over een officiële Brabants-

Bourgondische kroniek, van de hand van Emond de Dynter. Deze gaf de traditionele genea-

logie volgens de Brabantsche Yeesten, zonder Brabo.
478

 Maar blijkbaar was Filips ook 

geïnteresseerd in deze alternatieve, aanvullende overlevering, die tot dan toe uitsluitend of 

hoofdzakelijk in het Middelnederlands was verspreid en hem daardoor vermoedelijk nog niet 

bekend was.
479

 Het lijkt tegen deze achtergrond bovendien aannemelijk dat Van Edingen zijn 

kennis over de Brabantse geschiedenis voor een deel opdeed of aanvulde in de hertogelijke 

bibliotheek. Hij kon gebruik maken van die bibliotheek, want hij leende er boeken.
480

 En in 

deze bibliotheek kunnen zich verschillende van de oudere, voor Filips’ Brabantse voorgangers 

geschreven bronnen voor de Brabo-sage hebben bevonden.
481

 Was de oudste bron voor de 

derde Brabo-sage, de Cornike van Brabant, een van de ‘verschillende, wijdlopige Dietse 

kronieken’ die Van Edingen zegt te hebben gezien? De Brusselse herkomst van de fragmenten 

van de ‘Roman van Caesar’ is met die veronderstelling in ieder geval niet in tegenspraak.
482

 

Het Livre des cronicques de Brabant kan dus mede teruggaan op die oudste bron.  

 

De Chronica Brabantiae van Willem van Berchen 

 

De Gelderse geestelijke Willem van Berchen heeft, behalve eigen werk over de geschiedenis 

van Gelre, verschillende kopieën en compilaties van kronieken over andere Nederlandse 

gewesten en geslachten nagelaten. Ze werden geschreven in het Latijn en zijn gezamenlijk 

overgeleverd, in een autograaf. Één ervan betreft de geschiedenis van Brabant, van Adam tot 

                                                
     475 Met af en toe duidelijke sporen van onderliggende Nederlandstalige bron; Charles le Bel heerst 

bijvoorbeeld onder meer over “Zweden Norweghe Denemarche” (Hs. Londen BM addit. 18290, fol. 13 r), en 

Brabon II woont “a Landes qui est une ville en Hasbain que son pere avoit faicte et ainsy nommee pource quil y 
arriva premierement” (idem fol. 16 v). 

     476 In zijn proloog zegt hij bijvoorbeeld dat de Brabo die Caesars nichtje huwde dezelfde is als de Brabo die het 

land Brabant van keizer Maximianus kreeg (Borgnet 1856, 363, en idem in het Londense handschrift, fol. 7 r). Dit is 

niet juist - men vergelijke het inhoudsoverzicht hierna. De tekst zelf is wel correct op dit punt. 

     477 Borgnet 1856, 355-356; Doutrepont 1909, 333 e.v., 430. 

     478 Vgl. hiervóór, 180. 

     479 Small vraagt zich af waarom Van Edingen nog een Brabantse kroniek schreef, terwijl De Dynter dat al had 

gedaan; hij noemt als mogelijke reden dat Wauquelins Franse vertaling van De Dynters kroniek onvoltooid bleef 

(Small 2006, 234). Maar ook de herontdekking van ander, nieuw materiaal zoals deze legendarische 

voorgeschiedenis met Brabo kan een rol hebben gespeeld. 

Misschien werd er, overigens, in deze tijd nóg een Brabantse kroniek voor de hertog gemaakt, door 
Hugues de Tollins (volgens de rekeningen rond 1460-1461 actief als geschiedschrijver in Filips’ dienst). Over 

een mogelijke ‘kroniek van de koningen van Frankrijk en de hertogen van Brabant’ (en een over de graven van 

Holland) van zijn hand: Boeren 1951, 52. 

     480 Small 2006, 235. 

     481 Behalve de Cornike van Brabant kunnen ook de eerste Brabo-sage, en de Clarasien en de Cornicke van 

Hennen van Merchtenen, beiden met de tweede Brabo-sage, in de Brusselse bibliotheek zijn bewaard: vgl. 

hiervóór, V.4.2.5. 

     482 Vgl. hiervóór, 264. In de inventarissen die na Filips’ opvolging in Brabant (dus: in 1467 en later) van de 

Bourgondische bibliotheek zijn opgemaakt vond ik overigens geen spoor van het werk (uitgave: Barrois 1830). 
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halverwege het jaar 1470. Het werk werd door hem samengesteld in 1472 of de eerste helft 

van 1473. Het beslaat 71 bladen, met op elke bladzijde 40 tot 50 regels proza. De 

geschiedenis tot Karloman is te vinden op de eerste elf folia.
483

 

 Ook Van Berchen geeft die vroegste Brabantse geschiedenis in de nieuwe opzet, en 

noemt daarbij tevens zijn bron: ‘historia Johannis Clerici, secretarii civitatis Antwerpiensis’ - 

een ‘geschiedenis van Johannes de Klerk, secretaris van de stad Antwerpen’.
484

 Hij noemt dit 

werk zeven maal, uitsluitend in het eerste deel tot Karloman. Hier en daar geeft hij er wat 

uitvoeriger informatie over. Een passage betreft de geschiedenis van de Sicambriërs, 

behandeld van de elfde tot de tweede eeuw voor Christus. Van Berchen zegt deze gegevens te 

hebben ontleend aan Johannes Clericus, die ze op zijn beurt had overgenomen uit oudere 

geschriften, 
 

scilicet Archani, Pictagoras, Platonis, Ysidorii et etiam Sabu de sapientibus Atheniensibus, 
Dyogenis de Michenis et illius sapientissimi Tulii [...]485 

 

Elders stelt hij dat Johannes Clericus zich, voor bepaalde informatie over de koningen van 

Agrippina, op Petrus Damiani en Helinand had gebaseerd.
486

 En bij het begin van de behande-

ling van Karloman zegt Van Berchen: 
 

Ab isto Carolomanno omnes historie Brabancie incipiunt secundum cronographos, preter 

Johannem Clerici, qui incepit a diluvio tempore Noë et Japhet usque ad tempus Johannis huius 

nominis tercii Brabancie ducis. Ne igitur legentibus et audientibus inde tedium generetur, eam 
abbreviando et continuando et ad meliorem intellectum deducendo ego, Wilhelmus de Berchen 

[...], ab Hectore filio Priami regis Troianorum primogenito, incipere decrevi.487 

 

 Het eerste, fabelachtige deel van Van Berchens werk zou dus hoofdzakelijk een 

bewerking zijn van een kroniek van Jan van Boendale. Dat was de enige Brabantse kroniek 

die begon bij Noach. Hij bevatte onder meer een uitvoerige, nog onbekende geschiedenis van 

de Sicambriërs, en reikte tot Jan III. En hij beriep zich op klinkende, vaak klassieke namen. 

Diezelfde namen noemt de ‘Genealogie-kroniek’, op dezelfde plaats. En ook verder vertonen 

de twee teksten sterke inhoudelijke en vaak woordelijke overeenkomst. Van Berchen is echter 

veel duidelijker, nauwkeuriger en uitvoeriger. Hij vertelt bijvoorbeeld wel over Brabo’s 

gevecht met de reus en over zijn zwanenjacht, de ‘Genealogie-kroniek’ niet.
488

 Het lijkt dus 

aannemelijk dat de bron die Van Berchen hier beschrijft de aan de ‘Genealogie-kroniek’ ten 

                                                
     483 Over Van Berchen en zijn werk: Blöte 1902; Carasso-Kok 1981, 427-43. Autograaf: Brussel KB hss. 8037-

8050. Brabantse kroniek aldaar op fol. 232 r. - 310 v. Deze autograaf werd niet geëditeerd, maar Blöte geeft een 

uitvoerige samenvatting met lange fragmenten (Blöte 1904, 40-49, verdere citaten in de daarop volgende 

hoofdstukken). Er bestaat wel een editie van een wat later, onvolledig handschrift, dat inmiddels is verdwenen (Van 

Berchen ed. 1855). Blöte noemt het “eine nicht immer genaue und namentlich in den späteren Partien sehr verkürzten 

Abschrift” (Blöte 1904, 39). Doutrepont is het hier niet mee eens, hij zag slechts “des simples divergences [...] 

insignificantes” (Doutrepont 1939, 38). Voor bestudering van de hoofdlijnen van het verhaal laat het zich, als 

aanvulling op de autograaf-delen bij Blöte, in elk geval goed gebruiken. Zie verder over de kroniek van Van Berchen 

vooral Blöte 1902; Blöte 1904; CK 395; NaSo W028. 

     484 Vert. WK. Jan van Boendale had die naam, bijnaam en functie.  

     485 Blöte 1904, 52. Vert. WK: “namelijk van Archanus, van Pythagoras, van Plato, van Isidor(i)us en ook van 
Sabius [Sabu te lezen als Sabii? Vgl. Van Berchen ed. 1855, 8] over de zeven Atheners, van Dyogenes van Mycene 

en van de bekende, zeer wijze Tullius [Cicero]”. 

     486 Blöte 1904, 75-76, 78-79. 

     487 Blöte 1904, 52. Vert. WK: “Volgens de historiografen beginnen alle geschiedenissen van Brabant vanaf deze 

Karloman, behalve [die van] Johannes de Klerk, die begon vanaf de tijd van de zondvloed, Noach en Jafeth tot aan 

de tijd van hertog Jan III van Brabant. Opdat de lezers en luisteraars zich niet vervelen heb ik, Willem van Berchen 

[...], om die [geschiedenis van Johannes de Klerk] in te korten en voort te zetten en begrijpelijker te maken, besloten 

te beginnen vanaf Hector, eerstgeboren zoon van Priamus, koning der Trojanen”. 

     488 Blöte 1904, 57-60. 
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grondslag liggende, slechts in de fragmenten van de ‘Roman van Caesar’ overgeleverde 

Cornike van Brabant was. Inhoud, (deels quasi-)wetenschappelijke grondslag en geïmpli-

ceerde datering komen daarmee overeen. En ook de expliciet aanwezige verteller is nog 

herkenbaar in uitspraken als “[Jupiter,] cuius generaciones hic dimitto et dicam de Heleno”.
489

 

Blöte kwam overigens tot andere conclusies over Van Berchens uiteindelijke bron.
490

 Deze 

komen nog ter sprake. 

 

Opmerkelijk is de toeschrijving aan Boendale. Zij is eveneens te vinden in de nog te 

bespreken Cornyke van Brabant int prose int corte (kort na 1468) en Alderexcellenste 

Cronyke van Brabant (1498), weer aan het begin van de behandeling van Karloman.
491

 

Mogelijk was zij dus al opgenomen in een bron waar deze werken onafhankelijk van elkaar 

op teruggaan.
492

 Of misschien betrof het een inmiddels algemene opvatting - men vergelijke 

het meervoud in Van Berchens “secundum cronographos” - die op de geëigende plaats werd 

gememoreerd. De ‘Genealogie-kroniek’ heeft de toeschrijving niet. Daar luidt de hierboven 

aangehaalde bronvermelding over de Sicambriërs als volgt: 
 

  Nu hoirt ghi heeren ende verstaet 
  Ic sal u tellen sonder baraet 

  Van desen Cincambrinen voirt 

  Selve dat ic hebbe gehoirt 

  Van haer waren gesien bescreven 

  Gelijc ons hebben uut gegeven 

  Arthitan ende Pitagoras 

  Ende Plato also ic las 

  Ende Sinte Ysidorus mede 

  Diere ons aff weten dede 

  Ende Sabu die wiser van Athenen 

  Ende Diogenes van Nichenen 
  Ende die wise Tulius 

  Van desen hebbic vonden dus 

  Gelijc ic u sal doen verstaen 

  God late my dit rechte gaen493 

 

Het is dus deze ik-figuur, zich nadrukkelijk presenterend als auctor intellectualis, die in 

andere, vijftiende-eeuwse bronnen als Boendale wordt geïdentificeerd. 

 Is het mogelijk dat Boendale werkelijk de auteur achter de nieuwe klassieke ge-

schiedenis van Brabant was? Blöte geloofde er niets van. In het eerste deel van de Bra-

bantsche Yeesten (1316) en in de Corte cornike (1322) wist Boendale niets te vertellen over 

de voorvaderen van Karloman. En in Der Leken Spieghel (1325-1330) schreef hij met 

minachting over de - ook in deze nieuwe Brabo-sage verwerkte - Octavianus-fabel. Het lijkt 

Blöte onmogelijk dat iemand met Boendales waarheidsliefde vervolgens zelf zulke verzinsels 

zou hebben geproduceerd. Zijn eigen Yeesten dienden in elk geval niet als bron voor de 

                                                
     489 Blöte 1904, 68 n. 1 (met verdere voorbeelden); vert. WK: (Jupiter), “wiens nageslacht ik hier niet verder 

behandel, maar ik zal vertellen over Helenus”. 

     490 Blöte 1904, 51-53, 54 en vlg. 
     491 Cornyke van Brabant int prose int corte, hs. Den Haag 71 F 8, fol. 1 r.: “[...] ende oock sal ick beginnen van 

Noes tyden op Jaerphat Noes zoene daer Jan de Clerq op begint die schrijft alle die generatien nederdalende van den 

vader ten kinde [...]”; zie ook fol. 16 r. Alderexcellenste Cronyke D 5 v: “Ende op desen Karleman so beghinnen 

ghemeynliken die Brabantsche croniken, sonder [behalve] die bescreven sijn van meester Jan de clerc, te weten van 

Noes tide [...]”. Dezelfde opmerking, maar zonder vermelding van de naam van de auteur, bij Van Edingen: hs. 

Londen BM addit. 18290 fol. 29 v. 

     492 Vgl. voor de onderlinge verhoudingen Blöte 1904; zie ook het samenvattende overzichtsschema hierna, 378. 

     493 Fol. 3 r a-b. Bij de andere bronvermeldingen door de auteur (fol. 5 r a en b) wordt in het Latijn eveneens naar 

Johannes Clericus verwezen. Vgl. Blöte 1904, 75-76 en 78-79. 
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nieuwe kroniek. Blöte schrijft het verhaal dus toe aan een Pseudo-Boendale of, naar Van 

Berchens Latijn, Pseudo-Clericus (zelfs aan twee Pseudo-Clerici, maar daarover later).
494

 

 Ondanks deze bedenkingen hechtte Sonnemans wel geloof aan de vijftiende-eeuwse 

verwijzingen naar Boendale als auteur. Deze voorzag zijn Brabantsche Yeesten immers 

voortdurend van aanvullingen, en schreef na de dood van Rogier van Leefdale in 1334 alleen 

nog werken voor Jan III.
495

 Sonnemans’ betoog had echter betrekking op de ‘Genealogie-

kroniek’, die hierboven werd getypeerd als een later uittreksel tot Karloman en die als zodanig 

inderdaad als aanvulling op de Yeesten kon fungeren. De eraan ten grondslag liggende 

kroniek was echter, gezien het aangekondigde bereik tot en met Godfried met de Baard, 

bedoeld als zelfstandige tekst. En het was vermoedelijk in eerste instantie die oudere, zelf-

standige tekst die voor Jan III werd geschreven. Het is niet onmogelijk dat de latere 

‘Genealogie-kroniek’ (ook?) door Boendale is gemaakt
496

, misschien eveneens voor Jan III. 

Maar de vermeldingen van zijn auteurschap zijn te vinden in kronieken die berusten op een 

meer uitgebreid en dus ouder of op oudere bron teruggaand voorbeeld dan deze ‘Genealogie’.  

 Moeten we dan aannemen dat Boendale de nieuwe, klassieke geschiedenis van 

Brabant naast de Yeesten heeft geschreven? Dat lijkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk. 

Waarom zou hij zo’n tweede werk ondernemen? Misschien wordt dat bezwaar ondervangen 

door de hierboven gedane suggestie dat het een belangrijk gelegenheidswerk betrof. Dat zou 

kunnen verklaren waarom de auteur van de wel héél lange en gedegen Yeesten een nieuwe 

kroniek begon. Wat nodig was, was een tekst die een luisterend adellijk publiek kon boeien en 

imponeren - door meeslepende verhalen, door grootse politieke implicaties, en door de 

vermelding van geleerde of geleerd klinkende bronnen die juist op een niet-geletterd publiek 

indruk konden maken. 

 Maar was een dergelijke tekst, mét Octavianus als Brabander, niet in strijd met 

Boendales waarheidsliefde? Die liefde kan natuurlijk - in de loop der tijd, onder druk van 

opdrachtgevers, omstandigheden - wat zijn gaan slijten. De passages waarin hij op de 

verzinsels over de zwaanridder en Octavianus scheldt dateren van vóór deze Brabo-sage. En 

wás Boendale wel zo betrouwbaar? De Algemene Geschiedenis der Nederlanden adviseert de 

Brabantsche Yeesten met de grootste voorzichtigheid te hanteren, want “voor Boendale was 

geen leugen te groot”.
497

 In elk geval bewees hij nadrukkelijk lippendienst aan het principe 

van de waarheid. En juist daarom is het opmerkelijk dat in de nieuwe Brabo-geschiedenis veel 

aandacht aan de schijn van waarheid is besteed. Weliswaar zijn er nog steeds de nodige fabels 

in te vinden, maar het verhaal is - daarover straks meer - historiografisch van veel hoger 

niveau. 

 Vergeten we ook niet dat Boendale de belangrijkste Brabantse geschiedschrijver van 

zijn tijd was, en juist in deze periode veel voor Jan III schreef. De kans dat de hertog zich met 

zo’n opdracht tot hem richtte is dus niet denkbeeldig. Het optreden van een Pseudo-Boendale 

lijkt daarentegen juist dan en daar onwaarschijnlijk. De toeschrijving kan dus niet zonder 

meer als onzin worden afgedaan.
498

 Maar het is ook mogelijk dat het verhaal later op naam 

van de grand old man van de Brabantse historiografie werd gezet. De bronnen die de verwij-

                                                
     494 Blöte 1904, 53-54; met instemming aangehaald in Ampe 1977, 53-54. 
     495 Sonnemans 1992, 338-340, 351 n. 54. Over Boendales voortdurende aanvullingen Stein 1990. 

     496 Dat zou dan kunnen zijn gebeurd bij de vervaardiging van de laatste redactie van de Yeesten, voltooid tussen 

21 juli 1347 en 1349 (Stein 1990, 273). Vgl. voor de datering van deze derde versie van de Brabo-sage hierna, 304. 

     497 AGN II, 558.  

     498 Over de werken van Boendale voor Jan III ook Reynaert, volgens welke er gaandeweg, zeker vanaf ca. 1340, 

een hechte band tussen deze twee ontstond (Reynaert 2002, 152 e.v.). Een interessante parallel in andere werken van 

Boendale vormt de opsomming van klassieke bronnen (idem, 150). Vgl. nog hiervóór (n. 467) over Boendale-

parallellen voor het bescheiden ‘boexken’, en hierna (n. 630) voor mogelijk vergelijkbare belangstelling voor Griekse 

etymologie. Zie ook n. 430 voor mogelijke tegenreactie op de (op Boendale reagerende) oudste Brabo-sagen.  
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zing naar Boendale bevatten dateren tenslotte uit de tweede helft van de vijftiende eeuw.
499

  

 

Volgens Blöte was Van Berchens uiteindelijke bron niet geschreven in het Middelnederlands, 

maar in het Latijn. Die bron zou bovendien niet het werk zijn van één auteur, maar van twee. 

Juist de bestudering van Van Berchens Brabantse kroniek bracht hem tot de conclusie dat de 

nieuwe Brabo-sage, zo tussen 1330 en 1350, in twee achtereenvolgende fasen ontstond. 

Pseudo-Clericus I gaf Brabo nakomelingen tot Karloman. Pseudo-Clericus II voegde een 

voorgeschiedenis van Noach tot Brabo toe, maar nam het werk van zijn voorganger verder 

getrouw over. Deze conclusies wijken nogal af van hetgeen hierboven werd gesteld. Daarom 

volgt een korte samenvatting en weerlegging van Blötes betoog. 

 Uitgangspunt van zijn redenering is de sterke inhoudelijke en tekstuele overeenkomst 

tussen Van Berchens werk en de ‘Genealogie-kroniek’. Die laatste kroniek presenteert zich in 

de proloog als een oorspronkelijk werk. Toch heeft Van Berchen een veel betere lezing. Hoe 

is dit te verklaren? Het antwoord op die vraag verkrijgt hij via een omweg. Van Berchen zegt 

dat alleen Johannes Clericus de geschiedenis vóór Karloman behandelde. Dat zou betekenen 

dat hij voor dit tijdvak maar één bron gebruikte. Dat blijkt bij nadere bestudering van zijn 

tekst inderdaad het geval. Tevens wordt duidelijk dat die ene bron in het Latijn was 

geschreven, en - ondanks Van Berchens boven aangehaalde bewering dat hij zijn voorbeeld 

inkortte - een even uitvoerige versie gaf als Van Berchen. Het eerste deel van diens kroniek 

gaat dus niet terug op de kortere, in de volkstaal geschreven ‘Genealogie-kroniek’.
500

 

 Maar wat was dan de verhouding tussen Van Berchens Latijnse bron en die 

Genealogie? Een essentieel punt in Blötes betoog is Van Berchens volgzaamheid. Zijn 

mededeling dat hij het een en ander heeft toegevoegd wordt ondersteund door ingeplakte 

strookjes papier en aantekeningen in de marge. Maar van de beweerde inkorting en verdui-

delijking blijkt niets. Van Berchen is vooral mechanisch aan het overschrijven. Één van de 

voorbeelden van slaafs kopiëren betreft de datief van het persoonlijk voornaamwoord voor de 

derde persoon. De correcte vorm is ei. Van Berchen kiest echter steeds het reflexieve sibi - in 

eigen werk althans. Maar in het eerste deel van zijn Brabantse kroniek wisselen de twee 

vormen elkaar af. In het stuk van Noach tot Francio III, Brabo’s grootvader, staat regelmatig 

(“allerdings nur 4 mal”)
 501

 ei. Van Brabo tot Karloman is geregeld sibi te vinden. Dan volgt 

weer een passage met ei, tot Jan II. Als Van Berchen de tekst zelf zou hebben geschreven, zou 

er steeds sibi hebben gestaan. Ergo: hij kopieerde een Latijnse tekst waarin diezelfde 

verdeling te vinden was, en: dat voorbeeld putte eveneens uit Latijnse bronnen - hoe anders de 

afwisseling te verklaren? 

 Dat Van Berchens voorbeeld ook zelf ontleende blijkt tevens uit het feit dat het eerste 

deel van zijn Brabantse kroniek bronnen (waaronder Johannes Clericus) noemt en mild 

bekritiseert. Dat doet Van Berchen elders in de tekst en in zijn verdere compilatiewerk nooit. 

Bovendien is de verwijzing naar Clericus ook te vinden in de mogelijk eerdere, niet door Van 

Berchen benutte Cornyke van Brabant int prose int corte. Hier is dus een voorganger aan het 

woord. Conclusie: Van Berchens Latijnse bron ging evenmin terug op de ‘Genealogie-

kroniek’ (die Clericus niet noemt). Zij was niet de Historia van Johannes Clericus, maar een 

licht-kritische bewerking
502

 daarvan. Ook die Historia, haar vermoedelijk directe voorbeeld, 

                                                
     499 Tigelaar denkt aan latere toeschrijving: hij interpreteert Van Berchens verwijzing naar Johannes Clericus 

als een verwijzing naar de Brabantsche Yeesten, neemt aan dat Van Berchen gebruik maakte van een handschrift 

dat eveneens een combinatie van ‘Genealogie-kroniek’ en Yeesten gaf, en dat die combinatie vaker moet zijn 

voorgekomen (Tigelaar 2006, 136-137). Maar het kan dan niet om de ‘Genealogie-kroniek’ zijn gegaan, omdat 

Van Berchen als gezegd een betere, uitgebreidere lezing heeft. 

     500 Blöte 1904, 51-67. 

     501 Blöte 1904, 66. 

     502 Wellicht werden ook de door Blöte op p. 63-4 genoemde Latijnse citaten door Van Berchens directe 

voorganger toegevoegd. 
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was gezien het sibi-ei in het Latijn.
503

   

 En nu komt Blöte met zijn gevolgtrekkingen over de oudste bron voor de nieuwe 

Brabo, de Historia van Johannes Clericus. Zowel Van Berchen en zijn directe voorganger als 

de Cornyke van Brabant int prose int corte en Alderexcellenste Cronyke schrijven de 

behandelde geschiedenis van Noach tot Karloman expliciet toe aan die ene auteur. Dat kan 

echter niet juist zijn. Blöte interpreteert de afwisseling tussen ei en sibi als aanwijzing dat het 

werk van twee auteurs werd samengevoegd. De verdeling tussen de twee vormen toont welk 

aandeel elk van beide schrijvers had. Blöte noemt ze alletwee Pseudo-Clericus. Het eerste 

deel vanaf Noach tot en met Francio III moet het werk zijn geweest van Pseudo-Clericus II of 

ei-Clericus, de jongere. Hij schreef het als voorgeschiedenis bij het werk van Pseudo-Clericus 

I of sibi-Clericus, de oudere.
504

 

 Enkele kleine observaties moeten de veronderstelling van een wisseling van pen 

tussen de geschiedenis van Brabo en die van zijn voorvaderen ondersteunen. Het eerste deel 

bepaalt zich bij de opsomming van vorsten tot de duur van hun regering en het aantal, de 

naam en de bestemming van hun kinderen. In het veronderstelde tweede deel vanaf Francio 

III wordt daarbij ook de dood van vorsten en hun opvolging door een zoon steeds expliciet 

vermeld. Verder is er een andere, meer beperkte woordkeus bij het aanduiden van het begin 

van een nieuwe regering. Tegenspraak blijkt bij de datering van de verdrijving van de Sicam-

briërs uit Pannonië. Volgens het eerste deel vond die plaats in 346 na Christus. Het tweede 

deel noemt het jaar 377. Tenslotte maakt de overgang van de geschiedenis der Sicambriërs 

naar het verhaal van Brabo op Blöte de indruk van een natuurlijke afsluiting.
505

  

 En daarmee is zowel de verhouding tussen de ‘Historia van Johannes Clericus’ en de 

‘Genealogie-kroniek’ als de terminus ante quem van het werk van de Pseudo-Clerici bepaald. 

Immers: de ‘Genealogie-kroniek’ had beide delen al samen, en moet daarom teruggaan op de 

Pseudo-Clericus die ze verbond. De presentatie van de ‘Genealogie-kroniek’ als een oor-

spronkelijk werk is dus onwaar: het is een bewerking uit het Latijn. Vergelijking van vier 

passages uit Van Berchen en de ‘Genealogie-kroniek’ leidt tot een nader oordeel over die 

bewerking. Dat luidt niet gunstig. Het Latijnse proza oogt vanzelfsprekend helder naast de 

onvermijdelijk met stoplappen gevulde volkstaalverzen. Rijmdwang is volgens Blöte ook de 

voornaamste reden voor afwijkingen ten opzichte van het origineel.
506

 

 Van de vergeleken passages is de laatste volgens Blöte de belangrijkste, omdat die het 

dwingende bewijs zou leveren dat de ‘Genealogie-kroniek’ een Latijns voorbeeld had. Het 

gaat over de derde-eeuwse Agrippijnse koning Karel, bijgenaamd de Schone. Van Berchen 

zegt: 
 

Johannes Clerici allegat magistrum Elynandum dicentem, quod iste Carolus Pulcher homo erat 

multum bellicosus et plures terras sibi subjugavit, scilicet Sweciam, Norwegiam, Daciam et 

Hyberniam.
507

 

 

Het Middelnederlands is korter over Karle die Scone: 
 

  Dese wan Zweden ende Yerlant 

  Dus doet te weten Elinant 

  Dat dese Karle, dese heere 

  Was in strijde geluckich zeere 

                                                
     503 Blöte 1904, 67-73, 99-101. 

     504 Blöte 1904, 99-102. 

     505 Blöte 1904, 102-3. 

     506 Blöte 1904, 73-81. 

     507 Blöte 1904, 78-79; vert WK: “Johannes Clericus beroept zich op meester Helinand, die zegt dat deze Karel de 

Schone een zeer strijdlustig man was en verscheidene landen aan zich heeft onderworpen, namelijk Zweden, 

Noorwegen, Dacië en Ierland.” 
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  Dic wan hi vele andere lande508 

 

Blöte acht het zeker dat er in de oorspronkelijke tekst sprake was van vier landen. Dat de 

‘Genealogie-kroniek’ er twee laat vallen verklaart hij ook in dit geval uit moeilijkheden met 

de versvorm: de namen Noorwegen en Dacië waren te lastig om op te nemen. Zou de tekst 

echter teruggaan op een origineel in de volkstaal, dan waren ze al in verzen verwerkt - de 

mogelijkheid van een voorbeeld in Middelnederlands proza of in het Frans sluit hij uit.
509

 

 Tot zover de samenvatting van Blötes betoog - nu de weerlegging ervan. De kern van 

de kwestie ligt in de interpretatie van de ‘Genealogie-kroniek’, en dan vooral van de 

verhouding tussen proloog en tekst. Eerder ging het over de verschillen tussen aangekondigd 

en feitelijk bereik, zelfbewuste presentatie en kennelijke inkorting, de keus voor aansprekende 

geschiedverhalen of droge genealogische feiten. Die verschillen leidden hierboven, anders 

dan bij Blöte, tot de conclusie dat de proloog oorspronkelijk deel uitmaakte van een oudere, 

meer uitgebreide tekst, de Cornike van Brabant. Het bestaan van zo’n tekst werd vervolgens 

bevestigd door identificatie van de - Blöte onbekende - fragmenten van de ‘Roman van 

Caesar’ als de resten van die Cornike. De mededelingen van de proloogschrijver en van de 

latere Brabo-bronnen mogen dus worden geloofd: de nieuwe, klassieke geschiedenis van 

Brabant was de creatie van een auteur, in het Diets. En ook Van Berchen (of een voorganger?) 

heeft gelijk als hij zegt dat het eerste deel van zijn Brabantse kroniek daar een inkorting van 

is: in vergelijking tot de Caesar-fragmenten is zijn werk inderdaad beknopter. 

 Er zijn meer argumenten voor de aanname van een oorspronkelijk werk in de 

volkstaal. Daar is allereerst het publiek waarvoor de nieuwe geschiedenis van Brabant 

vermoedelijk was bestemd: de adel. De ‘Genealogie-kroniek’ richt zich expliciet tot deze 

groep, die geen Latijn kende maar graag naar epiek in de volkstaal luisterde. Naar een tekst 

als de ‘Roman van Caesar’ dus. Ook het eerste deel van Van Berchens kroniek lijkt, achter 

het Latijnse proza, een oorspronkelijk voor de adel geschreven tekst. Daarop duiden de dynas-

tiek georiënteerde en romantische inhoud, de expliciet optredende verteller en de deels 

gefingeerde, voor geletterden vermoedelijk te ongeloofwaardige bronverwijzingen. De toe-

schrijving van de nieuwe geschiedenis aan Boendale wijst, al dan niet juist, eveneens in de 

richting van een Middelnederlands origineel. Dat zo’n werk - enigszins kritisch - in het Latijn 

zou zijn vertaald is niet ondenkbaar. Ook Boendales Brabantsche Yeesten werden in het 

Latijn vertaald en bewerkt.
510

 Misschien mag verder enig gewicht worden gehecht aan het feit 

dat Jan van Edingen zijn bloemlezing op Dietse kronieken zegt te baseren, en inderdaad af en 

toe duidelijk naar het Nederlands vertaalt. Van belang is in dit verband ook een van de nieuw-

opgenomen etymologieën. De stad Landen zou haar naam ontlenen aan het feit dat de stichter, 

Brabo I van Brabant, “daer yerst lande”. Van Edingen vertaalt deze uitleg simpelweg in het 

Frans, waardoor de logica wegvalt. Van Berchen ziet zich in het Latijn gedwongen om voor 

de naamsverklaring terug te grijpen op het Nederlands.
511

 

 Blötes bewijsvoering is steekhoudend ten aanzien van Van Berchens directe bron: die 

moet in het Latijn zijn geschreven. Maar zijn argumenten voor de stelling dat ook deze bron 

uiteindelijk op Latijnse teksten terugging zijn zwak. De voornaamste aanwijzing hiervoor zag 

hij in het feit dat de ‘Genealogie-kroniek’ de namen van twee door de Agrippijnse Karel de 

Schone veroverde landen wegliet. Problemen met het rijm waren zijn verklaring voor deze 

inkorting, net als voor de andere afwijkingen en de vele stoplappen. Rijmdwang is echter 

inherent aan de versvorm, en op zich geen argument tegen oorspronkelijkheid. De 

                                                
     508 Fol. 5 r b. Waarom Blöte Dic door Dit vervangt is mij niet duidelijk (Blöte 1904, 79). 

     509 Blöte 1904, 78-81. 

     510 Vgl. hiervóór, n. 103. 

     511 Citaat: Alderexcellenste cronyke 1498 D 2 v; Van Edingen: vgl. n. 475; Van Berchen ed. 1855, 31-32 (“apud 

Landen in Hasbania, [..] sic nominatam, quia pater eius ibidem primus repatriauit Theutonice yerst Landen.”). 
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‘Genealogie-kroniek’ bleek voortdurend te korten, en niet om het rijm. Selectiecriterium was, 

zoals Blöte elders in zijn studie zelf zegt
512

, de geslachtkundige waarde van de informatie. Bij 

die opzet konden wel een paar veroveringen worden gemist. 

 De sibi-ei-verdeling - toch al een wat wankele observatie
513

 - verliest daarmee haar 

argumentele belang, ook wat betreft de creatie door twee auteurs. Zij kan immers, áls er al 

sprake is van een werkelijke tweedeling, net zo goed aan twee vertalers (of eigenzinnige 

kopiïsten) worden toegeschreven. Hetzelfde geldt voor de geconstateerde maar ook al niet erg 

overtuigende verschillen in woordkeus en vertelwijze. Of misschien zijn deze op rekening van 

de auteur zelf te zetten. Een tegenstrijdige datering kan eveneens een vergissing zijn van de 

auteur, of berusten op een latere leesfout. Het is tenslotte logisch dat de zelfbedachte ge-

schiedenis van de Sicambriërs niet werd voortgezet toen het doel ervan, Brabo (Silvius), was 

bereikt. De ‘natuurlijke afsluiting’ is dus verklaarbaar uit de constructie van het verhaal. De 

argumenten voor een origineel in het Latijn en voor een schepping door twee auteurs blijken, 

kortom, onhoudbaar. De hierna volgende analyse van de inhoud van het verhaal levert verdere 

argumenten tegen de aanname van een totstandkoming in twee fasen.
514

 

 

De Cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste Cronyke van Brabant 

 

Die cornyke van Brabant int prose int corte is een korte prozakroniek, reikend van de 

Zondvloed tot de verwoesting van Luik door Karel de Stoute, “nu ter tyt hertoghe van 

Brabant”.
515

 De tekst werd dus niet lang na die verwoesting, in november 1468, en in ieder 

geval vóór Karels dood in 1477 geschreven. Er zijn vier handschriften van bekend.
 516

 

 

Sterk verwant
517

 is de lezing van het begin van de eigen geschiedenis in de anonieme 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant, de eerste grote gewestelijke kroniek in druk. Zij 

verscheen bij de Antwerpse drukker Roland van den Dorpe, op 28 februari 1498.
518

 Het is 

                                                
     512 Blöte 1904, 97. 

     513 Zie het boven geciteerde “allerdings nur 4 mal”. 

     514 Er is een nieuwe genealogie, met de bedoeling om Karloman eigen Trojaanse voorouders te geven. De gedach-

te aan een eerste fase die slechts terugging tot de in wezen onbelangrijke, want nog niet Trojaanse maar slechts 

heldhaftige Brabo kan niet juist zijn. De aanpak van de genealogie vóór en na Brabo (Silvius) blijkt identiek. Er is 

eenzelfde politiek met betrekking tot naamgeving en zijtakken. De impliciete boodschap van gelijkheid met Rome is 

overal aanwijsbaar. Bovendien is er sprake van ‘lange termijn planning’, die eenheid suggereert. De nieuwe, Tro-

jaanse Brabo, met de betekenisvolle tweede naam ‘Silvius’, wordt voorafgegaan door andere Brabo’s en Silviussen. 
Zo konden deze namen worden uitgelegd, en tot traditionele familienaam worden verklaard. Ook in zijn nageslacht 

zijn Brabo’s te vinden. Één van hen was nodig om Brabant aan zijn naam te helpen, nu de auteur de eigenlijke Brabo 

(Silvius) vorst van het oudere, grotere koninkrijk Agrippina had gemaakt. 

     515 Den Haag, KB 71 F 8, fol. 1 r. 

     516 NaSo C055. Vollediger overzicht handschriften: Tigelaar 2006, 139. Het betreft: Antwerpen, SB hs. B 15462, 

vijftiende eeuw (Dermul 1939 nr. 77); Brussel, KB hs. 18001, vijftiende eeuw, met voortzetting tot 1479 (Van de 

Gheyn e.a. 1901-1948, VIII nr. 5673); Gent, UB hs. 908, vijftiende eeuw (Reynaert 1984-1996 II, 70-72); Den Haag, 

KB 71 F 8, met de titel De Koornike van Brabandt (int prose ende int corte), tweede helft zestiende of eerste helft 

zeventiende eeuw (Inventaris 1988-.... II, 50). Het Gentse handschrift zou voorbeeld voor het Antwerpse en het 

Haagse zijn geweest (Reynaert 71); het Antwerpse handschrift heeft iets oudere taalvormen dan het Haagse, maar 

voor het overige zijn ze gelijkluidend (Blöte 1904, 89 n. 1). De kroniek is niet geëditeerd (enkele citaten uit het 
Antwerpse handschrift bij Blöte 1904, 94-95, en Ampe 1977, 53). Ik heb gebruik gemaakt van het Haagse 

handschrift en van een transcriptie van het daar nauw bij aansluitende Gentse (waarvoor hartelijke dank aan Dr. W. 

Kuiper, Zaandam). 

     517 Blöte 1904, 89 e.v. Blöte’s conclusies werden bevestigd door eigen vergelijking van het eigenlijke Brabo-

hoofdstuk (Die cornyke van Brabant int prose int corte, Den Haag KB hs. 71 F 8, fol. 5 v - 11 r; Alderexcellenste 

Cronyke, ex. Den Haag KB 171 E 42, boek II kap. 2). Er is grote, soms woordelijke overeenkomst. Verschillen 

betreffen slechts formulering, volgorde van zinnen, details. De Alderexcellenste Cronyke is tot slot wat uitvoeriger 

over de Romeinse geschiedenis. Zij verdeelt de tekst in hoofdstukken en paragrafen.  

     518 Vgl. over de datering Tigelaar 2006, 11 n. 1. 



 

 278 

  

Van den Dorpes belangrijkste en meest imposante produktie: ruim tweehonderd bladen van 

twee kolommen, in folio-formaat, met vele houtsneden. Een deel daarvan werd speciaal voor 

deze kroniek gemaakt.
519

 

 De opvallendste illustraties hebben betrekking op het legendarische verleden. Speciale 

aandacht is er voor de oorsprong van de eigen stad, Antwerpen. Brabo’s overwinning op de 

reus wordt, als enige van de in het werk beschreven gebeurtenissen, paginagroot getoond. Het 

meest opmerkelijk is de verbeelding van de Brabantse stamboom, in zes eenzijdig bedrukte, 

met elkaar te verbinden bladen. Het is een gecompliceerde combinatie van typografie en 

houtsneden, die de beschreven stamreeks nogmaals laat zien, vanaf de eerste christelijke 

voorvader Anschisus.
520

 Gevisualiseerde genealogieën kwamen vaker voor, in boekvorm en 

als rol. Ook uit Brabant kennen we zo’n rol, uit dezelfde periode en met dezelfde stamreeks 

als de Alderexcellenste Cronyke. Een andere mogelijke inspiratiebron was Dat boeck dat men 

hiet fasciculus temporum (Utrecht, Jan Veldener, 1480), de enige eerdere gedrukte, 

Nederlandstalige geschiedenis met houtsneden. Deze uitgebreide wereldkroniek - waaraan 

onder meer een kleine Brabantse kroniek werd toegevoegd - had een vergelijkbare illustratie-

techniek. De Alderexcellenste Cronyke noemt het “boecke geheeten Fascyculus temporum” 

onder haar bronnen.
521

 Dat de bladen uit de Alderexcellenste Cronyke werkelijk door kopers 

werden samengevoegd (als hulp bij het lezen, mogelijk ook als wandversiering) mag mis-

schien worden afgeleid uit het feit dat ze in een groot deel van de vele bewaarde exemplaren 

ontbreken. En dat geldt ook voor de herdrukken. 

 Want herdrukken kwamen er: de uitgave bleek succesvol. Jan van Doesborch, die na 

de dood van Van den Dorpe het atelier van diens weduwe overnam, heeft het werk 

verschillende malen - in 1512, 1518 en 1530 - opnieuw uitgegeven. Daarbij werd het laatste, 

meest recente deel voortdurend geactualiseerd, waardoor het in 1530 was uitgegroeid tot de 

meest omvangrijke uitgave in Van Doesborchs fonds. Van Doesborch richtte zich daarbij niet 

meer uitsluitend op Brabant. Dat hij zijn uitgave ook buiten de Brabantse grenzen hoopte te 

verkopen lijkt op te maken uit zijn titelpagina’s. De herdruk van 1512 heet al Die 

alderexcellenste cronyke van Brabant Hollant Seelant Vlaenderen int generael. En in 1530 is 

het aangekondigde bereik nog groter. Bij al die uitbreiding bleef het verhaal over de vroegste 

geschiedenis echter ongewijzigd.
522

 Van alle hier behandelde bronnen heeft de Alderexcel-

lenste Cronyke dus verreweg de belangrijkste bijdrage aan de verspreiding van deze versie 

van Brabants verste verleden geleverd.   

 De oorspronkelijke kern van de kroniek bestaat uit twee delen. Het eerste part bevat 

een geografische beschrijving van het hertogdom, de al bij Hennen van Merchtenen gevonden  

 

                                                
     519 GW 6667; De vijfhonderdste verjaring 1973, 506-508; Inventaris 1982, nr. 381; NaSo W008; Tigelaar 2006, 

met voorlopige transcriptie van exemplaar KB Brussel Inc. B 1371 in bijlage I. Ik heb gebruik gemaakt van het 

exemplaar Den Haag KB 171 E 42 (voor de C-katern zag ik tevens het exemplaar in Museum Enschedé te Haarlem, 

het enige in Nederland aanwezige exemplaar met het oorspronkelijke (maar niet helemaal volledige) uitvouwblad). 

De kroniek werd door Ampe toegeschreven aan de Affligemse monnik Walter Bosch (Ampe 1977) en is daarom nog 

wel onder diens naam terug te vinden (vgl. NaSo W008); Tigelaar steunt deze toeschrijving niet (Tigelaar 2006, 154-

164). 

     520 Over dit uitvouwblad Tigelaar 2006, 15-16, 36-56 en passim: Tigelaar gebruikt het als uitgangspunt voor 
zijn analyse van de kroniek; aan zijn boek is een reproductie ervan toegevoegd. 

     521 Gevisualiseerde genealogieën: Genicot 1975 B, 11-12; Brabantse rol uit de periode 1482-1506: zie n. 434; zie 

ook de hierna te bespreken ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’. Vgl. verder Tigelaar 2006, 45-50, 52; 

Nederlandse uitgave Fasciculus temporum: CA 1479; vgl. voor illustratietechniek de afbeelding bij hoofdstuk 

IV.5.2.2. Bronvermelding Alderexcellenste Cronyke: fol. a 3 r; vgl. Ampe 1977, 43. De enige andere vóór 1498 

gedrukte Nederlandstalige kroniek was het Gouds kroniekje (CA 505-507), zonder houtsneden. 

     522 NK 652-656; Franssen 1990, 27-28, 58, 67, 85, 109. Eigen vergelijking van het tweede kapittel (het eigenlijke 

Brabo-hoofdstuk) van deel twee bevestigde Franssens conclusie: de drukken lopen hier parallel. Vergeleken werden 

exemplaren uit de KB in Den Haag: 171 E 42 (1498), 226 A 16 (1512), 226 A 18 (1518), 226 A 20 (1530).  
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Titelpagina van Die alderexcellenste Cronyke van  Titelpagina van de derde en laatste herdruk van 

Brabant (Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1498).  Die alderexcellenste Cronyke bij Van Doesborch, 
Ex.: Den Haag KB 171 E 42.     Antwerpen 1530. Ex.: Den Haag KB 226 A 20. 

 

lettersgewijze verklaring van de naam Brabancia,
 523

 en de levensbeschrijving van een reeks 

Brabantse heiligen. Het tweede gedeelte behandelt de geschiedenis van het land en zijn 

hertogen, vanaf Noach tot Filips de Schone (1482-1506). Dit tweede stuk van de kroniek gaat 

voornamelijk terug op de Latijnse bewerking van Boendales Brabantsche Yeesten. De 

legendarische stof uit het deel tot Karloman berust echter op een andere, aanvullende bron.
524

 

 In de Alderexcellenste Cronyke wordt deze fabelachtige voorgeschiedenis vergezeld 

door kritische opmerkingen, die in de verder sterk verwante Cornyke van Brabant int prose 

int corte ontbreken. Zo wordt het beschrevene na de val van Troje voorafgegaan door de 

waarschuwing 
 

Voert suldi weten, dat niet seer autentijck en is ’t gene dat hier na volcht totten eynde van den 

ij. capittel, dair gheseyt wort van Pompeius die tegen Julius Cesar quam te stride 525 

 

En bij het verhaal over de Brabantse geboorte van Octavianus lezen we: 
 

maer dat en is niet wel te ghelooven, want al was Julius Cesar warachtich oom van Octaviane, 

soe scrijft nochtans dair af Suetonius, dat Octaviaen gheboren wert op die viij.ste kalende van 

october ad capita bubala, bi Rome 526 

 

Zijn deze kanttekeningen van de hand van de ‘compositoer’ van de uitgave? Misschien mogen 

we de toevoeging van dit materiaal dan eerder aan het initiatief van Van den Dorpe toeschrij-

                                                
     523 Vgl. hiervóór, 211, 240. Zie ook Van Anrooij 1993 B. 

     524 Ampe 1977, 40-80. 

     525 Alderexcellenste Cronyke fol. [A 4] r. Dit houdt in: de Trojaanse voorgeschiedenis tot en met de avonturen van 

Brabo Silvius. 

     526 Alderexcellenste Cronyke fol. [A 6] v. 
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ven. Dat de drukker er veel belang aan hechtte - zo niet historisch, dan toch in elk geval 

commercieel - bleek uit zijn illustratiepolitiek.
527

  

 

Het uiteindelijke voorbeeld voor de legendarische vroegste geschiedenis was, voor beide 

teksten, de verloren Cornike van Brabant. Want ook zij hebben de nieuwe klassieke invulling 

ervan, die zij beiden op naam van Boendale bleken te zetten. De oudste van de twee bevat 

bovendien enige directe reminiscenties aan die bron. Opmerkelijk is, op het tweede gezicht, 

de titel: Die cornyke van Brabant int prose int corte. Overeenkomst is er bovendien in de 

bronnenopgave. In de proloog zegt de latere bewerker zich voor zijn gegevens over de vele 

Brabantse heiligen te baseren op Sint Clement (‘de tweede van die naam’), Hiëronymus en 

Ovidius. Daarnaast noemt hij nog Statius en Vincent van Beauvais. Naar aanleiding van 

Pippijn I gaat het weer over de heiligen, en vinden we vrijwel dezelfde namen, maar nu is het 

“Johannes de cleriq” die die informatie daar heeft gevonden.
528

 Bij de bronnenlijst in de 

Alderexcellenste Cronyke ontbreekt dergelijke duidelijke correspondentie.
529

 En met de als 

voornaamste bron vermelde “Croniken van Brabant [...] van meester Janne die clerc van 

Antwerpen” wordt de Brabantsche Yeesten bedoeld.
530

 

 Een opvallende verwijzing in de bronnenlijst van de Alderexcellenste Cronyke is die 

naar de “declaracien van Jacob van Merlant”. Blöte heeft aangetoond dat beide kronieken 

inderdaad ook enkele elementen aan de daarin vervatte oudere versie van de Brabo-sage 

hebben ontleend. Zo vindt de geboorte van Octavianus er plaats bij de Zeven Tommen, in één 

van de twee met assistentie van Beerte en ‘Levelle’.
531

 In de ‘Genealogie-kroniek’ en bij Van 

Berchen wordt Octavianus echter ergens onderweg geboren, zonder nadere localisering, en 

zonder hulp van de meisjes.
532

 Van Berchen of diens bron kan dus niet zijn gebruikt, de twee 

vormen een apart duo. En omdat de Alderexcellenste Cronyke niet teruggaat op de oudere 

Cornyke van Brabant int prose int corte besluit Blöte tot een gemeenschappelijk voorbeeld.
533

  

Dat was dus een Nederlandstalige kroniek, met kleine inhoudelijke afwijkingen in de 

weergave van de Brabo-sage. De geschiedenis tot Karloman moet ook hierin zijn 

toegeschreven aan Boendale, en daarom acht Blöte - maar tegen die conclusie valt dus wel 

iets in te brengen
534

 - het werk lang na diens tijd geschreven. Terminus ante quem levert de 

kort na 1468 vervaardigde Cornyke van Brabant int prose int corte. Blöte noemt deze niet-

                                                
     527 Dezelfde conclusie, voorzichtig, bij Tigelaar 2006, 146-148. 

     528 Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. Den Haag KB 71 F 8, fol. 1 r., 18 r. 
     529 Vgl. echter Ampe, die het beroep op het “beghin van der bibelen” als een verwijzing naar de verloren Cornike 

beschouwt (Ampe 1977, 54). 

     530 De gekozen titel is opmerkelijk. Maar de ‘compositoer’ van de Alderexcellenste Cronyke omschrijft dit werk 

als de “Croniken van Brabant, die ten eynde vergadert sijn ierst van meester Janne die clerc van Antwerpen, ende 

daer na van den eerwerdighen heere meester Peter van der Heiden [...], die de Latijnsche cronike in ‘t langhe stelde, 

ende liet se voortmaken in Dietscher rimen in .vij. boecken [...].” (Alderexcellenste Cronyke fol. a 3 r). Deze (lastige) 

passage doelt op de Brabantsche Yeesten (Ampe 1977, 43 e.v.; Stein 1994, 14 en passim), niet op de hier besproken 

Cornike van Brabant. Maar misschien werd een uitgebreide versie van de Yeesten gebruikt, die - zoals het Antwerpse 

hs. SB 15.828, met de toegevoegde ‘Genealogie-kroniek’ - een combinatie met (elementen van) de verloren Cornike 

van Brabant bevatte. Blöte concludeerde al dat de Latijnse bewerking van de Brabantsche Yeesten op het Antwerpse 

of een zeer nauw daarmee verwant handschrift was gebaseerd (Blöte 1900, 218-225). Die conclusie is interessant, 
ook al moet de Brabo-sage in de Alderexcellenste cronyke op een uitgebreider voorbeeld teruggaan dan de in het 

Antwerpse handschrift bewaarde ‘Genealogie-kroniek’. 

     531 Beerte en ‘Levelle’: Cornyke van Brabant int prose int corte hs. Den Haag, KB 71 F 8, fol. 6 v - 7 r. 

     532 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b: “opt velt”; Blöte 1904, 42: “in via”. 

     533 Tigelaar acht die aanname overbodig en gaat ervan uit dat de Alderexcellenste Cronyke gebaseerd is op 

een beter handschrift van de Cornyke van Brabant int prose int corte dan de nu nog overgeleverde (Tigelaar 2006, 

141 n. 71, zonder veel argumentatie). Voor mijn betoog maakt dat weinig verschil: de gemeenschappelijke bron valt 

dan samen met het betere handschrift. 

     534 Zie hiervóór, 272 e.v. 
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overgeleverde bron ‘AChr. I.’ (Alderexcellenste Cronyke I).
535

 ‘Cornyke van Brabant int 

prose int corte I’  lijkt echter beter, want meer oorspronkelijk dan de juichende, commercieel 

geïnspireerde
536

 titel van Van den Dorpes produktie. 

 Het voor dit onderzoek meest interessante aspect van deze gemeenschappelijke bron 

noemt Blöte niet: vermoedelijk was het een Antwerpse tekst. Zowel de Cornyke van Brabant 

int prose int corte als de Alderexcellenste Cronyke tonen, zoals nog zal blijken, Antwerpse 

trekjes in hun weergave van de Brabo-sage. Ze leggen verband met lokale bijzonderheden, en 

met de economische belangen van de stad. Rond 1470 bestond er dus al een Antwerpse 

bewerking van het verhaal. En de sterkst verbreide lezing van de nieuwe, derde Brabo-sage 

was dus een Antwerpse lezing: door de Alderexcellenste Cronyke werd Brabo speciaal de held 

van de Scheldestad. 

 

4.3.2. Inhoud 

 

De nieuwe Brabo-sage ontstond dus vermoedelijk in een voor Jan III geschreven Cornike van 

Brabant, die de luister van Brabant wilde verkondigen. Maar hoe deed zij dat precies? En 

meer bepaald: hoe presenteerde zij de vroegste geschiedenis van het land? Van de kroniek 

zelf is behalve de proloog (in de ‘Genealogie-kroniek’) en enkele fragmenten (de ‘Roman van 

Caesar’) weinig bewaard. Verder zijn er alleen van elkaar onafhankelijke uittreksels, elk met 

hun eigen benadering. De ‘Genealogie-kroniek’ concentreert zich op de Brabantse stamboom 

tot Karloman, en laat meer verhalende delen zoals de Brabo-sage grotendeels weg. Willem 

van Berchen geeft een wat uitvoeriger, maar licht kritische versie in het Latijn. Ook Jan van 

Edingen levert een verkortende vertaling, in het Frans, met Bourgondische extra’s. De lezing 

van Die cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste Cronyke is de meest 

uitgebreide in het Middelnederlands, die bovendien de grootste verspeiding kreeg. Maar deze 

twee bronnen wijken van het voorbeeld af door de Antwerpse draai die ze aan sommige 

passages geven. Toch is er, met deze excerpten naast elkaar, in grote lijn een goed beeld van 

de inhoud van de nieuwe Brabo-geschiedenis te geven.
537

  

 

Noach is de stamvader van “al [...] / Dat nu ter werelt leeft / Ende dat geweest heeft te voren / 

Ende dat noch sal werden geboren”. Ook de geschiedenis van Brabant heeft dus haar 

eigenlijke begin bij Noach, en bij zijn zoon Jafeth, die vader van Europa zou worden. Tot 

Jafeths nageslacht behoorden de stichters en koningen van Troje: Tros, Ilus, Laomedon en 

Priamus. Diens zoon Hector was de twintigste in de reeks.
538

 

 De val van Troje vormt de opmaat voor het tweede, Sicambrische deel van de 

genealogie. Hectors zoon Francion vluchtte over zee naar de Meotische moerassen, en 

vestigde zich in Ysauria. Zijn achterkleinzoon Priamus trok verder naar Pannonië, waar hij de 

                                                
     535 Blöte 1904, 90-96. Blöte gaat ervan uit dat Hennen van Merchtenen niet als bron heeft gediend (Blöte 1904, 

33). De spelling ‘Levelle’ in plaats van ‘Lefde’ vormt hiervoor een kleine ondersteuning. Vgl. over deze kwestie Van 

Anrooij 1993 C, 311 n. 15. 

     536 De in het ‘alderexcellenste’ vervatte suggestie van concurrentie wordt bevestigd door het explicit. Daarin is 

sprake van een “corte cronike van Brabant die men Thantwerpen ende in anderen steden van Brabant gemeynlijcken 

userende es”, waarin “vele loghenen ende ydele clappinghen” zouden staan (Alderexcellenste Cronyke fol. dd 4 r.) 
Deze tekst is nog niet geïdentificeerd. Ook is niet duidelijk of het om een handschrift of een druk gaat. Vgl. CA 509; 

GW VI, 475; De vijfhonderdste verjaring 1973, 508; Ampe 1977, 79-80; Tigelaar 2006, 143. 

     537 De  samenvatting berust in eerste instantie op de ‘Genealogie-kroniek’, Jan van Edingen (hs. Londen BM 

addit. 18290), Willem van Berchen en de Alderexcellenste Cronyke. Waar nodig worden varianten uit andere 

bronnen gegeven. Voor de telkens wat anders gespelde namen werden eigen, gestandaardiseerde spellingswijzen 

gekozen. Zie ook de bijlage, stamboom 6. 

     538 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 1 v a - 2 v b (citaat: fol. 1 r b); Van Edingen fol. 10 r - 11 v; Van Berchen: Blöte 

1904, 60 en ed. 1855, 3-6 (vanaf Adam); Alderexcellenste cronyke A 3 r - A 4 v (in dit eerste deel van de genealogie 

flink inkortend). 
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stichter van Sicambria werd. Dan volgt een lange opsomming van Sicambrische vorsten, met 

vrouwen, kinderen, de duur van hun regering en - soms - hun daden. Al die heren dragen 

Trojaanse namen: er zijn bijvoorbeeld minstens zes Priamussen, drie Francions, twee Hectors, 

twee Troylussen, een Laomedon, een Aeneas... Opvallend nieuw in de reeks zijn de namen 

Brabo en Silvius, die vanaf de vierde generatie Sicambriërs herhaaldelijk, in wisselende 

combinaties voorkomen. Ze worden van uitleg voorzien. De eerste Brabo werd zo genoemd 

omdat hij was geboren in het land van Brabonia. En Silvius was de naam die de eveneens uit 

Troje geboren vorsten der Latijnen droegen.
539

 

 Naast de hoofdlijn van de genealogie worden interessante zijtakken genoemd. Silvius 

Brabo I had bijvoorbeeld, behalve zijn gelijknamige opvolger, nóg vijf zoons: Wandalus, 

Pollux, Rusus, Hunus en Frixus. Zij trokken naar elders en werden de stamvaders der 

Vandalen, Polen, Russen, Hunnen en Friezen of Frygiërs. Ook de namen van andere volken 

en landen worden zo - zonder duidelijke systematiek - uit het geslacht verklaard. En dan zijn 

er enige groten uit de wereldgeschiedenis waarmee men zich verbonden wilde weten. Zo was 

Ylia, de moeder van Romulus en Remus, een zuster van Troylus I. En van Arcadius en 

Macedo, broers van Priamus IV en naamgevers van Arcadië en Macedonië, stamden Julius 

Caesar en Alexander de Grote af - “ende aldus es d’edelheyt der werelt comen uten 

Troyanen”.
540

 

 

Met Francion III, de tweeëndertigste vorst van Sicambria, eindigt de behandeling van de 

Sicambrische genealogie en begint het meer verhalende deel van de geschiedenis. Hij had 

negentien kinderen, waarvan veertien zoons: teveel om ze allemaal een behoorlijk 

grondgebied te kunnen nalaten. Hij schonk hun daarom geld, zodat ze zich elders land konden 

verwerven. De jongste zoon, Brabo, trok naar Griekenland, waar hij in dienst trad van de 

hertog van Arcadië. Hij huwde er een edele dame, met wie hij twee zoons kreeg: Brabo 

Silvius - de latere zwaanridder - en Aeneas. Brabo Silvius werd in hetzelfde jaar geboren als 

de zoon van de hertog van Arcadië, Julius Caesar. 

 Toen deze Julius later door de Romeinen werd uitgezonden om oorlog in Almanië en 

Gallië te gaan voeren, gingen Brabo Silvius en Aeneas met hem mee. Tijdens de veldtocht 

bleek Brabo Silvius een onmisbare steun. Hij werd daarom Caesars uitverkoren kameraad. De 

Alderexcellenste cronyke legt daarbij nog uit dat Julius een groot, geleerd en wijs man was, en 

daarom door de Romeinen tot consul en capiteyn was gekozen, een positie die hij deelde met 

Crassus en Pompeius. Pompeius kreeg de opdracht om Rome te beschermen en te regeren, 

Crassus moest de Meden en Perzen gaan onderwerpen en Caesar zou hetzelfde doen met de 

landen “over berch” (transalpijns). Hij veroverde “Almanien, Sassen, Zwaven, Doringen ende 

dese nedere landen”, en maakte zijn dappere vriend Brabo Silvius koning van Doringen 

(Thüringen).
541

 

 Ze kwamen bij Agrippina, dat nu Keulen heet, en toen de hoofdstad was van een 

koninkrijk Agrippina. Volgens de Alderexcellenste cronyke omvatte dat rijk al het land tussen 

Schelde en Rijn. Julius veroverde het, doodde de koning ervan, en stelde het beheer van 

Agrippina in handen van Brabo Silvius. Zelf trok hij daarna verder westwaarts, naar de kust 

                                                
     539 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 2 v b - 4 v a (uitleg Brabo en Silvius: 3 r b, 3 v a; de tekst heeft overigens meestal 
Salinus, een foute lezing van de (eveneens onjuiste) vorm Saluius - vgl. Blöte 1904, 58); Van Edingen fol. 12 r - 13 r 

(uitleg Silvius: 12 v); Van Berchen: Blöte 1904, 40 en ed. 1855, 6-17 (stichting Sicambria wat eerder; uitleg namen 

Brabo en Silvius: 9); Alderexcellenste cronyke A 4 r - A 5 r (uitleg Silvius: A 4 v). Er zijn enkele kleine verschillen 

tussen de stamreeksen; de Alderexcellenste cronyke kort in. 

     540 Alderexcellenste cronyke [A 4] r (en Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8 fol. 

4 v). 

     541 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v a; Van Edingen fol. 13 r - 14 r; Van Berchen: Blöte 1904, 41; Alderexcellenste 

cronyke [A 5] r - [A 6] r (aldaar citaat). Van Edingen verwart Thüringen met Karels thuisbasis Tongeren (fol. 14 r-v). 

Bij Van Berchen wordt Brabo’s koningschap over Thüringen niet uitgelegd, maar wel genoemd (Blöte 1904, 41, 43). 
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van Vlaanderen, vanwaaruit hij Brittannië zou proberen te veroveren.  

 Bij Willem van Berchen krijgt Caesar bij de verovering van Agrippina hulp van Karel, 

de machtige en rijke heer van het nabijgelegen, Gallische Nijmegen. Diens achtergrond is wat 

mistig. Volgens sommigen was hij van Trojaans bloed, en een zoon van een Faramunt die 

veertien zoons had. De auteur vermoedt dat hij uit Sicambria kwam, en een van de - eveneens 

veertien - zonen van Francion III was. Diezelfde redenering geeft Van Edingen. 

 De Alderexcellenste cronyke neemt minder slagen om de arm: Karel is er een zoon van 

Francion III. Net als zijn broer, de vader van Brabo Silvius, had hij Pannonië verlaten, waarna 

hij 
 

quam wonen tot heyden Tongeren 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, maar nu heetet Nyeu Meeghem. 

 

Het is daarbij niet helemaal duidelijk hoe Karels uitgebreide Nederlandse territorium zich 

verhield tot het koninkrijk Agrippina, dat zich volgens dezelfde Alderexcellenste cronyke 

eveneens tussen Rijn en Schelde uitstrekte.
542

 Van vijandigheid, blijkend uit hulp bij de 

inname van Agrippina, is in deze kroniek in elk geval geen sprake. Hier lezen we dat Karels 

gelijknamige zoon in de tijd vóór Caesars verovering aan het Agrippijnse hof verbleef, tot hij 

er wegens slecht gedrag werd weggestuurd.
543

  

 Want ook hier begint de liefdesgeschiedenis van Karel junior en Swane met een wat 

smadelijke verwijdering. Volgens Van Berchen was Karel er tegenover zijn vader van 

beschuldigd dat hij meisjes en vrouwen lastig viel. Daarom werd hij naar het verre Arcadië 

gestuurd. In de Alderexcellenste cronyke betrof het niet alleen aantijgingen maar feiten, 

begaan aan het Agrippijnse hof. Waar of niet waar, Karel deed zijn slechte naam in Arcadië 

eer aan door Swane, dochter van de hertog en zuster van Julius Caesar, te verleiden. Toen ze 

zwanger bleek liepen ze samen weg, naar Karels eigen land. Ergens onderweg beviel Swane 

van een zoon, Octavianus, de latere keizer van Rome. Nadien kregen ze nog twee dochters, 

Swane junior en Octaviana. Swanes broer Caesar had Arcadië ten tijde van deze 

gebeurtenissen allang verlaten. Hij zou er pas veel later over horen.
544

 

 Het verhaal keert nu weer terug naar Caesar en Brabo Silvius - de eerste in Boulogne, 

wachtend op een nieuwe kans om Brittannië te onderwerpen, de tweede in Agrippina. Beiden 

waren zich niet bewust van het feit dat zich gevaarlijke krachten tegen hen verzamelden. Ze 

hadden zich vijanden gemaakt. Het trio dat hun uiteindelijk fataal zou worden - Brutus, 

Crass(i)us of Cassius en Eclyopus - wordt nu geïntroduceerd. Van Berchen en Van Edingen 

                                                
     542 Deze situering van Karels rijk tussen Schelde en Rijn ontbreekt in Die cornyke van Brabant int prose int corte. 

Daar heet Karel alleen “heer van desen Neerlande” (hs. Den Haag 71 F 8, fol. 5 r), met residenties in Tongeren en 

Nijmegen. Van Edingen laat Karel wonen “ou pays de Gaule en une ville nommee Tongheren ou il avoit ung chastel 

nomme Meghen”(fol. 14 r); ook bij hem is Agrippina het land tussen Schelde en Rijn (fol. 21 v). 

 Misschien speelt hier verwarring met de oudere Brabo-sagen (in de eerdere versies was Karel van Nijmegen 

heer tussen Schelde en Rijn). Of misschien is hier de gedachte dat de twee buurlanden samen het grote gebied tussen 

Schelde en Rijn vormden, dat dan door het huwelijk van Brabo Silvius (Agrippina) en Swane (Nijmegen / Tongeren) 
bijeen werd gevoegd. Mogelijke redenen voor de wat onhandige uitbreiding van Karels bezit met Tongeren: 299. 

     543 Van Edingen fol. 14 r; Van Berchen: Blöte 1904, 41-42; Alderexcellenste Cronyke [A 5] r (citaat), [A 6] r - v. 

De ‘Genealogie-kroniek’ (fol. 4 v b) noemt kort de verovering van Agrippina, maar bepaalt zich verder tot 

familiegeschiedenis. Daarbij is sprake van een jonge Karel, heer van burcht en land van Nijmegen, zonder verdere 

toelichting. Brabo Silvius wordt pas weer genoemd als echtgenoot van de jonge Swane, nu met koningstitel, maar het 

waarom van huwelijk en titel wordt niet duidelijk. 

     544 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b (zonder reden voor Karels verblijf in Arcadië); Van Edingen fol. 14 r-v; Van 

Berchen: Blöte 1904, 42; Alderexcellenste cronyke [A 6] v (met de geboorte van Octavianus bij de Zeven Tommen, 

en ernstige twijfel aan dit verhaal; de tweede dochter Octaviana ontbreekt hier). 
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geven de meeste informatie. Deze concentreert zich op Eclyopus, hertog van Junonia.
545

 Deze 

was gehuwd met de zuster van Brutus, heer van Slavenië (of Slavonië), omdat hij hoopte door 

middel van die verbintenis meer aanzien te krijgen en beter in staat te zijn weerstand tegen 

Caesar te bieden. Want hij kon het niet verkroppen dat Caesar de naam van de Slaven vertrap-

te, en Thüringen tot koninkrijk verhief. Bij Van Edingen is Eclyopus vol jaloezie en haat 

omdat Caesar zijn eigen koninkrijk Junonia tot hertogdom degradeerde maar Brabo tot koning 

van Thüringen en regent van Agrippina verhief. De Alderexcellenste cronyke beperkt zich tot 

de uitleg dat deze drie grote heren Brabo Silvius benijdden omdat Caesar hem koning van 

Thüringen had gemaakt. Die cornyke van Brabant int prose int corte legt nog uit dat Brabo hen 

daarmee in status overtrof, en dat Caesar Eclyopus slechts hertog had gemaakt.
 546 

 

 Deze drie heren gingen naar Brabo Silvius, zogenaamd als vrienden. Ze vroegen hem 

om met hen mee te gaan naar Caesar, en deze te helpen bij zijn volgende aanval op Brittannië. 

Brabo stemde toe. Onderweg naar Boulogne stuitte het gezelschap op de Schelde en de hand-

eisende reus. Diens oude naam Druwoen wordt niet meer genoemd. Bij Van Berchen heet hij 

Antigonus.
547

 Brabo Silvius versloeg de gruwelijke tolgaarder en gooide diens hand weg. 

Volgens Van Berchen en Van Edingen belandde de hand in het riet. In de Alderexcellenste 

cronyke werpt Brabo haar halverwege de Schelde, waarmee de grens tussen Brabant en 

Vlaanderen was bepaald.
548

 

 Ze trokken verder langs de oever van de rivier en kwamen bij een tempel, gewijd aan 

de oorlogsgod Mars. Brabo Silvius ging er binnen om te danken voor de hem zojuist 

verleende overwinning. Van Berchen en Van Edingen vertellen dan hoe hij tijdens het bidden 

werd overvallen door een diepe slaap. Zijn gebeden hadden de goden behaagd en zij 

verleenden hem een voorspellend visioen: hij zou verraderlijk worden gedood door degenen 

die hij het meest vertrouwde. In de Antwerpse lezing van de sage ontbreekt het visioen. Deze 

versie grijpt de tempel-episode aan om de Antwerpse topografie te verklaren. De Alder-

excellenste cronyke stelt dat dit monster (heiligdom) “stont daer sinte Mychiels clooster nu 

staet; ende noch heet die strate die Monsterstrate”. Na het intermezzo bij de tempel reisden ze 

verder naar Caesar, die vooral Brabo Silvius met grote vreugde ontving. Ze boden hem hun 

hulp aan tegen Brittannië, dat hij vervolgens wist te onderwerpen.
549

  

 Toen ze terug waren in Vlaanderen vertelde Brabo Silvius Caesar over zijn strijd met 

de reus. Caesar wilde het toneel van deze heuglijke overwinning bezoeken. Het beviel hem er 

zeer. Hij liet er een castrum of burcht bouwen die hij Handwerpen noemde. Hij gaf de plaats 

verschillende privileges en heiligde het hele gebied op heidense, Romeinse wijze, waarom het 

nog steeds land van het Heilig Rijk heet. Brabo Silvius maakte hij, om zijn overwinning op de 

reus, tot markgraaf van het Heilig Rijk. De Alderexcellenste cronyke voegt nog toe dat Caesar 

de stad (!) toen ook haar wapen verleende: “een borch van zelvere in een velt van kelen, ende 

oeck twee handen, omdat Brabon die hant werp”. En in Die cornyke van Brabant int prose int 

corte geeft Caesar “oock groote vryheyt den jaermerckten die daer noch wesen”.
550

 

                                                
     545 Ook in andere bronnen lijkt hij de voornaamste vijand - vgl. hierna, n. 552. 

     546 Van Edingen fol. 15 r (deze auteur maakt de drie verraders Brutus, Crassius en Eclyopus tot twee heren, met 

wisselende namen); Van Berchen: Blöte 1904, 43; Alderexcellenste cronyke [A 6] v; Die cornyke van Brabant int 

prose int corte. hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 7 r. De ‘Genealogie-kroniek’ noemt alleen ‘de hertog van Junonia’ als 

moordenaar van Brabo Silvius (fol. 4 v b). Men vergelijke de overeenkomstige namen in de fragmenten van de 
‘Roman van Caesar’ (zie hiervóór, 266). 

     547 De reus draagt deze naam echter ook al in een ouder, vermoedelijk Antwerps gedicht dat Van Berchen citeert. 

Vgl. hierna, 346. 

     548 Van Edingen fol. 15 r - 17 r (hier veinzen de verraderlijke heren Brabo tegen de reus te zullen helpen, maar 

stiekem hopen ze dat deze Brabo zal doden); Van Berchen: Blöte 1904, 43-45; Alderexcellenste cronyke [A 6] v - B 

1 r. Niet in ‘Genealogie-kroniek’. Vgl. hiervóór, 204. 

     549 Van Edingen fol. 17 r - v; Van Berchen: Blöte 1904, 45-46; Die cornyke van Brabant int prose int corte hs. KB 

Den Haag 71 F 8, fol. 8 r;  Alderexcellenste cronyke B 1 r (citaat). Niet in ‘Genealogie-kroniek’. 

     550 Van Edingen fol. 18 r; Van Berchen: Blöte 1904, 46; Alderexcellenste cronyke B 1 r - v (citaat); Die cornyke 
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Brabo Silvius’ overwinning op de reus aan de Schelde, afgebeeld in vier achtereenvolgende fasen. Het 

gevecht wordt linksboven gadegeslagen door Brabo’s metgezellen: Brutus, Crassus en Eclyopus en hun 

manschappen. Paginagrote houtsnede in Die alderexcellenste Cronyke van Brabant (Antwerpen, Roland 
van den Dorpe, 1498). Ex. Den Haag KB 171 E 42, fol. [A 5] v. 

 

 Dan volgt het verhaal van de zwanenjacht. Caesar was doorgereisd naar Gallië, maar 

werd opgehouden in het latere Kamerijk. Brabo Silvius wilde zich daar bij hem voegen en 

zakte de Schelde af. Onderweg kwam hij in een vallei vol zwanen, waarvan hij er een wilde 

schieten, als een geschenk voor zijn vriend. De zwaan vluchtte, en Brabo Silvius achtervolgde 

haar. Zo kwam hij tenslotte bij de burcht van Swane in ‘Megen’, waar hij werd ontvangen. 

Toen Swane hoorde dat haar gast een metgezel van Julius Caesar was, gaf ze hem een ivoren 

                                                                                                                                                   
van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 8 v. Niet in ‘Genealogie-kroniek’. 
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kistje met een beeldje mee, dat nog aan Caesars moeder had toebehoord. Brabo Silvius 

vertrok naar Caesar, die het kistje meteen herkende. Samen gingen ze terug naar Megen, waar 

broer en zus elkaar in de armen sloten. Swane vertelde over haar wederwaardigheden. Ze was 

inmiddels weduwe. Caesar ontfermde zich over haar. Hij restaureerde haar kasteel, dat 

daarom voortaan Nieuw Megen heette. Hij nam haar zoon Octavianus onder zijn hoede, en 

gaf hem later de wereldmacht. Haar dochter Swane liet hij trouwen met Brabo Silvius, die hij 

boven alle mensen verkoos. Bovendien verleende hij Brabo en Swane het koningschap van 

Agrippina, voor eeuwig. De Alderexcellenste cronyke verduidelijkt dat dit land tussen Rijn en 

Schelde ook Brabant omvatte, en dat niet alleen Agrippina maar ook Thüringen en het 

markgraafschap Antwerpen voor altijd aan Brabo Silvius en zijn nageslacht werden 

gegeven.
551

   

 Korte tijd later trok Caesar met Brabo Silvius en Octavianus naar Rome. Daar werden 

ze opgewacht door het leger van Pompeius. Van Berchen legt uit dat Pompeius alle macht aan 

zich wilde trekken en hun daarom de toegang tot de stad belette. Volgens de Alderexcellenste 

cronyke had Caesar een belangrijke Romeinse regel overtreden door langer dan vijf jaar 

afwezig te zijn. Een grote strijd brak uit, waarin ook de verraderlijke Brutus, Crassus en 

Eclyopus meevochten. Zij wisten Brabo Silvius te doden, “van achter”, weet de 

Alderexcellenste cronyke. Zijn zwager Octavianus had hierom groot verdriet, en zou hem later 

op zijn moordenaars wreken. Caesar overwon, en werd de eerste alleenheerser over Rome. 

Vier jaar later werd hij daarom vermoord, door samenzwering van - alweer - Brutus en 

Crassus.
552

 

 

Ook in deze lezing van Brabo’s avonturen zijn naamsverklaringen opgenomen.
553

 Er zijn 

enkele verschillen met de etymologieën in de oudere versie bij Hennen van Merchtenen. Om 

te beginnen is hun volgorde wat anders, omdat deze is aangepast aan de route van Caesars 

veldtocht: van Germania (Agrippina) westwaarts naar Brittannia (Boulogne) en vervolgens 

naar het zuiden, naar Gallia (Kamerijk). Daarmee in lijn is de opname van enkele oudere 

etymologiserende verhalen over Caesars bouwwerken in de verdere Nederlanden. Op weg van 

Agrippina naar Boulogne stichtte hij Gulik. In het Vlaamse Woud zonder genade bouwde of 

vergrootte hij vervolgens ten behoeve van zijn veteranen een stad die hij, naar zichzelf, Gent 

noemde. Kassel werd genoemd naar een van zijn groten of verwanten, C(r)assius, die daar in 

een grafheuvel begraven werd. In Boulogne liet hij een toren of kasteel neerzetten. En toen hij 

vanuit Brittannië opnieuw de Vlaamse wildernis betrad versloeg hij er een bende rovers, 

waarna hij op die plaats een toren liet bouwen en vrijheden verleende. Zo ontstond Torhout. 

De bron voor deze toegevoegde stichtingsverhalen lijkt het Vlaamse gedicht Van neghen den 

besten.
554

  

 Bij de oorspronkelijke, ‘Brabantse’ etymologieën is soms iets veranderd. Alleen in Die 

Cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste cronyke wordt Octavianus nog 

                                                
     551 Van Edingen fol. 18 v - 20 r (met verwisseling Thüringen - Tongeren); Van Berchen: Blöte 1904, 47-48; 

Alderexcellenste cronyke B 1 v - B 2 r. Bij Van Edingen en Van Berchen herkennen Brabo Silvius en Swane elkaar 

niet, in de Alderexcellenste cronyke wel: ze zijn immers samen opgegroeid. De ‘Genealogie-kroniek’ noemt slechts 

het keizerschap van Octavianus en het huwelijk van Swane junior met “coninc” Brabo (fol. 54 v b). 
     552 Van Edingen fol. 20 v - 21 r; Van Berchen: Blöte 1904, 48-49; Alderexcellenste cronyke B 2 r (citaat) - v; 

‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 b v. Van Edingen en Van Berchen noemen Eclyopus niet onder Brabo’s moordenaars. 

De Alderexcellenste cronyke doet dat wel, en de ‘Genealogie-kroniek’ impliciet ook (de ‘hertog van Junonia’ wordt 

als moordenaar genoemd). 

     553 De ‘Genealogie-kroniek’ noemt er geen. 

     554 Van Edingen fol. 14 v - 15 v, 18 r; Van Berchen: Blöte 1904, 42-43, 46; Alderexcellenste cronyke [A 6] r, B 1 

r. Bij Van Edingen en Van Berchen ontbreekt Gulik, en draagt ook de kastelein van Gent de naam Gayus. Kassel is 

er een berg. De daar begraven C(r)assius is overigens een andere dan de verrader van die naam. Vgl. over Van 

neghen den besten hiervóór, 241. 
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geboren bij de Zeven Tommen, elders gebeurt dat ‘onderweg’. De twee kronieken plaatsen de 

Tommen tussen Leuven en Brussel. Slechts de eerstgenoemde heeft ook de afleiding van 

Leefdale en Berthem uit twee assisterende meisjes.
555

 Later in het verhaal volgt de al 

besproken verklaring van Antwerpen, ook hier gelegen in een volgens Van Edingen en Van 

Berchen nog steeds zo geheten rietland.
556

 Vandaaruit trok Caesar verder naar Gallië. Onder-

weg stuitte hij weer op een bende rovers, die hij versloeg. Hij liet er een castrum bouwen dat 

nu Kamerijk heet, wat de Alderexcellenste cronyke verklaart als “die camer des heylichs 

rijcx”: anders dus dan de oudere versie.
557

 Na Brabo’s ontdekking van Swane vertrok hij 

samen met Caesar vanuit Kamerijk naar Megen. Tijdens de reis toonde hij zijn vriend het dal 

waar hij de zo belangrijke zwaan voor het eerst had gezien. Caesar noemde het Valencigne.
558

 

Zijn herschepping van Swanes kasteel Megen tot Nieuw Megen kwam hierboven al ter 

sprake.
 559

 

 De laatste twee naamsverklaringen zijn verbonden met een jacht die Caesar tijdens 

zijn verblijf in Nijmegen ondernam. Hij kwam toen bij een heidense tempel, waar hij een 

burcht liet bouwen die hij Leuven noemde. Van Berchen en Van Edingen verklaren de naam 

uit het loven van goden dat men er deed. De Alderexcellenste cronyke is uitvoeriger, en noemt 

ook de oudere uitleg van Leuven uit beloven. De lokale heren aanbaden er niet alleen hun god 

Mars, maar beloofden er ook gehoorzaamheid aan het Romeinse Rijk. Elders is de tekst 

specifieker over die tweede verklaring: 
 

eenige boecken orconden dat Brabon Julius daer ghelofte ende eedt dede van des rijcs van 
Romen weghen doen hij dlant van hem ontfinck. Ende Lovene is noch die hooftstadt van 

Brabant.560 

 

Maar er wordt niets meer gezegd over Brabo’s huwelijk in Leuven, over de ligging van het 

daar gebouwde kasteel, of over de keuze voor deze plaats als uiteindelijke residentie. Caesars 

laatstvermelde daad in de Nederlanden is de stichting van een kasteel Aarschot, genoemd naar 

de bij dezelfde jacht geschoten arend, die voortaan het keizerlijke wapen zou sieren.
561

   

 Een aantal van de vroegere etymologieën ontbreekt. Opmerkelijk is allereerst het feit 

dat Brabant hier niet naar zwaanridder Brabo is vernoemd: deze wordt immers niet hertog van 

Brabant, maar koning van Agrippina. Verder komt Brussel helemaal niet voor, noch als 

Brabo’s tijdelijke verblijfplaats Monfroit of Ten Berghe Cout, noch als stichting van een 

Trojaan Mondedier. En tenslotte is er geen naamsverklaring van Brandenburg en Hoei in de 

voor- en nageschiedenis van het eigenlijke Brabo-verhaal. 

 Er zijn ook enkele toevoegingen. De naam Brabo wordt verklaard uit een klassieke 

landstreek Brabonia, en in plaats van de zwaanridder zullen we een andere Brabo tegenkomen 

waarnaar Brabant blijkt te zijn vernoemd. Nieuw zijn ook de herleiding van ‘heilig’ Rijk uit 

het ‘heiligen’ van Julius Caesar, en van de Antwerpse Monsterstrate uit de antieke Mars-

tempel die daar zou hebben gestaan. In de hierna te bespreken geschiedenis vanaf Brabo 

vinden we nog een verklaring voor de naam van de stad Landen.  

                                                
     555 Die Cornyke van Brabant int prose int corte, hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 6 v - 7 r; Alderexcellenste cronyke 

[A 6] v. Vgl. hiervóór, 280. 

     556 Van Edingen fol. 16 r; Van Berchen: Blöte 1904, 44; Alderexcellenste cronyke [A 6] v. 
     557 Van Edingen fol. 18 v en Van Berchen: Blöte 1904, 47 (beiden zonder zonder naamsverklaring); Alderex-

cellenste cronyke B 1 v (citaat), zonder bouwwerk. 

     558 Alderexcellenste cronyke B 1 v; niet bij Van Berchen. Bij Van Edingen wordt de stad ‘door Caesar of Brabo’ 

gesticht (fol. 18 v). 

     559 Zie hiervóór, 206. 

     560 Alderexcellenste cronyke [A6] v (citaat), B 2 r; vgl. Van Berchen: Blöte 1904, 48 en Van Edingen fol. 20 r. 

     561 Van Edingen fol 20 v en Van Berchen: Blöte 1904, 48, beiden met neefje Octavianus die de arend schiet; 

Alderexcellenste cronyke B 2 r, met schot van Caesar en zonder verwijzing naar het keizerlijke wapen (wel 

opgenomen in Die cornyke van Brabant int prose int corte). 
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Die nageschiedenis is, net als de voorgeschiedenis, heel anders dan in de eerdere versies. 

Waar Brabo’s nageslacht vroeger ontbrak of snel uitstierf is er nu een doorlopende reeks 

mannelijke nakomelingen tot Karloman. Vóór zijn dood had Brabo nog voor een opvolger 

gezorgd. Swane kreeg een zoontje dat naar zijn grootvader van moeders kant Karel werd ge-

noemd. Hij was de eerste van een lange reeks Karels die over Agrippina heerste - hun 

precieze aantal verschilt per tekst. Op Karel de Schone (afhankelijk van de bron Karel VI, VII 

of VIII) volgde Brabo II. Vervolgens regeerde Karel met de korte neus. Diens zoon heette 

Anschisus. Daarna kwamen er weer drie Brabo’s, waarvan de laatste de vader van Karloman 

en dus de grootvader van Pippijn I was.
562

 

 Net als in het genealogische deel vóór Brabo zijn ook hier prestigieuze zijtakken 

opgenomen. Een van de zonen van Karel I was Titus. Hij werd vader van de Romeinse keizer 

Vespasianus die, samen met zijn eveneens Titus genaamde zoon, Jeruzalem verwoestte en 

daarmee de dood van Christus wreekte.
563

 Anschisus (eind vierde, begin vijfde eeuw) had een 

dochter Aye. Zij trouwde Aymon van Dordonne, en werd moeder van vier beroemde, dappere 

en vrome zonen: de Vier Heemskinderen. Samen met hun oom Karel van Agrippina vochten 

ze tegen Hunnen, Goten en Vandalen. De verhalen over hun strijd met Karel de Grote zijn dus 

leugens: die Karel leefde pas veel later.
564

    

 Een belangrijk punt van aandacht vormen de wisselende grenzen van het gebied 

waarover Brabo’s opvolgers heersten. Er moest een flinke reductie worden ingebouwd, omdat 

Karloman en Pippijn I een veel kleiner territorium bezaten dan hun beweerde voorvaderen. 

Het oorspronkelijke patrimonium omvatte immers al de gebieden die Brabo van Caesar had 

gekregen: de koninkrijken Agrippina en Thüringen en het markgraafschap Antwerpen. En de 

macht van zijn enige zoon en opvolger Karel I zou zich nog veel verder uitstrekken. Want zijn 

keizerlijke oom Octavianus gaf hem, behalve mooie privileges, veel meer land. Zijn 

grondgebied reikte tenslotte van de Elbe tot de Schelde, van de Friese zee tot Vermandois, en 

verder tot de Oceaan of Westerzee.
565

 Geen van zijn nakomelingen kreeg - voorlopig - nog 

zoveel macht. De agressie van latere, afgunstige Romeinse keizers (Tiberius, Gratianus) 

wisten ze te weerstaan.
566

 Maar de verdeling van het erfgoed onder zoons zorgde voor steeds 

verdere versplintering van het enorme bezit. En vervolgens kwam de chaotische en 

gewelddadige tijd van de volksverhuizingen. 

 De eerste en grootste erfdelingen vonden plaats in de eerste generaties na Brabo. Karel 

I had twee zoons, Titus en Karel. Titus werd koning in Germania en Thüringen, Karel kreeg 

de rest. Deze Karel II van Agrippina had ook weer twee zoons: Karel en Brabo. De eerste 

kreeg Agrippina en het markgraafschap Antwerpen, de tweede werd koning van Vermandois. 

Het verhaal volgt alleen de verdere ontwikkelingen in de vorstendommen Agrippina en 

Antwerpen, die hierna lange tijd samen in handen bleven van de nakomelingen van Karel III. 

Pas na de veelbewogen regering van Anschisus zou dit veranderen.
567

 

                                                
     562 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b - 6 r a; Van Edingen fol. 21 r - 30 v; Van Berchen: Blöte 1904, 49 en ed. 1855, 

26-33; Alderexcellenste cronyke [B 3] r - [D 5] r. 

     563 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r a; Van Edingen fol. 21 r; Van Berchen ed. 1855, 26; Alderexcellenste cronyke [B 

3] r. 

     564 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v b; Van Edingen fol. 24 v - 25 r; Van Berchen ed. 1855, 30; Alderexcellenste 

cronyke D 1 v - D 2 r. Vgl. voor het eigenlijke verhaal van de Heemskinderen Spijker 1993, en voor mogelijke 
aanleiding in Pierlepont hiervóór, n. 169. Misschien is deze omwerking van de stof, net als Brabo, een reactie op de 

kritiek in Maerlants Spiegel Historiael op deze niet-historische verzinsels (Maerlant ed. 1863-1879, vierde partie, bk 

I kap. 1 v. 53-55; herhaald in de Brabantsche Yeesten (Boendale ed. 1839-1869, bk 2 v. 4153-4155). 

     565 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v b (i.p.v. oceaan “wester zee”); Van Edingen fol. 21 r (“la mer de West”); Van 

Berchen: Blöte 1904, 49; Alderexcellenste cronyke [B 3] r. 

     566 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r a (Tiberius), 5 r b - 5 v b (Gratianus); Van Edingen fol. 23 r - 24 v (Gratianus); 

Van Berchen ed. 1855, 28 (Gratianus); Alderexcellenste cronyke D 1 r - v (Gratianus). 

     567 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r a - b; Van Edingen fol. 21 r - 22 v (Thüringen verward met Tongeren); Van 

Berchen ed. 1855, 25-28 (geen aandacht voor Thüringen en Antwerpen); Alderexcellenste cronyke [B 3] r - [B 4] v. 
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 De tijd van Anschisus was in meer dan een opzicht van belang voor de geschiedenis 

van Agrippina - én voor die van Brabant. Want in deze periode ontstond Brabant als zelf-

standig vorstendom. Bovendien werd Anschisus de eerste christelijke vorst in de Agrippijnse 

en Brabantse genealogie. Hij besteeg de troon van Agrippina aan het eind van de vierde eeuw, 

in de tijd van de Romeinse keizers Valentinianus en Gratianus. Gratianus was degene die de 

Trojaanse Franken uit Sicambria verdreef, omdat zij tribuut weigerden en steeds 

hoogmoediger werden.
568

 Daarna viel zijn geprikkelde oog op de koningen van Agrippina. De 

privileges die zijn voorganger Octavianus hun ooit had verleend maakten hen veel te machtig 

naar zijn smaak. Hij trok op tegen Anschisus, en nam hem gevangen om hem te dwingen zijn 

rechten op te geven. Anschisus weigerde. Zeven jaar lang lag hij in een Romeinse kerker. 

Toen dacht hij aan wat hij in de stad Agrippina (Keulen) vaak had horen vertellen over de 

lering van christelijke bisschoppen en priesters. Als je in Christus, de zoon van God, geloofde 

dan zou hij je altijd helpen. Dus riep hij Christus aan en beloofde dat hij zich en zijn volk tot 

het Christendom zou bekeren, wanneer hij weer naar zijn land mocht terugkeren. Kort daarna 

stierf Gratianus, door de hand van de Britse koning Maximianus. Hij werd opgevolgd door 

Theodosius. Die liet Anschisus vrij en gaf hem zijn land terug, omdat hij zijn hulp nodig had 

tegen dezelfde Maximianus. 

 Deze Maximianus wilde zelf keizer worden.
569

 Zijn reactie op het bericht van Theodo-

sius’ verbond met Anschisus was een snelle verovering en verwoesting van diens koninkrijk 

Agrippina. Daar vond hij alleen Anschisus’ vrouw en hun enige zoon, zes of zeven jaar oud. 

Maximianus had medelijden met het kind en ontfermde zich erover. Hij liet het dopen, en gaf 

het de naam Brabo, volgens de ‘Genealogie-kroniek’ naar zijn dappere voorvader Brabo, 

volgens de Alderexcellenste cronyke “om deswille dat de grote heeren uut Troyen geboren 

voirtijts Brabon hieten”.
570

 Ook gaf hij hem het veroverde land tussen Maas en Schelde terug. 

Naar deze Brabo zou dat land voortaan Brabant heten. Een titel was er voorlopig nog niet aan 

verbonden.
571

 Maximianus trok hierna verder naar Italië, waar hij door de keizer werd versla-

gen. 

   Na de dood van Maximianus nam Anschisus afscheid van keizer Theodosius en 

vertrok, terug naar zijn land. Hij kwam door Tours, waar hij zich door de heilige Martinus liet 

dopen. Bij thuiskomst vond hij een verwoest Agrippina. De doop van zijn zoontje vervulde 

                                                                                                                                                   
Bij de overgang van [B 4] r naar [B 4] v moet iets zijn weggevallen: de tekst springt ineens van Karel met de korte 

neus over op zijn zoon Anschisus. Vermoedelijk betreft het slechts een of enkele regels waarin werd gezegd dat hij 

een zoon Anschisus had. Vgl. speciaal de verwante Cronyke van Brabant int prose int corte hs. KB Den Haag, fol. 
13 r. 

     568 Gratianus (359-383) was oudste zoon en opvolger van de West-Romeinse keizer Valentinianus I. 

Valentinianus II was zijn halfbroer en medekeizer (Kleine Pauly 2, 870-71; 5, 1095 (nr. 3)). Vgl. over Valentinianus’ 

verdrijving van de Franken hiervóór, IV.4.1. Deze geschiedenis wordt ook hier kort verhaald, waarbij Valentinianus 

tribuutvrijdom verleent en zijn zoon Gratianus hen later verdrijft: ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r b; Van Edingen fol. 

22 r - 23 r; Alderexcellenste cronyke [B 4] r, D 1 r. 

     569 De figuur van Maximus of Maximianus werd - waarschijnlijk via Maerlants Spiegel Historiael - ontleend aan 

de Historia Regum Britanniae van Geoffrey van Monmouth. Hij is daar een Romeins senator van Brits en Romeins 

koninklijk bloed, en een verwant van Constantijn de Grote. Hij is jaloers op de keizerlijke broers Gratianus en 

Valentinianus, omdat hem een derde deel in het Rijk - waarop hij gezien zijn hoge verwantschap recht kon doen 

gelden - werd geweigerd. Hij krijgt de Britse kroon, en richt zich dan op de verwerving van het keizerschap. Hij 
verovert Gallë en Germanië, weet Gratianus te doden en Valentinianus te verdrijven, maar wordt tenslotte zelf in 

Rome gedood (Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 134-143; vgl. Maerlant ed. 1863-1879, derde partie bk. I kap. 

XXVII, XXIX, bk. II kap. I-IV). Over de historische usurpator Maximus: Kleine Pauly 3, 1114-5 (nr. 8). 

     570 Alderexcellenste Cronyke D 1 v; volgens Van Edingen (fol. 24 r) en de Cornyke van Brabant int prose int corte 

bleef het kind bij zijn doop Brabo heten (hs. KB Den Haag 71 F 8, fol. 14 r). 

     571 De ‘Genealogie-kroniek’ over Brabo I van Brabant: “Hi en was prince noch hertoge / Al was hi van geslachte 

hoge” (fol. 5 v a); zijn zoon Brabo II wordt er ‘heere’ genoemd (6 r a). Bij Van Edingen, Van Berchen en in de 

Alderexcellenste cronyke heten Brabo I, II en III en Karloman neutraal ‘princeps’ of  ‘prince’ (Van Edingen fol. 25 

en vgl. ook proloog; Van Berchen ed. 1855, 29-32; Alderexcellenste Cronyke D 2 r - E 1 r). 
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hem echter met vreugde. Anschisus liet Agrippina herbouwen, en heel zijn volk kerstenen. Hij 

kreeg nog twee kinderen: Karel en de eerder genoemde Aye. Karel volgde hem op als koning 

van Agrippina. De oudste zoon Brabo behield Brabant en het markgraafschap Antwerpen. De 

geschiedenis van Agrippina wordt hierna niet meer gevolgd, omdat zij niet meer tot de 

Brabantse historie behoort. Bovendien verloren Karels opvolgers hun koninkrijk al snel aan 

de onlangs uit Sicambria naar het Rijngebied vertrokken Franken, die hun nieuwe 

machtsgebied snel uitbreidden.
572

 

 Ook de zelfstandigheid van het jonge Brabant werd bedreigd, en ging tenslotte 

verloren. De eerste vorst Brabo had net de tijd om in Haspengouw een mooie, grote stad te 

bouwen. Hij noemde deze residentie Landen, “omdat hy daer yerst lande”.
573

 Maar toen 

vielen de ongelovige Hunnen en Vandalen binnen. Hij vluchtte, en stelde zich in dienst van de 

keizers Arcadius en Honorius. Zijn zoon Brabo II verbleef weer in Landen. Hij werd echter 

het slachtoffer van de enorme expansiedrang van de Franken. In deze tijd, onder Chlodio, 

veroverden zij Thüringen, Agrippina en al het land tussen Rijn en Schelde. De Brabantse 

vorsten kregen Brabant terug als leen van hun nieuwe, Frankische heren. Maar het markgraaf-

schap Antwerpen bleef lange tijd voor hen verloren, tot het huwelijk van de Frankische 

Anschisus en de Brabantse Begga.
574

   

 Voortaan stonden de Brabantse vorsten in dienst van de Frankische koningen. Ze 

maakten er snel carrière. De zoon van Brabo III, Karloman (560-615), was de opperste 

raadsheer van de koning, “hem in wijsheden altijt onderwisende ende leerende”. Dat hij die 

wijsheid overigens ook op zijn nageslacht overdroeg mag blijken uit de vele heiligen die het 

telde.
575

 Karlomans zoon en opvolger Pippijn werd overladen met bewijzen van koninklijke 

gunst en vertrouwen, wegens zijn grote trouw aan de kroon. Zijn status en macht als vorst van 

Brabant werden aanzienlijk vergroot, want koning Chlotharius maakte hem 
 

den yersten hertoghe van Brabant ende Neder Oostrijke oft anders geheeten Cleyn Lotrijke, 

dwelc is gheleghen tusschen den Rijn ende die Scelt, om dat van den coninghen van Vrancrijck 

te leen te houdene, also vermeerderende hem sijn palen [gebiedsgrenzen] die te voren cleyn 

waren. Want sijn voirvaders van conyncs Clodius van Vrancrijck tijden daer af berooft hadden 

gheweest. 

 

Inmiddels was deze eerste Brabantse hertog bijna net zo hoog en gezaghebbend als de koning 

zelf.
576

 

 Voor de rest van de geschiedenis was men niet meer uitsluitend aangewezen op de 

Historia van Johannes Clericus.
577

 Ook elders kon men lezen hoe Pippijn en zijn al even 

                                                
     572 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 r b - 5 v b; Van Edingen fol. 23 v - 25 r; Van Berchen ed. 1855, 28-30; 

Alderexcellenste cronyke D 1 r - D 2 r. De ‘Genealogie-kroniek’ geeft in hoofdzaak dezelfde feiten, maar wat korter 

en rommeliger en daardoor minder duidelijk. Zo blijkt er niets van een verbond tussen Theodosius en Anschisus, 

waarmee de vrijlating van de laatste en Maximianus’ aanval op Agrippina onverklaard blijft. In de Cornyke van 

Brabant int prose int corte ontbreekt Anschisus’ doopvader Martinus van Tours (hs. KB Den Haag 71 F 8, fol 14 v). 

     573 Alderexcellenste cronyke D 2 v; Van Edingen fol. 25 v; Van Berchen ed. 1855, 31-32. 

     574 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v b - 6 r a; Van Edingen fol. 25 r - 26 v; Van Berchen ed. 1855, 30-31; Alderexcel-

lenste cronyke D 2 v - D 5 r. Zie voor Antwerpen (eerder door de Frankische koning Chlotharius als huwelijksge-

schenk aan zijn schoonzoon, Anschisus’ overgrootvader Ansbertus, gegeven) ook nog idem, [D 6] r - v. De Cornyke 
van Brabant int prose int corte noemt tot Karloman alleen nog namen, bijna geen gebeurtenissen meer. 

     575 Alderexcellenste cronyke [D 5] r - E 1 r (citaat [D 5] v); Van Berchen ed. 1855, 32-33 (zonder vermelding 

raadheerschap). De ‘Genealogie-kroniek’ eindigt bij Karloman. Van Edingen neemt vanaf Brabo II nog maar weinig 

Brabantse gegevens op - zijn aandacht is verschoven naar de andere vorstendommen in en rond het Frankische rijk, 

vooral naar Bourgondië. 

     576 Van Berchen ed. 1855, 33-35; Alderexcellenste cronyke E 1 r - E 2 r; citaat: E 1 v. De passage hoort niet meer 

bij de expliciet aan Johannes Clericus toegeschreven geschiedenis tot Karloman, maar de laatste regel verwijst daar 

wel naar terug. 

     577 De ‘Genealogie-kroniek’ stopt als gezegd bij Karloman; Van Edingen, Van Berchen, Die cornyke van Brabant 
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bekwame nakomelingen steeds machtiger werden. De opeenvolgende Merovingische 

koningen daarentegen werden juist minder en minder capabel, en hun gezag nam af. 

Machtsovername door de evident superieure Karolingers was op den duur onvermijdelijk. 

Uiteindelijk werd Pippijn III, de vader van Karel de Grote, tot koning van de Franken ge-

kroond en gezalfd. Het inititatief daartoe ging uit van de adel, die zich voor zijn vorsten was 

gaan schamen. Zonder veel moeite wisten de Frankische heren ook de paus van de noodzaak 

van deze machtswisseling te doordringen. En daarmee begon een nieuw en mooi hoofdstuk in 

de geschiedenis van dit geslacht, een geschiedenis die nog veel glorieuze hoogtepunten zou 

tellen. 

 

4.3.3. Interpretatie 

 

Omdat deze nieuwe Brabo-sage slechts in ingekorte vorm volledig is overgeleverd, zijn niet 

alle details van het verhaal helder.
578

 Toch zijn de hoofdlijnen duidelijk genoeg om uitspraken 

over de achterliggende intenties te doen.
579

 Die intenties zijn voor een groot deel dezelfde als 

die achter de eerder besproken versies. Maar het verhaal is ook drager van andere, nog verder 

reikende ambities. Daarop wijzen de afwijkingen ten opzichte van de oudere lezingen. De 

eigenlijke Brabo-geschiedenis - over de liefde van Karel en Swane, en Brabo’s daaruit 

voortgevloeide avonturen in de Nederlanden - is niet zoveel veranderd. De verschillen zitten 

vooral in het kader: in de nieuwe Trojaanse genealogie, en in de veel uitvoeriger en in 

geschiedkundig opzicht acceptabeler omlijsting van het verhaal. 

 

Een nieuwe genealogie 

 

Aanvankelijk had Brabo geen genealogische functie en geen duidelijke afkomst. Hij was een 

naamgevende held, wiens geschiedenis werd ingepast in de traditionele afstammingssage. 

Deze identificeerde de Brabantse dynastie met de Karolingers en voerde haar terug op drie 

‘bloedgroepen’: een Trojaans-Merovingische, een Romeins-keizerlijke en een inheemse, 

Brabants-Karolingische.
580

 In dit nieuwe verhaal is Brabo gepromoveerd tot Trojaan en tot 

stamvader van het hertogelijk huis. Het eigenlijke doel van die wijziging was niet Brabo. Het 

ging om Karloman en zijn zoon Pippijn I, om de inheemse wortels van de Brabantse 

stamboom. 

 Zoals eerder opgemerkt bestond er een groot gebrek aan kennis omtrent het eigen 

vroegste verleden. Men wist wat in de oudste genealogie van rond 1270 stond te lezen: dat 

Pippijn I de eerste hertog van Brabant was. De oudere Brabo-sage gaf antwoord op de vraag 

naar de oorsprong van dat land, van zijn naam en status als hertogdom.
581

 Maar wie was die 

Pippijn? De latere versies van de genealogieën legden steeds meer nadruk op zijn heiligheid 

en zijn machtspositie in het Frankische rijk.
582

 Zijn achtergrond was echter duister. Men 

kende alleen de naam van zijn vader: Karloman. Ook aan deze Karloman laat zich de behoefte 

aan invulling en opwaardering goed demonstreren. In genealogie I a ontbreekt hij. In I b 

                                                                                                                                                   
int prose int corte en de Alderexcellenste cronyke gaan na Karloman meer van elkaar afwijken. Deze samenvatting 

van wat volgde kort naar de Alderexcellenste cronyke, E 1 v - F 3 v. 
     578 Onduidelijk blijven bijvoorbeeld de verhouding tussen Arcadië en Rome (de vader van Brabo Silvius helpt de 

hertog van Arcadië tegen de Romeinen (‘Genealogie-kroniek’ fol. 4 v a; Van Edingen fol. 13 v; Blöte 1904, 41), 

maar later levert het land de grote Caesar), de relatie tussen Karel van Nijmegen en Agrippina, de precieze machina-

ties van de drie verraders, en de betekenis van de opname van Karel en Swanes tweede dochter Octaviana. Vgl. over 

dat laatste hierna n. 595. 

     579 Elk van de hieronder besproken tendenzen berust op tenminste twee bronnen, tenzij anders vermeld. 

     580 Vgl. bijlage, stambomen 1, 2 en 5.  

     581 Vgl. hiervóór, 211. 

     582 MGH SS XXV, 387-388, 392-393. 
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wordt slechts zijn naam genoemd. In II heet hij een “princeps illustris”: een aanzienlijk 

vorst.
583

 Veelzeggend zijn ook de verschillende lezingen van Boendales Brabantsche Yeesten 

op dit punt. Boendale zelf noemt Karloman een groot, wijs en dapper man, die regeerde in 

Haspengouw en Brabant. Hij resideerde in Landen, en werd vorst genoemd. Enkele jongere 

handschriften voegen toe, dat ook Karloman van Trojaans bloed was.
584

  

 De nieuwe Brabo-sage gaf antwoord op alle vragen die de eerdere versies ten aanzien 

van deze inheemse vaderen hadden opengelaten of opgeroepen. Het ganse voorgeslacht van 

Karloman werd opgesomd, en zijn bloed bleek zeer edel. Duidelijk werd hoe zijn territorium 

en residentie waren ontstaan, waarom hij een vorst heette, waarop zijn reputatie van groot 

man berustte en hoe zijn relatie met de Franken was. De verwarring die kon ontstaan doordat 

zowel Brabo als Pippijn I ‘eerste hertog van Brabant’ heetten werd beter opgelost:
 585

 Pippijn I 

was de eerste hertog, zijn voorgangers droegen andere titels.  

 De herziene genealogie bracht niet alleen verheldering, maar ook verandering en 

verheffing. Het Trojaanse bloed van de hertogen was traditioneel afkomstig van de 

Merovingers, via Blithildis, die bovendien trouwde met de Romeinse Ansbertus. Ook de 

eerdere versies van de Brabo-sage zagen het zo. Zij versterkten de Brabants-Merovingische 

band zelfs, door Clovis en de zijnen tot nakomelingen van Karel van Nijmegen te verklaren 

en zo de Merovingers te ‘Karolingiseren’ en dus te Brabantiseren.
586

 In de nieuwe genealogie 

staat de Merovingische lijn op het tweede plan. Karel van Nijmegen en Swane zijn niet meer 

echt van belang als stamouders. Hun functie als ‘Brabantse’ voorouders van de Merovingers 

is opgeheven. Karels herkomst uit Troje kan daarom wat onzeker zijn, en de beschuldigingen 

over onkuisheid van zijn zoon mogen desnoods op waarheid berusten. Er is een nieuwe 

Brabants-Karolingische weg naar Troje gelegd. Deze is selecter en beter dan de voorafgaande 

Merovingische, omdat zij de inheemse tak betreft, en rechtstreeks en - tot Pippijn I - 

uitsluitend agnatisch verloopt.
587

 En dat is niet het enige punt waarop de nieuwe lijn superieur 

is aan de oude, zal blijken. 

 De namen van al deze mannelijke voorvaderen zijn met zorg gekozen. Ze benadrukken 

allereerst de Trojaanse oorsprong van de Brabantse dynastie. Het Sicambrische deel van de 

genealogie wemelt van de Trojaanse namen. Maar al snel zijn er ook verschillende Brabo’s  

ingevlochten. In Agrippina was men zich nog steeds bewust van de herkomst van die naam. 

Koning Karel de Schone noemde zijn zoons Brabo en Aeneas: “dat sijn .ij. Troyssce namen 

tot eenen teekene dat se uut Troyen ghesproten waren”. En we zagen dat deze afkomst ook bij 

de doop van Brabants eerste vorst Brabo in herinnering werd gebracht.
588

 Over Agrippina  

heersten, behalve twee (Trojaans-Brabantse) Brabo’s en een (Trojaans-Romeins-

Karolingische) Anschisus
589

, uitsluitend Karels. Op die manier werd de identificatie van 

Brabanders en Karolingers versterkt. 

 Een derde functie van de naamgeving lag tenslotte in het beklemtonen van de 

evenwaardigheid van het beschreven geslacht aan de grote Romeinse heersers, aan het nage-

                                                
     583 MGH SS XXV, 387, 392. Vgl. over oudere bronnen Stein 1995, 340. 

     584 Deze toevoeging kan verwijzen naar de hier besproken derde Brabo-sage of (afhankelijk van de datering van 

het handschrift) naar de daarop gebaseerde vierde (zie hierna V. 4.4.), beiden met  nieuwe herleiding van het 

Brabantse bloed uit Troje. Er kan echter ook op een genealogische band tussen Karloman en de Merovingers worden 
gedoeld. Vgl. over deze kwestie hiervóór, n. 449. 

     585 Vgl. voor Hennens oplossing van dit probleem hiervóór, 211. In de oudste versie van de Brabo-sage speelde 

het waarschijnlijk nog geen rol, zie n. 398. 

     586 Vgl. bijlage, stambomen 3 en 5. 

     587 Vgl. bijlage, stamboom 6. 

     588 Alderexcellenste cronyke [B 4] r (citaat), D 1 v (vgl. hiervóór, 289). Vgl. voor de eerste passage ook Van 

Edingen fol. 22 r; Van Berchen (Blöte 1904, 92-93 en ed. 1855, 28) en, minder duidelijk, de ‘Genealogie-kroniek’ 

fol. 5 r b. 

     589 Vgl. over de naam Anschisus ook hiervóór, IV.4.2. 
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Brabantse genealogische rol (1482-1506) met stamboom volgens de derde Brabo-sage. Links de 

opening, met start van de genealogie bij Noachs zoon Jafeth. Rechts de aanknoping bij Karloman en 

zijn zoon Pippijn, eerste hertog van Brabant. Leuven UB Ms. 1005 (vgl. n. 434). 

 

slacht van Aeneas. Daartoe diende de opname van een enkele Aeneas en Anschisus, en vooral 

van de naam Silvius, die expliciet op de Romeinen wordt teruggevoerd. Hij berust op 

Vergilius’ Aeneis. Daarin krijgen Aeneas en Lavinia een zoon Silvius. En een van hun latere 

nakomelingen zou Silvius Aeneas heten, en vroom en dapper zijn, zo leerde Aeneas in zijn 

visioen over Romes toekomstige grootheid. Ook via de Britse Troje-sage was de naam bekend 

geworden: Aeneas’ zoon Silvius gold als de vader van de Britse stamvader Brutus en diens 

broer Aeneas Silvius.
590

 Silvius werd zo een typisch Trojaans-Romeinse vorstennaam. Hier is 

de voornaamste drager ervan Brabo Silvius, de eerste koning van Agrippina.
591

 Dat juist hij 

symbool staat voor de gelijkwaardigheid van Brabanders en Romeinen blijkt overigens niet 

alleen uit zijn naam. Het is vooral de - nog te bespreken - parallellie tussen Brabo Silvius en 

Caesar die daarop wijst. Ook de aanwezigheid van Brabo Silvius’ verder tamelijk functie-

loze
592

 broer Aeneas kan misschien zo worden uitgelegd.  

                                                
     590 Vergilius, Aeneis VI, r. 760-770. Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 54-55. Vgl. ook Maerlants Spiegel 

historiael eerste partie, boek II, kap. 20 (waarin op Aeneas een hele reeks Silviussen volgt) en derde partie, boek I 

kap. 9 (Maerlant ed. 1863-1879). 

     591 De gedachte van Prims dat deze naam Silvius verwijst naar de zwaan (Prims 1927 B, 18, waarschijnlijk 

denkend aan cycnus, zwaan, cycneus, van een zwaan) moet worden verworpen. 

     592 Althans: in de overgeleverde bronnen. Alleen de ‘Genealogie-kroniek’ geeft wat meer: Aeneas biedt er hulp 
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 Trojaans bloed is per definitie edel, en uitverkoren tot de heerschappij over Europa en, 

vandaaruit, over de wereld. Toch wordt die nobiliteit en roeping ook hier nog eens extra 

onderstreept door de verwijzing naar verwantschap met andere Europese vorsten en helden.
593

 

Weer ligt daarbij, net als bij de naamgeving, nadruk op de band met Romeinse koningen en 

keizers: Romulus en Remus, Caesar, Octavianus, Vespasianus en Titus. Alexander de Grote 

past eveneens in deze rij van uitverkorenen tot (toekomstige) wereldmacht. 

 

 
Eerste blad van de Trojaanse stamboom, toegevoegd in Die alderexcellenste Cronyke van Brabant 
(Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1498. Ex. Den Haag KB 171 E 42, katern C). 

De bovenste helft geeft de traditionele Frankische genealogie. Startpunt is de vroegst bekende vorst, 

hertog Priamus, die uit Sicambria vluchtte en zich in het Rijngebied vestigde. De onderste helft toont de 

Brabantse stamboom volgens de nieuwe Brabo-sage. Eerstafgebeelde (maar niet oudste) is Anschisus, 

tijdgenoot van deze Priamus en twaalfde vorst van het koninkrijk Agrippina en het markgraafschap 

Antwerpen, beiden door Caesar aan Brabo Silvius gegeven. Deze Anschisus was de eerste christen 

onder de Brabantse voorvaderen. 

De stamboom toont het verschil in status, geloofsovertuiging, anciënniteit en basis van macht: de 

Brabanders zijn in alle opzichten superieur aan de Franken. Vgl. n. 614. 

 

 

Een nieuw historisch kader 

 

Geschoolde toehoorders en lezers zullen - met name bij de herkomst van Caesar en 

Octavianus - de wenkbrauwen nog weleens hebben opgetrokken. Dat neemt echter niet weg 

dat deze nieuwe Brabo-sage historiografisch veel beter verantwoord was dan de voorafgaande 

                                                                                                                                                   
aan zijn door Tiberius belaagde neef Karel I, en wordt er ‘koning’ genoemd (fol. 5 r a).  

     593 Vgl. hiervóór 211, 214 e.v. over de rol van de Negen Besten en de vierentwintig zonen van Merovech in de 

voorafgaande versie(s). Het overzicht van Europese heersers is niet meer zo systematisch als tevoren. De noodzaak 

daartoe is ook vervallen nu de boodschap ten aanzien van Keulen is geëxpliciteerd in Agrippina - zie hierna. 



 

 295 

  

versies. Het eigenlijke zwanenjagersverhaal is ingepast in een kader dat in de grote lijnen 

overeenkomt met de geschiedkundige kennis en opvattingen van die tijd: de herleiding van 

(vorstelijk) Europa uit Noachs zoon Jafeth en uit Troje, de Trojaanse stichting van Sicambria, 

Caesars acties in Noordwest-Europa en de Nederlanden, de interne Romeinse conflicten bij de 

overgang van republiek naar keizerrijk, de vroege Brabantse, Keulse,
 594

 Frankische en Britse 

geschiedenis. Fouten uit het oudere verhaal werden rechtgezet. Het Duitse Rijk wordt niet 

meer rechtstreeks uit Rome herleid. De misplaatst geraakte Griekse keizer is vervangen door 

een eveneens Griekse en antieke, maar heilshistorisch neutrale hertog van Arcadië. Caesar is 

niet meer de aangenomen zoon van Octavianus: de relatie is omgekeerd. Zelfs in kleine 

details blijkt zorg voor verantwoorde antiquisering. Octavianus krijgt een tweede zuster, 

Octaviana. In werkelijkheid had hij inderdaad twee zusters, beide met de naam Octavia.
595

 En 

mogelijk is ook de keuze voor de nieuwe, antieke reuzennaam Antigonus (letterlijk: 

‘tegenwezen’, als vertegenwoordiger van het wilde, kwade) uit deze aanpak te verklaren.
596

 

 Het geheel werd - afgezien van de etymologische onderbouwing - voorzien van een 

nadrukkelijke verantwoording. Voor algemeen bekende stof uit de wereldgeschiedenis lijkt 

deze geloofwaardig en weinig verrassend.
597

 Alleen de volledig nieuwe onderdelen, de 

Sicambrische en Agrippijnse genealogie, kregen een noodzakelijk gefingeerde bronvermel-

ding. De daarbij opgevoerde zegslieden zijn wel met enige zorg gekozen. Over de vroege 

Sicambrische geschiedenis zouden vooral de - min of meer contemporaine - oude Grieken 

hebben geschreven.
598

 De meeste van de genoemde namen zijn waarschijnlijk overgenomen 

                                                
     594 Het betreft voornamelijk de Romeinse naam Agrippina, niet het verdere fraaie verleden waarop Keulen zich - 

al dan niet met recht - beroemde. Vgl. hiervóór, IV.4.4.4. 

     595 Blöte 1904, 108. Volgens Blöte diende deze toegevoegde zuster slechts ter verhoging van de historiciteit. Het 

is echter mogelijk dat zij in de oorspronkelijke, uitgebreide Cornike van Brabant wel een rol in het verhaal speelde. 
Een van Octavianus’ zusters was gehuwd met Marcus Antonius, die eveneens in de tekst voorkwam (Kleine Pauly 4, 

230, en vgl. hiervóór, 265). En haar zoon Marcellus was bestemd om Octavianus als keizer op te volgen, maar stierf 

jong (Kleine Pauly 1, 1214 (nr. 32), 752). De betekenis van de toevoeging van Octaviana kan dus ook in de bijna-

mogelijkheid van een voortgezet Brabants keizerschap hebben gelegen.   

     596 Prims verklaarde de naam als tegenstrever (Prims 1948, 9); andere verklaringen zijn mij niet bekend - vgl. Van 

den Berg 1987, 90; Simons 1984, 33; De Wachter 1991, 13 (diens zuiver speculatieve poging om de sage tot 

historische personen en gebeurtenissen te herleiden (id., 11-14) laat ik hier buiten beschouwing); Reiffenberg legde 

verband met Angelsaksisch enten = reus (Reiffenberg 1846, LXVIII). Een fundamenteler uitleg als tegen-wezen, uit 

het Griekse anti en gonos (afkomst, verwekking, kind, produkt, geslacht), lijkt te prefereren. De naam zou dan, in 

antieke vorm, nog steeds het wilde, kwade symboliseren (vgl. over de eerdere naam Druwoen hiervóór).   

 De naam komt overigens vaker voor. Ook in de Britse Troje-sage treedt een Antigonus op, in vaag 
vergelijkbare rol. Het is de broer van de Griekse koning Pandrasus. Hij vecht als legerleider mee tegen Brutus, en 

wordt door deze gevangen genomen (Geoffrey van Monmouth ed. 1976, 57-58). Maar in Maerlants weergave van dit 

verhaal in de Spiegel Historiael komt hij niet voor (Maerlant ed. 1863-1879, derde partie, bk. 1, kap. 9 e.v.), invloed 

lijkt dus minder waarschijnlijk. Andere figuren met de naam Antigonus (in Maerlants Spiegel Historiael en Historie 

van Troyen, in de Roman van Cassamus: zie het REMLT) vertonen geen gelijkenis met de reus. 

     597 Ik denk allereerst aan de bronnen, genoemd in de proloog (‘Genealogie-kroniek’ fol. 1 r - 1 v b: vgl. boven en 

n. 439). Met ‘Mozes’ wordt het eerste deel van het Oude Testament bedoeld (LexMA 6, 860-862). ‘Hiëronymus’ 

staat vermoedelijk voor diens wereldgeschiedenis (LexMA 5, 2-4). Lucanus beschreef de strijd tussen Caesar en 

Pompeius (vgl. n. 465). Ook met ‘Sint Clement’ kan een bron voor vroege Romeinse geschiedenis zijn bedoeld. Het 

gaat misschien om de Romeinse bisschop en latere paus Clemens. Op zijn naam stonden de pseudo-Clementinen, 

waarin hij zijn belevenissen als begeleider van Petrus en de avonturen van zijn familie zou hebben verhaald (Kleine 
Pauly I, 1222-1223). De naam van Ovidius kan zijn genoemd om aan te geven dat er ook over liefde zou worden 

verteld (LexMA 6, 1592-1599). Met ‘Dirodius de Martelaar’ tenslotte wordt Methodius bedoeld. Dezelfde 

verbastering vinden we in Maerlants Spiegel Historiael, waar deze auteur als bron voor de geschiedenis van Noachs 

kinderen wordt aangehaald (Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, bk. I kap. 15, r.27). Ook de in de tekst zelf 

(‘Genealogie-kroniek’ fol. 2 v a, 5 r b) genoemde Spiegel Historiael (van Maerlant of van diens bron, Vincent van 

Beauvais) en ‘Elinant’ (Hélinand van Froidmont, Vincents bron (LexMA 4, 2120-21)) zijn bekende 

wereldgeschiedenissen. Petrus Damiani was onder meer hagiograaf (LexMA 6, 1970-1972). 

     598 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 3 r a-b; Van Berchen: Blöte 1904, 52. Vgl. de citaten hiervóór, 271, 272. Met 

Archanus of Arthitan moet de door Maerlant behandelde Architan van Tarente, leermeester van Plato, zijn bedoeld 
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uit Maerlants Spiegel Historiael, die ook elders als mogelijk direct voorbeeld werd aangewe-

zen.
599

 

 De bewerker stelde zich dus ten doel om een prestigieuze én aannemelijke 

geschiedenis te schrijven. Maar in zijn uitwerking van dat plan zijn ook andere intenties te 

bespeuren. Zo diende de invoering van een veel historischer Caesar niet alleen ter verhoging 

van de geloofwaardigheid. De auteur gebruikte het leven van deze veroveraar van de 

wereldmacht ook om zijn eigen held Brabo Silvius omhoog te steken. De Brabantse 

stamvader is tot een soort tweelingbroer van Caesar gemaakt. Ze werden op dezelfde plaats en 

in hetzelfde jaar geboren, uit hetzelfde Trojaanse bloed. Ze waren vrienden voor het leven. De 

krijgstochten die Caesar groot maakten werden door hen samen ondernomen, waarbij Brabo 

Silvius zich een minstens zo bekwaam militair betoonde: zonder zijn hulp had Caesar Brit-

tannië nooit veroverd. Heel duidelijk blijkt deze poging tot gelijkschakeling uit de dood van 

Brabo. In eerdere versies van het verhaal werd deze niet nader omschreven. Hier lezen we 

over een laffe moord,
 600

 in of nabij Rome, door dezelfde afgunstige heren die later Caesar 

zouden ombrengen. En zoals Caesars dood werd voorafgegaan door voortekenen,
 601

 zo werd 

ook die van Brabo aangekondigd, in een goddelijk visioen.
602

  

 De parallellie tussen Caesar en Brabo Silvius past in het meer algemene streven om 

Brabant en Rome als historisch gelijkwaardige grootheden voor te stellen. Die implicatie is 

altijd aanwezig in de claim op Trojaans bloed. Ze bleek hier extra benadrukt door 

naamgeving, en door de beweerde verwantschap met andere wereldheersers, vooral Romeinse 

koningen en keizers. Octavianus,
603

 Vespasianus en Titus behoorden tot het eigen 

voorgeslacht. Men denke verder aan de afgunst van Octavianus’ opvolgers Tiberius en 

Gratianus op de grote macht van de koningen van Agrippina. Volgens Gratianus waren zij 

zelfs “mechtiger [...] / Dan die keyser van den Roemschen rijke.”
604

 Maar de houding van de 

Agrippijns-Brabantse vorsten ten opzichte van Rome is niet vijandig of concurrerend. Zij 

blijven trouw. En met diezelfde trouw dienen zij later de koningen van het volgende 

uitverkoren volk, de Franken - totdat zij zelf tot het leiderschap van het aankomende nieuwe 

Rijk worden geroepen. 

 Ook het vorstendom Agrippina is meer dan antiek decor. Het is - vermoedelijk mèt het 

territorium van Karel van Nijmegen, waarmee het door Brabo’s huwelijk wordt verenigd - een 

klassieke en monarchale verschijningsvorm van het gedroomde, ‘Lotharingse’ Brabant. 

Wanneer Godfried met de Baard de hertogstitel van Brabant en Lotharingen herwint geeft de 

Alderexcellenste cronyke, onder terugverwijzing naar de eerste hoofdstukken van boek twee, 

een samenvattend overzicht van ontwikkeling en inhoud van deze begrippen. Hun geschiede-

nis begon met Agrippina, het land tussen Schelde en Rijn. Brabant was een deel van dit 

gebied, gelegen tussen Schelde en Maas. Agrippina werd veroverd door de Frankische 

                                                                                                                                                   
(Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie bk. III, kap. XL r. 24, XLII r. 52 e.v.). Pythagoras, Plato, Isidorus, Diogenes 

en ‘Tullius’ (Marcus Tullius Cicero) zijn allemaal namen van bekende klassieke en laat-antieke wijzen. Sabu is 

vermoedelijk een verlezing voor Solon, een van de zeven wijzen van Athene (via ‘Salon’: vgl. Maerlant ed. 1863-

1879, eerste partie bk. I, kap. XLVIII r. 23: “Zaloen van Athene”).  

     599 Vgl. de twee voorafgaande noten en n. 569. 

     600 De bijzonderheid dat Brabo ‘van achter’ werd vermoord alleen in de Cornyke van Brabant int corte int prose 

(fol. 11 r) en de Alderexcellenste cronyke (B 2 r). 
     601 Vgl. Leeker 1986, 254-255. Ook genoemd in de Spiegel Historiael: Maerlant ed. 1863-1879, eerste partie, bk. 

6, kap. 15. 

     602 Vgl. 284. Het visioen komt voor bij Van Edingen en Van Berchen; de harmonie met de verdere aanpak laat 

zien dat dit de oudste, eigenlijke betekenis van de tempelscène is. De Antwerpse zingeving ervan moet een latere 

aanpassing zijn. Dit soort visioenen wordt in de bestaande Troje-traditie overigens meestal ingezet om macht te laten 

voorspellen. 

     603 Vgl. over mogelijke opname van bijna-voortzetting van diens Brabantse keizerschap door de zoon van zijn 

zuster Octaviana hiervóór, n. 595.  

     604 ‘Genealogie-kroniek’ fol. 5 v a. Tiberius overigens alleen in deze tekst. 
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Chlodio. Diens opvolger Lotharius gaf het - in leen - terug aan Pippijn I. Het land heette nu, 

naar deze Frankische koning, Lotharingen. Dit Lotharingen van Pippijn I was het Neder-

Lotharingen dat later samen met Opper-Lotharingen het rijk van de negende-eeuwse 

Karolingische koning Lotharius vormde. Tot Gerberga bleef Neder-Lotharingen Karolingisch-

Brabants bezit. Daarna raakte het, door keizerlijke confiscaties en schenkingen, versnipperd. 

Het kwam grotendeels in handen van het huis van Ardennen, maar ook de bisschoppen van 

Keulen en Luik kregen en kochten er stukken van. Godfrieds herwonnen erfgoed was dus wel 

flink gereduceerd.
605

 Dit overzicht sluit aan op de in de Brabantse historiografie gebruikelijke 

identificatie met Lotharingen. Nieuw is, behalve de antieke oervorm Agrippina, de 

vervroegde Frankische naamgeving van het gebied. Zo werd duidelijk waarom Pippijn I al 

‘hertog van Lotharingen’ kon heten.
606

  

 Deze klassieke gedaante van (Neder-)Lotharingen geeft zeer expliciet uiting aan de 

eerder besproken, in vorige versies meer bedekte rivaliteit met Keulen,
607

 dat in de Romeinse 

tijd inderdaad Agrippina heette. Inzet van de concurrentiestrijd was de oppermacht in het 

gebied. Dat zou - met deze naam, met dit centrum - door Caesar zelf voor eeuwig aan Brabo 

en zijn nakomelingen zijn gegeven. Het uiteindelijke verlies ervan was onrechtmatig. Niet 

Anschisus’ zoon Karel maar Brabants eerste vorst Brabo was, als oudste van de twee, de 

aangewezen opvolger voor het koningschap. De latere Frankische heerschappij over het land 

berustte op verovering.
608

 En ook Gerberga was haar erfgoed onrechtmatig ontnomen. Zo 

werd concurrent Keulen nog duidelijker onderuitgehaald dan voorheen. Maar dat was niet 

alles. 

 Het laatste en voornaamste motief voor de creatie van het koninkrijk Agrippina en de 

geschiedenis van zijn vorsten lag in de kroning van Pippijn III, in de Karolingische usurpatie. 

We zagen eerder dat Maerlant de vinger op ook dit zwakke punt in de geschiedenis van de 

Brabantse dynastie had gelegd; andere critici en concurrenten konden er eveneens op 

inspelen. De oudste Brabo-sage had dit probleem aangepakt door de Merovingers met behulp 

van Karel van Nijmegen tot Karolingers te maken.
609

 De geschiedenis van de vorsten van 

Agrippina was een nog beter antwoord. Pippijns Agrippijns-Brabantse voorvaderen waren al 

honderden jaren langer in deze streken dan de Franken. Zij waren door de grote Caesar en 

Octavianus in bezit gesteld van gebieden die pas later, door geweld, in handen van de Franken 

kwamen.
610

 Pippijns koningschap was dus een rechtmatig herstel van de vroegere situatie. Dat 

wordt ook met nadruk gesteld zodra de Franken, onder Priamus, ten tonele verschijnen: 

 

Ende van desen Priamus die van Ectoers van Troyen bloede comen was sijn ghecomen die 

coninghen van Vrancrijck, totdat die cleyne Pippijn, des groten coninc Karels vader, by 

consente van den stoele van Rome ende bij rade van den lande coninc van Vrancrijc gemaect 

wert. Diewelcke die Vransche crone wederbracht aen sijn gheslachte, dwelck gecomen was 

van den coninghen van Agrippinen die in harer tijt besaten ’t lant dat namaels Oostvrancrijc 

ende Lothrijck hyet, te weten van den Rijne nederweert te desen landen.611 

                                                
     605 Alderexcellenste cronyke [N 5] r - [N 6] r. Vgl. voor de werkelijke geschiedenis van Lotharingen hiervóór, V.1. 

     606 Boendale stelt in de Brabantsche Yeesten uitdrukkelijk dat Lothrike niet werd genoemd naar de Karolingische 

Lotharius, zoon van Lodewijk de Vrome, maar haar naam al “in ouden tiden daer te voren” had: “Die outste name es 

Lothrike / Die men vint van enighen rike” - tot een verdere verklaring komt het echter niet (Boendale ed. 1839-1869 
II, r. 4678 e.v.). 

     607 Vgl. hiervóór, 216. 

     608 Ook Brabo Silvius’ koningschap berustte overigens op verovering - maar: door Caesar. 

     609 Vgl. hiervóór, 253. 

     610 Zie voor de uitleg van Octavianus’ uitbreiding van Agrippina hierna. 

     611 Alderexcellenste cronyke D1 r-v (dezelfde opmerking, iets korter, in Van Berchen ed. 1855, 28 en Van 

Edingen fol. 23 r). Met ‘Oostvrancrijc’ wordt Austria (Austrasië) bedoeld: men vergelijke de genealogieën van ca. 

1270 (zie hiervóór, V.3.1.). Ook wanneer het door de Franken veroverde markgraafschap later, als huwelijksge-

schenk, weer in de familie komt wordt onderstreept dat er sprake is van herstel van de vroegere situatie: “Ende van 
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 Rechtsherstel was niet het enige argument dat ten gunste van de machtsovername werd 

aangevoerd. Van onterving van de door God uitverkoren Trojanen was absoluut geen sprake, 

want Pippijns Brabantse voorvaderen stamden zelf rechtstreeks uit Troje, uit hetzelfde 

Sicambrische bloed. Ook het prestige en het impliciete troonrecht dat de doop van Clovis de 

Merovingers had gebracht werden gepareerd en overtroffen. Anschisus en zijn zoontje Brabo 

werden ver vóór Clovis gedoopt. Anschisus’ doper Martinus van Tours kon het met gemak 

opnemen tegen Clovis’ Sint Remi.
612

 Brabo’s bekeerder Maximianus mocht, als vroeg 

christelijk vorst en nabije verwant van Constantijn de Grote,
613

 eveneens aanzienlijk heten. 

Nog altijd waren de laatste Merovingers duidelijk inferieur. Het Karolingische bestuur had 

daarom de instemming van het volk (de adel). Het leidde tot militaire successen - bijvoorbeeld 

tot de onderwerping van de Friezen - en was dus tevens van belang voor de verspreiding van 

het Christendom. En nog steeds stamde Pippijn via Blithildis óók van Clovis af.
614

 

 De introductie van het klassieke koninkrijk Agrippina had een aantal consequenties 

voor het verhaal. De oorspronkelijke, zwaanjagende Brabo - hier Brabo Silvius - kon niet 

meer als naamgever van het voorvaderlijk erfgoed worden voorgesteld. Dat werd opgelost 

door die functie te laten vervullen door een andere Brabo, een verre nakomeling van de 

zwanenjager en de eerste, christelijke heerser over het veel kleinere gebied tussen Maas en 

Schelde. De herhaling van de naam Brabo was niet vreemd: hij werd immers voorgesteld als 

een al in Sicambria vaak in de familie voorkomende eigennaam. Ook moest er nog een 

historische grootheid worden gevonden om, in plaats van de Griekse of Romeinse keizer, als 

schepper en peetvader van het eigenlijke Brabant op te treden. Die werd gevonden in de 

Britse Maximianus, als gezegd een man met religieus en vorstelijk - haast keizerlijk - prestige, 

die aan het eind van de vierde eeuw heel Gallië en Germanië heette te hebben veroverd.
615

 

Wat restte was uitleg van de herkomst van de hertogstitel. Die werd verklaard als een door de 

Frankische koning wegens grote verdiensten verleend eerbewijs aan Pippijn I. 

 

De Brabantse hertogen konden, ook volgens dit verhaal, niet alleen aanspraak maken op 

Brabant en Lotharingen. Nog steeds hoorde het markgraafschap Antwerpen bij hun 

rechtmatige bezit. En nog steeds was dat de beloning voor de overwinning op de reus. Een 

kleine toevoeging betreft Caesars heiliging van het gebied, ter verklaring van Antwerpens 

status als markgraafschap ‘van het Heilig Rijk’. Dit schijnbaar weinig belangrijke detail vindt 

vermoedelijk zijn betekenis in de politiek van Jan III. Deze was zeer trots op zijn aanzien als 

                                                                                                                                                   
dier tijt voort es Antwerpen metten lande van Ryen aen Brabant ghebleven, alsoe ‘t plach voir coninc Clodius van 
Vrancrijck tijt” ([D6] v). 

     612 Niet toevallig was hij, veel eerder, expliciet en als enige naast de Romeinse keizers, Frankische koningen 

en Brabantse hertogen genoemd onder de nakomelingen van de Trojaanse Francion III (Van Edingen fol. 13 v en 

22 r; Van Berchen ed. 1855, 17 (weggelaten door Blöte); Die cornyke van Brabant int prose int corte fol. 5 r. 

     613 Vgl. hiervóór, n. 569. 

     614 Vgl. Alderexcellenste cronyke F 3 v, met verwijzing naar de bijgevoegde stamboom-in-houtsnede. Het lijkt 

overigens alsof de schrijver (dezelfde als de compositoer van de kroniek?) van de apart toegevoegde toelichting op 

deze stamboom, op fol. C 1 r, de eigenlijke betekenis van deze oorsprongssage niet begrijpt of niet belangrijk vindt. 

Hij legt veel nadruk op legitimering door Merovingische en Franse banden, maar mist of negeert de punten van 

impliciete prioriteit en superioriteit in de eigen genealogie ten opzichte van de traditionele Frankische. Datzelfde 

geldt vervolgens dus ook voor Tigelaar, die in zijn studie over (het uitvouwblad in) de Alderexcellenste cronyke het 
naast-elkaar-zetten van de Franse en Brabantse genealogie uitsluitend ziet als benadrukken van parallellie, als lenen 

van Franse status om het Brabantse prestige te verhogen (Tigelaar 2006, 22-32, 50-56, 82-115). Dat het uitvouwblad 

begint bij Anschisus verklaart hij - ook weer: conform de toelichting op de stamboom - uit het feit dat deze de eerste 

christen was, en uit twijfels van de compositoer bij de legendarische franjes van de Brabo-sage (id., 116-149). 

Anschisus was echter ook tijdgenoot van de Priamus onder wiens leiding de Franken in Noordwest-Europa kwamen, 

en dus het aangewezen startpunt voor (rivaliserende, legitimerende) vergelijking van de twee stamboom-takken. De 

stamboom lijkt dus oorspronkelijk vervaardigd met andere bedoelingen dan de intenties zoals geformuleerd in de 

bijgevoegde toelichting op C 1 r. 

     615 Vgl. hiervóór, n. 569. 
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hertog en, daarmee, als rijksvorst. Hij was dan ook pijnlijk getroffen toen de Duitse keizer het 

naburige graafschap Gelre in 1339 eveneens tot hertogdom verhief. Hij reageerde door zich 

voortaan nadrukkelijk óók als ‘markgraaf van het Heilig Rijk’ te afficheren, waarmee hij de 

Gelderse hertog in gewicht overtrof.
616

 De toevoeging van een verklaring van deze titel uit 

een daad van Caesar lijkt samen te hangen met het nieuwe belang ervan sinds 1339. Dat zou 

de datering van de nieuwe Brabo-sage verder inperken tot 1339-1355. 

 Caesars allereerste gunstbewijs aan Brabo Silvius was zijn verheffing tot koning van 

het Germaanse rijk Thüringen. Dat werd een belangrijke aanleiding tot de uiteindelijk fatale 

jaloezie van de drie verraderlijke heren. Volgens de Alderexcellenste Cronyke en de Cornyke 

van Brabant int prose int corte werd ook deze positie Brabo en zijn nageslacht voor eeuwig 

verzekerd. In de overgeleverde bronnen verdwijnt Thüringen echter al snel uit de aandacht 

van de verteller. Van Berchen noemde het al slechts terloops, in de Alderexcellenste Cronyke 

en de Cornyke [...] int prose int corte komt het vrijwel meteen in handen van de Duits-

Romeinse tak van de familie. Daarna wordt alleen nog vermeld dat de Franken het 

veroverden. Thüringen wordt dus anders behandeld dan Agrippina en (vooral in de Antwerpse 

lezing) het markgraafschap Antwerpen. Die blijven steeds centraal staan als het patrimonium 

van de Brabantse hertogen, ook wanneer ze - zij het tijdelijk - voor de dynastie verloren gaan. 

Toch is de implicatie van recht op Thüringen onmiskenbaar. En inderdaad maakte Brabant 

sinds 1247 aanspraak op dat vroegere koninkrijk,
 617

 een claim die op deze wijze werd onder-

steund. 

 Brabo Silvius’ huwelijk met Swane bracht zijn nakomelingen tevens in het bezit van 

de erfenis van haar vader Karel. Daartoe behoorde niet alleen diens eerder besproken 

residentie Nijmegen, aan de noordgrens van het gewenste hertogelijke territorium.
618

 Volgens 

de Alderexcellenste cronyke en Cornyke van Brabant int prose int corte althans was hij 

bovendien, en zelfs in de eerste plaats, heer van Tongeren. Ook Van Edingen plaatst hem 

daar.
619

 Waarschijnlijk zat dit element dus ook al in de verloren Cornike van Brabant. Maar 

waarom? Blöte verklaart de opname van deze stad als aanpassing aan de oude en geleerde 

traditie dat Tongeren ooit, naar Octavianus, Octavia zou hebben geheten. Octavianus werd 

daarom de zoon van een heer van Tongeren. Zijn geboorte vond niet meer plaats bij de Zeven 

Tommen maar, neutraal en gezien de te volgen route van Grieks Arcadië naar Nijmegen 

minder onlogisch, ‘onderweg’. In het latere afschrift van de kroniek van Van Berchen beviel 

Swane zelfs “in loco Brabancie prope Octaviam sive Tungris”: in Brabant, ergens in de buurt 

van Octavia ofwel Tongeren.
620

 

 Er zijn meer redenen voor opname van Tongeren te noemen. De stad, met tastbaar 

aanwezig Romeins verleden, gold al sinds de eerste helft van de twaalfde eeuw als een 

Trojaanse stichting.
621

 Zij was dus heel geschikt als antieke residentie voor een Trojaanse 

Karel die over dit gebied zou hebben geheerst. Maar misschien was er ook een politieke 

reden. Tongeren was ooit de zetel van de oudst bekende bisschop van de Nederlanden, 

Servatius. De glans van de Trojaanse oorsprong van Tongeren straalde ook af op de steden 

waar Servatius’ opvolgers nadien resideerden: Maastricht en Luik. De Brabantse hertogen 

probeerden voortdurend om hun macht in het sterk versnipperde Limburg uit te breiden. 

Datzelfde gold voor de bisschop van Luik. Met name in Maastricht stonden hertog en 

bisschop tegenover elkaar, omdat zij er beiden rechten hadden. Brabant bezat sinds het begin 

                                                
     616 Avonds 1989, 35. 

     617 LexMA 8, 747-757. Over eerdere vermeldingen van Thüringen in de Frankische Troje-sage hiervóór, IV.4.4.3. 

     618 Vgl. hiervóór, 212. 

     619 Alderexcellenste Cronyke: zie behalve de eerder geciteerde passage op [A 5] r ook [A 5] v - B 1 v passim. 

Cornyke [...] int prose int corte hs. Den Haag KB 71 F 8, fol. 5 r - v. 

     620 Van Berchen ed. 1855, 18; Blöte 1904, 42, 107-108. Het weglaten van de Zeven Tommen kan ook anders 

worden verklaard - zie hierna. 

     621 Vgl. VI.7.3.. 
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van de dertiende eeuw onder meer de voogdij over de Sint-Servaas.
622

 De annexatie van het 

antieke Tongeren kan mede zijn bedoeld als onderstreping van de Brabantse machtspositie. 

Was de bisschop van Luik niet een van degenen die zich delen van Gerberga’s rechtmatige 

erfenis Neder-Lotharingen hadden toegeëigend? 

 Door de schenkingen van Octavianus strekte de macht van Brabo Silvius’ zoon Karel I 

zich uit over bijna heel Noordwest-Europa. De evocatie van zo’n enorm territorium wordt ten 

dele verklaard door het hierboven besproken streven naar evenwaardigheid aan Rome. Maar 

dat was niet de enige bedoeling. Er is gelijkenis met de door Hennen van Merchtenen 

beschreven uitbreiding en splitsing onder Brabo’s nakomelingen.
623

 Ook hier reiken de 

nieuwe grenzen in het zuiden tot Vermandois, en in het westen tot Kanaal en Noordzee. 

Toegevoegd is een expliciete noordgrens, en oostelijke expansie tot de Elbe. Weer kan zijn 

gedacht aan gelijkstelling van het Brabantse erfgoed met het rijk dat Clovis van zijn voorva-

deren kreeg. Chlodio immers veroverde Agrippina en Thüringen, en volgens de latere 

samenvatting in de Alderexcellenste cronyke tevens het gebied tot de Somme en Verman-

dois.
624

 Die gelijkstelling paste hier in de voorstelling van de Merovingers als veroveraars van 

oorspronkelijk Karolingisch-Brabants bezit. Zij impliceerde verder, net als de voorafgaande 

versie, historische oppermacht over de gebieden ten westen van de Schelde. Maar het 

Agrippijnse gezag had zich bovendien uitgestrekt over het gebied van Friezen en Saksen: over 

heel Neder-Lotharingen, én over bijna heel Duitsland. Lang vóór Karel de Grote was het 

voornaamste, Duitse deel van het latere Rijk dus al in handen van deze dynastie gelegd, door 

niemand minder dan keizer Octavianus.
625

 Wie kon nog ontkennen dat de Brabantse hertog 

als belangrijkste onder de rijksvorsten moest worden aangewezen?   

 Een verdere overeenkomst met Hennen is de snelle scheiding van dit grote 

grondgebied in Oost en West. Eerst komt er een splitsing tussen het land links en rechts van 

de Rijn. Dan lijkt een soortgelijke verdeling te worden gemaakt tussen het land links en rechts 

van de Schelde. En daarin kunnen we de latere machtsverdeling tussen Frankrijk en het Rijk 

weer herkennen.  

 Het streven naar oppermacht in Neder-Lotharingen en de Nederlanden wordt 

nogmaals duidelijk in de wijze waarop de vroegste geschiedenis van naburige vorstendommen 

wordt voorgesteld. Uit het voorafgaande kon immers worden afgeleid dat zij allemaal - ook 

Vlaanderen en Friesland, buiten het kerngebied tussen Schelde en Rijn - ontstonden op van 

oorsprong Agrippijns grondgebied. De latere geschiedenis bood overigens verdere gelegen-

heid om hun - historische - afhankelijkheid van de Brabantse Karolingers te benadrukken. Zo 

vertelt de Alderexcellenste cronyke hoe Pippijn II de Friese koning Radboud overwon, en 

Willibrord eropuit stuurde om Friesland, Holland en Zeeland te bekeren. Karel de Grote 

maakte de Vlaamse ridder Liederik, stamvader van de Vlaamse graven, tot leenman en 

forestier van het nog grotendeels woeste Vlaanderen. Karel de Kale stelde in reactie op de 

vijandelijkheden van de Noormannen “eenen sijnen ghetrouwen dienare gheheeten Diederijc” 

tot eerste graaf van Holland aan. Deze oppermacht was al benadrukt in het eerste deel van de 

kroniek. In de lettergewijze uitleg van de naam Brabant staat de A voor Antiqua,  
 

dat is oudt. Want in Brabant sijn princen gheweest langhe te voren eer in ander landen daer 

omtrent eenighe princen waren, als ’t blijcken sal in ’t tweede deel deser cronyken. Ja, die 

Brabantsche princen hebben over andere landen heerschapie gehadt ende regeerders gestelt 

[...]” 

                                                
     622 Tongerse trots in Maastricht en Luik: vgl. VI.7.3. Brabant, Limburg en Luik: Jansen 1974 A, 100-101 (vgl. 

Avonds 1989, 26-31), 164-168; AGN II, 458, 467-473. 

     623 Vgl. hiervóór, 211 e.v. 

     624 Alderexcellenste cronyke D 3 r, [N 5] v. Vgl. ook het eerste blad van de stamboom (zie afb. hiervoor, 294). 

     625 Vgl. ook het beheer van Pippijn I over het gebied tussen Moezel en Elbe, genoemd in de Alderexcellenste 

Cronyke fol. E 1 v. 
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Vlaanderen en Holland worden vervolgens als voorbeeld genoemd.
626

 

 De sage lijkt ook toespelingen te bevatten op de weerstand die de Brabantse macht en 

pretentie bij de naburige vorstendommen opriepen. Speciaal interessant zijn de verraderlijke 

vijanden van Brabo Silvius: degenen ‘die hij het meest vertrouwde’, maar die hem later in de 

rug zouden aanvallen. Ze zijn jaloers op hem, omdat hij van Caesar een hogere positie kreeg 

dan zij - een keizerlijke uitverkiezing waar Brabo’s Brabantse opvolgers zich nog steeds op 

beriepen. Daar is allereerst de onheilspellend genaamde Brutus, gepresenteerd als ‘heer van 

Slavenië’. De Hollands-Utrechtse historiografie gebruikte rond deze tijd de naam Slaven voor 

de oudste bewoners van Holland.
627

 Is het optreden van Brutus een (retrospectieve?) sneer in 

de richting van het Hollandse huis? De groei van de Brabantse macht had in het begin van de 

jaren dertig geleid tot een grote anti-Brabantse coalitie van omringende vorstendommen. De 

Hollandse graaf Willem IV († 1345) speelde aanvankelijk een bemiddelende rol. Maar toen 

de coalitie in 1333 werd vernieuwd keerde ook hij zich tegen Brabant. In dit darkest hour van 

Jan III had deze Hollandse graaf zich dus inderdaad ontpopt als een verrader.
628

 

 En dan Eclyopus, de hertog van Junonia, die de voornaamste vijand lijkt. Ook zijn 

naam is waarschijnlijk met zorg gekozen. Junonia moest vermoedelijk associaties oproepen 

met Juno, en dus met jaloezie, wraakzucht en een fel anti-Trojaanse houding.
629

 En Eclyopus 

is misschien te verklaren via het Griekse ekklepto: bedriegen.
630

 Eclyopus is getrouwd met 

Brutus’ zuster, en afgunstig omdat Caesar Brabo koning maakte, en hem slechts hertog. 

Mogen we in hem (ook: retrospectief?) de traditionele Brabantse vijand, de in 1339 tot hertog 

gepromoveerde graaf van Gelre herkennen? Reinout II († 1343) had ook deelgenomen aan de 

anti-Brabantse coalitie. De in de tekst opgevoerde huwelijksband met ‘Slavenië’ had, opgevat 

als Gelders-Hollandse verbintenis, eveneens een voor Brabant pijnlijke parallel in de 

werkelijkheid. Reinouts gelijknamige zoon en opvolger was sinds 1334 bij verdrag verloofd 

met een dochter van Jan III, Maria. Maar in 1343 regelde zijn moeder een huwelijk voor hem 

met de zuster van Willem IV van Holland. Dit plan is weliswaar nooit uitgevoerd, 

waarschijnlijk omdat de paus geen dispensatie verleende, maar het moet in Brabant als 

verraad zijn gevoeld. Dat blijkt uit de manier waarop er in mei 1347, bij een door Engeland en 

Gulik bedacht volgend plan voor een huwelijk van de inmiddels veertienjarige Reinout III, 

rekening werd gehouden met de toorn van Jan III. Reinout durfde het niet aan, vluchtte, en 

trouwde in juli alsnog met Maria van Brabant.
631

 

 Een en ander kan van betekenis zijn voor de datering van het verhaal. Het meest 

aannemelijke medium voor de naam Slaven voor de oude Hollanders is de Chronographia 

van Beke, van kort na 1346. En het Hollands-Gelderse huwelijksplan is te dateren tussen 1343 

en de lente van 1347. Het aanwijzen van dit soort mogelijke toespelingen blijft echter in hoge 

mate speculatief. Het risico van hineininterpretieren ligt altijd op de loer. Bovendien zijn de 

bronnen ingekort, en karig en soms warrig in hun gegevens over de drijfveren en machinaties 

                                                
     626 Alderexcellenste cronyke [A 6] v - b 1 r; hier is het Lodewijk de Vrome die Dirk I aanstelt. Zie verder [E 5] r 

(Friezen, Willibrord), G 2 v - G 3 r (Liederik), L 1 r (Dirk I). Zie voor een vergelijkbare opmerking bij Hennen 

hiervóór, n. 216. Van den beghinsel van Roome ende van Brabant noemt de algemene oppermacht van Karel de 

Grote (Van Eeghem 1940, 518 r. 223 e.v.). 

     627 De Slaven werden genoemd in de invloedrijke Chronographia van Johannes de Beke (kort na 1346) en in 

de Utrechtse Overoude Tafelen (misschien ouder, maar minder verspreid dan Beke). Vgl. hierna, VI.4.5. 
     628 Vgl. Avonds 1999, 118-119 over dit verraad - eveneens naar aanleiding van een mogelijke Brabantse 

literaire toespeling. Belang van de crisis 1332-1334 voor het Brabantse zelfbeeld: Stein 2002, 236. 

     629 In Vergilius’ Aeneis werkte zij de held expliciet in alles tegen, boos omdat zij door de Trojaan Paris niet 

tot mooiste van de godinnen was verkozen. 

     630 Ook de naam Antigonus leek het best verklaarbaar uit het Grieks - vgl. hiervóór. Hoewel de kennis van het 

Grieks zo goed als verdwenen was, waren bepaalde woorden en begrippen wel overgeleverd via antieke en 

vroeg-christelijke auteurs. Vgl. bijvoorbeeld de etymologie van historia uit het Griekse historein, door Boendale 

ontleend aan Isidorus van Sevilla (vgl. II.3.1.1). 

     631 Lucas 1929, 566-567. 
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van de verraders: ze vullen elkaar op dit punt eerder aan dan dat ze elkaar ondersteunen. 

Misschien - maar nu belanden we in een cirkel - hangt dat samen met het feit dat actuele 

zinspelingen kwetsbaar zijn in de overlevering van teksten, door snel verlies van belang en 

begrijpelijkheid. 

 

Veranderingen bij de plaatsnaamverklaringen 

 

De wijzigingen die werden aangebracht in de stichtingsverhalen vallen onder een aantal 

noemers. In de eerste plaats is er een sterkere oriëntatie op Caesar, en op het Rijk. Dat bleek al 

in de aanpassing van hun volgorde aan Caesars bewegingen, en in de opname van diens 

verdere, niet-Brabantse bouwwerken in de Nederlanden. Deze kónden nu ook worden 

opgenomen, omdat het verhaal zich - anders dan de Clarasien - niet meer in Caesars prille 

jeugd afspeelde. In deze lezing is het ook meestal Caesar zelf die als bedwinger van wildernis 

- rovers! - en grondvester van een nieuwe orde optreedt. De overwinning op de reus in het 

Rietland is nog steeds voor Brabo Silvius, maar verder is diens rol als beschaver, stichter en 

naamgever uitgespeeld. Hij ontvangt Caesars weldaden, zoals zijn land dat doet. De nieuwe 

motivatie van de zwanenjacht (een geschenk voor Caesar) en de andere etymologie van 

Kamerijk (‘kamer van het Rijk’ in plaats van ‘rijk kasteel’)
632

 passen eveneens in deze grotere 

nadruk op directe afhankelijkheid van het Rijk en zijn eerste keizer. 

 Opmerkelijk is vervolgens dat juist die elementen die de voorafgaande versie als 

Leuvens typeerden in dit nieuwe verhaal zijn veranderd of verdwenen. Alleen de * Cornyke 

van Brabant int prose int corte I moet er nog enkele onderdelen van hebben bewaard - uit hun 

verband gerukt, soms half begrepen, en dus betekenisloos. Het belangrijkste verschil met de 

lezing bij Hennen van Merchtenen zit in de beschrijving van de oudste geschiedenis van 

Leuven zelf. Deze is neutraler en beknopter. Hier geen uitweidingen over het oude, belangrij-

ke heiligdom dat er stond. Brabo’s huwelijk, de eigenaardigheden van zijn Leuvense kasteel 

en zijn keuze voor juist deze plaats als permanente residentie worden niet genoemd. De 

naamsverklaring uit (trouw) beloven, die Leuvens status als hoofdstad moest steunen, is 

vervangen door - in de * Cornyke vn Brabant int prose int corte I: vergezeld van - een minder 

geladen uitleg uit (goden) loven. De wat malicieuze vermelding van Ten Berghe Cout als 

liever tijdelijke woonplaats ontbreekt, evenals het compenserende optreden van Mondedier. 

De geboorte van keizer Octavianus vindt niet meer plaats bij de Leuvense Zeven Tommen 

maar ergens onderweg.
633

 Ook de hulp van Beerte en Lefde, een verdere onderstreping van de 

localisering bij Leuven, kon vervallen. 

 De overige wijzigingen hangen samen met de al besproken vernieuwing van het 

genealogische en algemeen-historische kader. Het betreft de andere afleiding van de naam 

Brabant, het weglaten van de etymologieën van Hoei en Brandenburg, en de toevoeging van 

een verklaring voor de term ‘markgraafschap van het Heilig Rijk’ en voor de naam Landen.  

 Met het wegvallen van de Leuvense kleuring was het werkelijk stedelijke element uit 

de Brabo-sage verdwenen. Maar niet voorgoed. Een van de bewaarde versies van het nieuwe 

verhaal, overgeleverd in de Cornyke van Brabant int prose int corte en de Alderexcellenste 

cronyke, gaf een Antwerpse bewerking. Daarin lag nadruk op de hoge ouderdom en de econo-

mische belangen van de handelsstad. De rechten op de voor die handel zo belangrijke 

Schelde, een voortdurend punt van strijd tussen Brabant en Vlaanderen, werden verklaard uit 

Brabo’s reuzengevecht.
634

 En onder de vrijheden die niemand minder dan Caesar de stad bij 

                                                
     632 Alleen in de Antwerpse lezing. 

     633 Blöte geeft een andere uitleg aan deze verandering van de geboorteplaats (vgl. hiervóór, 299). Beide verkla-

ringen sluiten elkaar niet uit. 

     634 Vgl. ook hiervóór, 204. Over de Schelde-strijd: Prims 1927-49, III 38-62, IV 60-64. 
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haar stichting verleende werden speciaal de jaarmarkten genoemd. Het stedelijke wapen
635

 

werd eveneens aan Caesar toegeschreven. Ook de tempelscène, oorspronkelijk passend in het 

tamelijk geleerde kader van de gelijkstelling tussen Brabo en Caesar, werd in een nieuw, 

Antwerps licht geplaatst. De tempel waarin Brabo zijn dankgebed deed bleek de heidense 

voorloper van een klooster dat iedere Antwerpenaar kende. Hij had de naam gegeven aan een 

straat waar men bij wijze van spreken dagelijks langs of doorheen liep: de Monsterstraat of 

Munsterstraat, tussen de Schelde en de Hoogstraat. Dit is een van de oudste straten van de 

stad: zij staat al in 1273 onder deze naam genoemd.
636

 Maar nu bleek de ouderdom van dit 

stukje Antwerpen op te klimmen tot vóór Caesar. 

 

4.3.4. In samenhang 

 

De motieven van de maker van deze derde versie van de Brabo-sage kwamen, als gezegd, 

voor een groot deel overeen met die van zijn voorgangers. Ook zijn verhaal geeft een rationa-

lisatie van de Elias-sage, en een verklaring voor het ontstaan van Brabant: van de naam, het 

grondgebied, en de status als hertogdom. Het legitimeert de rechten op Antwerpen en Neder-

Lotharingen - met inbegrip van Vlaanderen en de gebieden ten noorden van de Rijn, en met 

uitschakeling van de voornaamste concurrent Keulen. Het verheerlijkt de hoge afstamming 

van de hertogelijke dynastie, uit Troje, en toont de Brabantse voorvaderen als vroege 

voorgangers in het christendom. Tenslotte benadrukt het Brabants rijksonmiddellijke status, 

en de sterke band met het Rijk en zijn vorsten. Ook hier worden, naast Karel de Grote en zijn 

directe opvolgers, beroemde Romeinse keizers als Brabanders voorgesteld.
637

 

 Veranderingen in de uitwerking van deze overeenkomstige intenties hangen samen 

met eigen aandachtspunten van de bewerker. De antiquisering van het eigen verleden in de 

tweede Brabo-sage was als idee aantrekkelijk, maar in uitwerking zwak. De auteur creëerde 

daarom met zijn Sicambrisch-Agrippijnse historie een aanvaardbaarder klassiek en pre-Karo-

lingisch kader, dat de hertogen tevens een betere band met Troje gaf: via de inheemse 

Karloman, in plaats van de Merovingische prinses Blithildis. Daarmee was er bovendien meer 

duidelijkheid over deze belangrijke, maar schimmige figuur. Zijn voorvaderen bleken niet 

alleen van het edelste bloed, zij waren bovendien zeer machtige, verstandige en al vroeg 

christelijke koningen. Uiteindelijk werden zij onderworpen door de eveneens uit Troje 

afkomstige Franken - vandaar Karlomans bescheiden positie als heer van een relatief klein 

leen. Maar zijn geslacht ging deze veroveraars in vele opzichten te boven: in legitimiteit en 

anciënniteit van macht en koningschap, in tijdstip van bekering en - speciaal de laatste 

Merovingers - in wijsheid en kracht. Dat de Karolingers de heerschappij tenslotte weer 

hadden teruggenomen was niet alleen begrijpelijk, maar ook rechtmatig. En zo legitimeerde 

ook dit verhaal hun uitschakeling van de Merovingers. 

 Onmiskenbaar is de presentatie van de Brabantse hertog als de primus in het Rijk. Die 

implicatie zit al in de traditionele voorstelling van de Brabanders als de voornaamste af-

stammelingen en erfgenamen van Karel de Grote. Veel werk is hier verder gemaakt van het 

benadrukken van Brabants historische evenwaardigheid aan Rome. Deze komt tot uitdrukking 

in afstamming en bloedverwantschap, in naamgeving, in de parallellie tussen Brabo Silvius en 

Caesar, en in het grote machtsbereik van de Agrippijnse voorouders. Opvallend is vervolgens 

                                                
     635 Samenvattend over de visies op de historische achtergronden van dit wapen: Van den Berg 1987, 84-85. 

     636 Prims en Verbeeck 1938, 254-5. De huidige naam Pieter Potstraat kwam in de zestiende eeuw in zwang. 

     637 Alleen de herleiding van het Brabantse wapen en het grote aantal Brabanders onder de Negen Besten krijgen in 

deze versie geen aanwijsbare aandacht (dat laatste wordt alleen genoemd in de proloog van Van Edingen, fol. 7 ). 

Misschien is hier sprake van inkorting, maar dat hoeft niet. Door de uitgebreide genealogie was het benadrukken van 

de continuïteit tussen Troje en Brabant door middel van wapens niet meer echt nodig. En Brabantse (keizerlijke) 

helden waren er in de nieuwe versie genoeg, op andere wijze.  
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dat die macht zich vooral over het Duitse deel van het latere Rijk uitstrekte. De dynastie 

heerste niet alleen vanouds over Agrippina en het ‘markgraafschap van het Heilig Rijk’ 

Antwerpen. Heel het gebied tot Waddenzee en Elbe werd door keizer Octavianus - dus lang 

vóór Karel de Grote - onder hun gezag gesteld. Deze verdere profilering van de hertogen als 

eersten onder de rijksvorsten wees hen stilzwijgend aan als de eigenlijke rechthebbenden op 

de keizerskroon. Ook die boodschap lijkt, net als de claim op Lotharingen, steeds weer uit de 

Brabantse historiografie naar voren te komen.  

 De behandeling van de etymologieën en stichtingssagen sluit aan op de genoemde 

tendensen: hierin blijkt eveneens sterkere oriëntatie op het Rijk en op de geschiedenis van de 

‘inheemse’ tak van de dynastie. De stedelijke inbreng van de Clarasien verdween: de Leuven-

se elementen werden weggewerkt. De Antwerpse kleuring van de episode rond het gevecht 

met de reus is van later datum, zij behoort niet tot de oorspronkelijke lezing. 

 Al met al draait het in deze nieuwe bewerking dus om positie en politiek van de 

hertog. Die conclusie sluit aan op de gegevens met betrekking tot de bronnen. Deze wezen 

erop dat de nieuwe sage ontstond als het eerste deel van een voor Jan III († 1355) vervaar-

digde Cornike van Brabant. De bedoelingen achter het verhaal corresponderen met de politiek 

van deze hertog. Net als zijn voorgangers streefde hij naar leiderschap over de Neder-Lotha-

ringse vorstendommen. En hij had grote zorg en aandacht voor zijn aanzien als rijksvorst. In 

die zorg paste de accentuering van zijn positie als markgraaf van het Heilig Rijk, vanaf 

1339.
638

 De opname van een verklaring voor deze titel maakt het misschien mogelijk om het 

ontstaan van de derde versie van de Brabo-geschiedenis, die in elk geval ontstond na de 

tweede, nader te dateren op 1339-1355. De terminus ante quem is wellicht te vervroegen tot 

vóór het overlijden van Jans laatstovergebleven zoon Godfried, kort voor 1352.
639

 Mogelijke 

toespelingen op recent verleden zouden kunnen wijzen op een datering begin 1347. In 

datzelfde jaar organiseerde Jan III het ‘feeste van conync Pryamus’ in Brussel - misschien is 

er verband met het ontstaan van de Cornike. Zelden zal de hertog zich zo succesvol en 

machtig hebben gevoeld als op dat punt in zijn regeringsperiode. Zulk zelfbewustzijn spreekt 

ook uit de nieuwe Brabo-sage. 

 De Cornike van Brabant was een werk in de volkstaal, geschreven door één auteur, 

mogelijk Boendale. We hebben in elk geval te maken met iemand die - net als Boendale - 

goede contacten had aan het hof, en die een gedegen kennis van wereldgeschiedenis (veelal 

uit Maerlant) en van de regionale, Brabantse geschiedenis bezat. Zijn bewerking van de 

Brabo-sage was een knappe prestatie. Hij slaagde erin om het wat gammele voorbeeld van de 

Clarasien om te bouwen tot een consistent en zinvol geheel, en de traditionele Karolingische 

genealogie daarbij uit te werken tot een nieuwe, vervroegde
640

 en voor de dynastie mooiere 

versie van de Frankische Troje-sage - anders gezegd: tot een nieuwe Brabantse Troje-sage.  

 Dat hij zich op de Clarasien baseerde lijkt wel zeker. De gedachte - van Janssens en 

Van Anrooij 
641

 - dat dit verhaal daaraan voorafging of zelfs de oudste Brabo-geschiedenis 

zou vormen kan niet juist zijn. Alleen in de hier beschreven volgorde vinden alle elementen, 

wijzigingen en verwarringen uit de drie achtereenvolgende versies een verklaring. Deze 

volgorde laat zien waarom wezenlijke onderdelen van het Brabo-verhaal verdwenen of 

zinloos werden. Zo kon zwaanridder Brabo door de introductie van Agrippina niet meer 

                                                
     638 Avonds 1989, 32-47. 

     639 Godfried overleed na 29 oktober 1351; vgl. n. 326.  

     640 Behalve de bron, de Clarasien, was het enige eerdere voorbeeld van vervroeging van de Trojaanse immigratie, 

bij mijn weten, Rigord van Saint Denis. Mogelijk is het via Vincent van Beauvais - genoemd onder de bronnen - van 

invloed geweest (zie hiervóór, IV.4.5.4. en n. 439). Van Berchen bevat een directe verwijzing naar Rigord (ed. 1855, 

10), maar deze werd waarschijnlijk toegevoegd door Van Berchens bron, de licht-kritische Latijnse bewerker, die 

hier expliciet een aanvulling op het werk van Johannes Clericus geeft. Vgl. voor latere voorbeelden IV.4.4.4. 

(Küchlin), IV.4.6.3. (Trithemius) en hierna, V.4.4, VI.3.3. 

     641 Vgl. hiervóór, 266 e.v. 
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optreden in zijn oorspronkelijke rol als naamgever van Brabant. Een tweede voorbeeld is de 

liefde van Karel en Swane, die hier nog maar nauwelijks betekenis heeft. In de nieuwe genea-

logie waren de Trojaanse Karel en de Grieks-keizerlijke Swane hun belang als voornaamste 

stamouders van de dynastie kwijtgeraakt. Daarbij werd Karels ooit zo belangrijke territorium 

door de invoering van Agrippina moeilijker plaatsbaar. Met de inlas van de militaire campag-

nes van Caesar verloor de schaking van Swane bovendien haar functie als aanleiding voor de 

komst van de Griekse keizer, de hoogste wereldlijke autoriteit, naar de Nederlanden. Dat 

Caesar zijn zuster terugvindt is hier toeval. En Brabo’s verheffing tot koning van Agrippina is 

niet de beloning voor die vondst, zoals zijn verheffing tot hertog in het eerdere verhaal, maar 

slechts de formele bekroning van een tevoren op andere gronden verleend gezag. Het is, 

kortom, heel onwaarschijnlijk dat de liefdesgeschiedenis in deze versie zou zijn begonnen. 

Deze Brabo-sage kan niet de oudste zijn. 

 Het functioneel en historiografisch inferieure verhaal van de Clarasien werd in de 

nieuwe versie aanwijsbaar verbeterd. Ook daarom kan de gedachte dat de Brabo-sage van de 

Clarasien van later datum is niet juist zijn. Door rechtzetting van onhandige antiquisering 

werd de ‘Griekse keizer Octaviaen’ tot hertog van Arcadië. En de door diezelfde antiquisering 

verward geraakte stamboom werd omgebouwd tot een in alle opzichten betere genealogie. 

Een omgekeerde ontwikkeling is niet verklaarbaar en daarom niet plausibel.  

 

In tegenstelling tot de voorafgaande versies kreeg deze derde Brabo-sage een grote 

verspreiding. Dat blijkt al uit de handschriftelijke overlevering. Weliswaar is het oorspron-

kelijke verhaal slechts in enkele fragmenten bewaard, maar er zijn vier deels van elkaar 

onafhankelijke uittreksels van bekend, in drie talen. Daarbij werd het geïntendeerde en 

feitelijke publiek steeds ruimer. De ‘Genealogie-kroniek’, het werk van Jan van Edingen, de 

kroniek van Willem van Berchen en zijn Latijnse bron waren nog primair bestemd voor een 

relatief klein publiek van (hof)adel en geletterden. Maar met de * Cornyke van Brabant int 

prose int corte I, een Antwerpse lezing van het verhaal, bereikte de Brabo-sage ook de stad. 

De drukpers zorgde voor verdere verbreiding, allereerst door de succesvolle Alderexcellenste 

cronyke van Brabant. Deze produktie werd al snel nagevolgd, in handschrift en in druk, in 

Brabant zelf en daarbuiten.
642

 Naast deze directe afgeleiden van de Cornike van Brabant zijn 

er ook andere blijken van bekendheid en populariteit van de nieuwe Brabantse Troje-sage. 

Die verdere receptie komt later ter sprake. Eerst moet nog een vierde versie van het verhaal 

worden besproken. 

 

 

4.4. Een vierde versie 
 

4.4.1. Bron: de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ 
 

In de bibliotheek van het Vaticaan bevindt zich, onder signatuur Reg. lat. 947, een handschrift 

met een genealogie van het Brabantse huis, aangevuld met gegevens uit de wereldgeschiedenis, 

in het Latijn. Het is een eenvoudige codex, zonder decoratie, geschreven in een niet direct 

makkelijk leesbare cursief. Bijzonder is de grafische vormgeving ervan. De beschreven stam-

boom is overzichtelijk gemaakt door middel van een verticale hoofdlijn met zijlijnen, en  

cirkels rond de namen. De tekst staat daar naast en tussen. Melville, die in 1987 voor het eerst 

de aandacht op dit anoniem overgeleverde werk vestigde, doopte het ‘Genealogia principum 

                                                
     642 Een navolging in handschrift is bijvoorbeeld de Brabantse en Bossche kroniek van Peter van Os (tot 1523), die 

zich voor de vroege Brabantse geschiedenis vrijwel uitsluitend op de Alderexcellenste cronyke (in de herdruk van 

1512) baseerde. Zie Van Os ed. 1997, XXV-XXVI, XXXII, XXXIV-XXXV, 1 e.v. (met inkorting, onder meer ten 

koste van de etymologien). Zie voor navolgingen in druk hierna, V.4.5.4. 



 

 306 

  

 
Bladzijde uit de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ in het vijftiende-eeuwse Vaticaanse handschrift 

Reg.lat. 947 (fol. 21 r). Bij Parides staat dat niet zijn vader Polidamas maar diens tweelingbroer Trous de 

eerstgeborene was. Het Trojaanse bloed loopt, in de centrale lijn, via Trous en zijn zoon Torgotus naar de 

verdere Tongers-Brabantse vorsten. 
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Tungro-Brabantinorum’.
643

 In de tekst zelf wordt geen titel genoemd, een incipit of proloog 

ontbreekt, en ook verder zijn er geen expliciete gegevens over het ontstaan ervan. Over 

herkomst en datering van dit handschrift 
644

 valt echter wel iets te zeggen. 

 Melville stelt dat bezitterskenmerken ontbreken, maar dat het schrift op herkomst uit 

de Nederlanden wijst.
645

 Deze lokalisering kan nader worden gepreciseerd. Bezitters zijn 

inderdaad onbekend, maar de schutbladen en de laatste, leeggelaten folia van het handschrift 

staan vol met aantekeningen van merendeels andere handen, in het Latijn en het Nederlands. 

De meeste betreffen gedenkwaardige gebeurtenissen uit de zestiende eeuw, vooral in Brabant. 

Notities in de marge lijken hier en daar speciale aandacht voor Brussel, de heilige Goedele en 

de aan haar gewijde hoofdkerk van die stad te verraden.
646

 Ook gezien de inhoud van de tekst 

is herkomst uit Brabant aannemelijk.  

 De genealogie reikt van Adam tot en met Filips de Schone (1478-1506). Op de laatste 

bladzijde is nog de naam van diens in 1500 geboren zoon ‘Karolus’ toegevoegd, zonder 

vermelding van verdere gegevens over deze jongste loot aan de stam. Melville ziet hier een 

andere hand aan het werk, en geeft daarmee impliciet een datering vóór 1500.
647

 Met behulp 

van de tekst is ook deze datering nader te bepalen. Van Filips zelf wordt niet méér verteld dan 

het feit dat hij de eerstgeboren zoon van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van 

Oostenrijk is. Daarna is ruimte opengelaten voor toevoeging van nieuwe feiten.
648

 Ook zijn 

vader kreeg nog leegte toegemeten, maar de dood van zijn moeder is in de lopende tekst 

opgenomen. Maximiliaans titel luidt ‘Archidux Austrie Romanorum Rex’ - zijn opvolging als 

keizer (in augustus 1493) ligt nog in de toekomst. Laatstvermelde feiten zijn de hernieuwde 

rebellie van ‘verziekte geesten’ in Brabant en  Vlaanderen, Maximiliaans vertrek naar  

Duitsland met achterlating van Albrecht van Saksen als stadhouder (1489), en diens ijver om 

orde op zaken te stellen.
649

 Het werk aan het handschrift werd dus niet lang na 1489 

beëindigd, met de bedoeling het in de loop der jaren aan te vullen. De geboorte van Karel is 

het enige dat nog ‘in stijl’ werd toegevoegd.
650

 Maar ook de meeste latere aantekeningen 

liggen in het verlengde van die oorspronkelijke opzet. Het handschrift lijkt daarmee, ook 

gezien de uitvoering, vooral bestemd voor eigen gebruik. 

 Melville gaf een uitvoerige analyse van de genealogische structuur van de gegeven 

stamboom en, daarmee, van de intenties erachter. Interessant is de lijn die door de verschillen-

de generaties heen wordt getrokken, en de ontwikkeling die daarmee wordt gesuggereerd. In 

de bepaling van hoofd- en zijlijnen kiest de auteur niet voor de opeenvolging in de 

heerschappij (surrogatio in domino), maar voor de continuïteit van het bloed (devolutio 

dominorum). Hertogin Johanna (1355-1406) en haar Bourgondische opvolgers Antoon (1404-

1415), Jan IV (1415-1427) en Filips van Sint Pol (1427-1430) bijvoorbeeld komen in een 

                                                
     643 (Enige) tekst op fol. 1 r - 75 r van het handschrift. Er is geen editie.  

Beschrijving, samenvatting en analyse in Melville 1987 B, 229 e.v. (en zie ook, korter, Melville 1987 A, 428-31; 

Melville 1987 C, 96-100 en afb. 20). Melvilles samenvatting mist belangrijke elementen als de primogenituur van 

Trous, en de eigenlijke Brabo-sage krijgt er nauwelijks aandacht. Ik heb voor het onderstaande tevens gebruik 

gemaakt van afdrukken van een microfilm van het handschrift. Een eerdere vermelding ervan vond ik alleen in Les 

manuscrits[…] 1964, 20: “nr. 268. Chronicon ab initio mundi ad annum Christi 1478. censetur fasciculus temporum 

= Reg.lat. 947.” Het handschrift heeft dus toebehoord aan Christina van Zweden (1626-1689), een vrouw met 

intellectuele belangstelling en geleerde contacten in de Nederlanden (idem, 5-6), en leek op het eerste gezicht een 

wereldkroniek. 
     644 Waarschijnlijk een afschrift: zie hierna. 
     645 Melville 1987 B, 229 n. 113. 
     646 Fol. 48 r, 49 r, 49 v. 
     647 Hs.: fol. 75 v; Melville 1987 B, 229 n. 116. 
     648 Fol. 75 r. 
     649 Maria: fol. 71 v., 72 r.; Maximiliaan: fol. 71 v., 72 r. en v. 
     650 Van een andere hand (vgl. hierboven) is mijns inziens geen sprake. 
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zijlijn terecht. Zij droegen de titel, maar speelden geen rol in de doorgave van het bloed. 

Johanna’s zuster Margaretha van Brabant en haar dochter Margaretha van Male daarentegen 

behoren tot de hoofdlijn. Zij heersten niet over Brabant, maar vormden wel de genealogische 

schakel tussen Jan III en de Bourgondisch-Habsburgse Filips de Schone, het eindpunt van de 

reeks. De genealogie legt dus een historische band tussen Filips’ ‘Brabantse’ bloed en het 

Brabantse regnum, en legitimeert daarmee de Bourgondisch-Habsburgse macht. Melville 

noemt de Brabantse standen, een leenheer of een vertegenwoordiger van een andere tak van 

de familie als mogelijke adressaten.
651

 Daarmee typeert hij deze genealogie als een werk dat 

afkomstig is uit de kringen rond het Habsburgse hof. Het hierboven gebleken standpunt in de 

strijd tussen Maximiliaan en zijn onderdanen lijkt met die - nog te bespreken - karakterisering 

in overeenstemming. 

 Voor verder begrip van de tekst buigt Melville zich over de Trojaanse voorge-

schiedenis die het geslacht erin krijgt toegeschreven. Dit gedeelte van zijn studie biedt 

belangwekkende inzichten,
652

 maar schiet in een fundamenteel opzicht tekort. De ‘Genealogia 

principum Tungro-Brabantinorum’ geeft een versie van de Brabo-sage. Maar Melville blijkt 

de Brabo-traditie niet of nauwelijks te kennen - zijn consequente verlezing van Swana als 

Ebbana is in dat opzicht veelzeggend. Hij gaat uit van de oude Brabantse Troje-sage zoals die 

in de genealogieën van rond 1270, en later bij Boendale en bij De Dynter is te vinden.
653

 Veel 

van wat hij als ‘nieuw’ bestempelt - zoals de vervanging van de Merovingische herleiding van 

het bloed, en de toevoeging van voorvaderen vóór Karloman - ís helemaal niet nieuw. Ander-

zijds ontgaat hem de belangrijkste werkelijke vernieuwing: de Brabo-sage heeft een nog 

eerzuchtiger, humanistisch getinte omwerking ondergaan. Tot dusverre was deze vierde versie 

bekend in verkorte en bewerkte vorm, voornamelijk
654

 uit het werk van Jean Lemaire de 

Belges (Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes, 1511-1513) en diens vele navol-

gers. In die afgeleide vorm is zij eerder besproken door Blöte en Doutrepont.
655

 Voor inzicht 

in aard en betekenis van de vierde Brabo-sage is het Vaticaanse handschrift echter een veel 

beter uitgangspunt. 

 

4.4.2. Inhoud 

 

De genealogie van de Brabantse hertogen wordt hier geschetst vanaf de schepping, vanaf 

                                                
     651 Melville 1987 B, 243-254. 
     652 Melville 1987 B, 254 e.v. 
     653 “Ein annäherndes Vorbild bestand [...] nur im Werk von Jehan d’Enghien” zegt hij over het Brabo-verhaal, 

onder verwijzing naar Borgnet 1856. Andere Middelnederlandse teksten dan de Brabantsche Yeesten (met 

Voortzetting) worden niet genoemd, evenmin als het werk van Blöte, of latere Nederlandstalige publicaties. Zie 

Melville 1987 A, 430 n. 48 (citaat); Melville 1987 B, 277 n. 271, 296 n. 362; Melville 1987 C, 96 n. 155. 
     654 Onafhankelijk van Lemaire is de lezing in de latere Res gestae episcoporum Leodensium et ducum Brabantiae 

(tot 1542) van Jean de Brusthem († 1549), opgedragen aan Joris van Oostenrijk, sinds 1544 prins-bisschop van Luik. 

Blöte noemt Brusthem slechts als navolger van Lemaire (Blöte 1904, 123), maar Doutrepont liet zien dat de relatie 

ingewikkelder is (Doutrepont 1939). Eigen vergelijking van de bij Doutrepont gegeven passages met de 

‘Genealogia’  in het Vaticaanse handschrift en met Lemaire doet vermoeden dat Brusthem en Lemaire beiden, 

onafhankelijk van elkaar (Brusthem geeft de episode over Aarschot wel, Lemaire niet), teruggaan op een gezamenlij-

ke bron. Deze was hier en daar uitgebreider dan de‘Genealogia’  in het Vaticaanse handschrift, maar bevatte ook 

alternatieve lezingen als Salvius Brabon en Karolus Ynach(us) - vgl. hierna, n. 790. Brusthems werk had, in 

tegenstelling tot dat van Lemaire, geen verdere invloed (Doutrepont 1939, 25). Toch verdient het, in het kader van de 

vierde Brabo-sage, nader onderzoek. 
     655 Blöte 1904, 117-123; Doutrepont 1934, 74-97. Veel van de daar genoemde problemen zijn met behulp van de 

(Blöte en Doutrepont onbekende) ‘Genealogia’  op de lossen. Hetzelfde geldt voor de later door Doutrepont 

uitgebreider behandelde verhouding tussen Lemaire en Jean de Brusthem (Doutrepont 1939). Zie verder over 

Lemaire hierna. 
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Adam.
656

 Zij loopt nog steeds via Noachs zoon Jafeth, Hectors zoon Francion en de stad 

Sicambria, maar in de invulling van deze lijn is nogal wat veranderd. Voor het deel tot 

Sicambria zijn deze wijzigingen het gevolg van gebruik van andere bronnen voor universele 

geschiedenis,
 657

 en van weinig belang voor dit onderzoek. 

 Interessant, want zelfstandig, worden de vernieuwingen pas bij de vroege geschiedenis 

van Sicambria.
658

 Daar brak niet lang na de stichting van de stad een troonstrijd uit. De vierde 

vorst Hector had drie zoons: de tweelingbroers Trous en Polidamas, en Braebon. Hector werd 

opgevolgd door de tweeling, die aanvankelijk gezamenlijk regeerde. Nadat Trous in een 

oorlog was gedood, terwijl zijn zoons Torgotus en Troas nog minderjarig waren, heerste 

Polidamas alleen. Dat leidde tot problemen in de volgende generatie. Polidamas’ zoon Parides 

eiste met geweld alle macht voor zich op, en nam zijn twee neven op verraderlijke wijze 

gevangen. Na bemiddeling door hun neef Braebon
659

 herkregen Torgotus en Troas de 

vrijheid, op voorwaarde dat ze - hoewel hun vader de eerstgeborene van de tweeling was
660

 - 

van hun troonrecht afzagen. Met hun volgelingen verlieten ze het Sicambrische rijk. 

 Ze trokken naar het gebied rond het huidige Keulen, dat toen onder heerschappij van 

Trier stond, en bouwden er een nieuwe stad. De woede van de Treverenses over dit feit werd 

gesust met de belofte dat deze voor altijd aan Trier schatplichtig zou zijn. Nu kregen ze toe-

stemming van de Treverenses voor de fundatie van andere, tribuutvrije steden. Ze lieten hun 

eerste stichting achter onder de hoede van graaf Veronus, naar wie deze stad Verona (Bonn) 

werd genoemd. Troas ging naar het Noorden en bouwde Troje of Xanten
661

. Torgotus ging 

even ver naar het Westen en werd de stichter van Tungris: Tongeren. Ook deze naam herin-

nerde aan het oude Troje: er was daar een apothekersstraat geweest waar men medicinale 

smeersels verkocht en die daarom Tu ungeris (jij wordt gezalfd) heette. In het nieuwe Tungris 

bevond zich namelijk een geneeskrachtige bron, die bij Plinius is terug te vinden.
662

 

 De geschiedenis concentreert zich nu verder op Tongeren, dat zou uitgroeien tot een 

van de grootste steden van Europa en Afrika, te vergelijken met Rome - pas drie generaties 

later gesticht! - en Carthago. De stad werd de kern van een groot, gelijknamig rijk. Al snel 

stierf het geslacht van Troas uit, en werd het Tongerse gebied onder het nageslacht van 

Torgotus uitgebreid met dat van de eerder gestichte Rijnsteden Verona (Bonn) en Xanten. 

Niet lang daarna stelden de naburige Rethii (Brabanders) zich vrijwillig onder Tongers gezag, 

en strekte het rijk zich verder uit van de Maas tot de Schelde, en van de Friese Zee tot het 

Kolenwoud.
663

 In de volgende generatie verkregen de Tongerse vorsten het koningschap over 

de Belgen. De relaties met Trier bleven daarbij uitstekend. De Tungri namen de taal van de 

Treverenses over, ze hadden er zitting in de senaat en bezetten er zelfs enige tijd de troon. 

                                                
     656 Zie ook bijlage, stamboom 7. Deze uitbreiding naar voren is al eerder aan de Brabo-sage toegevoegd. De 

Cornike van Brabant begon bij Noach. Maar in de latere kopie (niet in de autograaf) van de Brabantse kroniek van 

Willem van Berchen is (vrijwel) dezelfde reeks van Adam tot Noach al te vinden. Zie Blöte 1904, 39; Van Berchen 

ed. 1855, 3.  
     657 Vgl. Melville 1987 B, 231-232. 
     658 Van de troonstrijd in Sicambria tot het begin van de Brabosage: fol. 21 r - 25 v. 
     659 Zoon van hun oom Braebon, de naamgever van een hele reeks ‘Braebones’ (fol. 21 r). 
     660 Fol. 21 r a: “[…] Troyus et Polidamas fratres erunt gemelli Trous tum prae ipsorum primus natus fuit”. 
     661 Het handschrift heeft “Troyam sive Xanctum” (fol. 21 r), niet “eius Xanctum” (Melville 1987 C, 235). 
     662 Fol. 21 v. Vermelding van de bron: Plinius, Nat. Hist. XXXI, 12. 
     663 De Rethii zijn dus niet de in en rond Tirol gevestigde Raeti uit de klassieke bronnen, maar de bewoners van het 

gebied tussen Maas en Schelde. Ze kunnen zijn ontleend aan de opsomming van naburige volkeren die Jacques de 

Guise in de proloog (kap. 35) van zijn Annales Hannoniae geeft. Daarin noemt hij onder meer de Manapii (“nunc 

Tornacenses”: de bewoners van Doornik), de Nervii die hij gelijkstelt met de Bracbatenses, Burbatenses of 

Burbantii, en de Rhetii “nunc Brebentinenses” (De Guise ed. 1826-1838 I, 177). In de ‘Genealogia principum 

Tungro-Brabantinorum’ is Nervia een oude naam voor Doornik (fol. 23 r), en worden de Rethii duidelijker met de 

Brabanders geïdentificeerd.   
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Bedreigend waren daarentegen de steeds verder oprukkende Romeinen, en de oorlogszuchtige 

Saksen. 

 De reeks van vorsten van dit Tongerse rijk
664

 is natuurlijk een andere dan die van de 

Sicambrische machthebbers die in de voorafgaande derde versie van de Brabo-sage werd 

opgesomd. Zij vormden een andere tak van de Sicambrische stamboom. Opmerkelijk is het 

verschil in naamgeving. De Sicambrische heren uit de derde Brabo-versie bleven door de 

keuze van hun voornamen steeds nadrukkelijk als Trojanen gepresenteerd. Maar de vorsten 

van Tongeren zijn niet meer vernoemd naar hun Trojaanse voorvaderen. Ze dragen nieuwe 

namen. Ook deze zijn voor een belangrijk deel klassiek geïnspireerd, maar op andere wijze. 

Tungris, Theuto I en II, Ambro, Cymber en Menapius danken hun naam overduidelijk aan de 

Germaanse stammen van de Tungri, Teutoni, Ambrones, Cimbri en Menapii die - mét de 

Sicambri en de Treveri - deze streken in de Romeinse tijd bewoonden. De tekst legt die relatie 

uiteraard andersom. De Ambronen bijvoorbeeld waren eigenlijk de Trojanen uit het gebied 

tussen Maas en Rijn, die zich naar hun vorst Ambro waren gaan noemen.
665

 De herkomst uit 

Troje is bij deze nieuwe aanpak van de naamgeving echter niet vergeten. Cymber, naar wie de 

Tongersen en Rethiërs Cymbri gingen heten, was zelf genoemd naar de porta Cymbrea, een 

van de stadspoorten van het oude Troje.
666

 

 De meeste andere vorstennamen zijn gekozen als geografisch eponiem.
 667

 Agrippa gaf 

zijn naam aan Keulen (Agrippina), Thuringus aan Thüringen, Camber aan Kamerijk 

(Cambrai), Walagar aan Walcheren, Magius aan Megen. De nieuwe naam van de jongere 

Karel van Nijmegen, Jachus Karolus, past eveneens in deze reeks. Zij verwijst naar de Jacea, 

de door Tongeren stromende Jeker of Geer, een linker zijrivier van de Maas.
668

   

 

Het eigenlijke Brabo-verhaal speelt zich af tijdens een rampzalige periode in de geschiedenis 

van het rijk, en betekent tevens het einde van die moeilijke tijd.
669

 Twee broers van de 

Tongerse vorst Leo IV leidden een grote opstand tegen de Romeinen, die uitliep op een 

slachting onder het eigen volk. De Saksen zagen daarop hun kans schoon en onderwierpen het 

Tongerse gebied - een bezetting die tot de komst van Julius Caesar zou duren. Leo IV zelf 

sneuvelde in de strijd. Omdat hij kinderloos was gebleven, werd hij opgevolgd door zijn derde 

en laatste broer Godfredus. Deze, getekend door het verlies van zijn naasten en van zijn 

zelfstandigheid, ontvluchtte de aanblik van verwoesting en misère. Hij trok zich terug in het 

castrum Magium, aan de noordgrens van zijn land, dat nog door zijn grootvader Magius was 

                                                
     664 Op Torgotus volgden: Tungris; Theuto I; Theuto II; Agrippa; Ambro; Thuringus; Cymber; Camber; Gervius; 

Blandinius; Swerbardus; Walagar; Leo I; Leo II; Leo III; Waringerus; Taynardus; Magius; Menapius; Leo IV; 

Godfredus; Jachus Karolus; Swana; Karolus; Julius Braebon; Octavius Braebon; Godardus; Godfredus; Wericus; 

Artsardus; Marsiandus; Texander; Angisus; Karolus pulcher; Lando; Austrasius; Karolus cum parvo naso; Karolus 

Hasba; Karolomannus; Pippinus; etc. 

 Silvius Braebon ontbreekt in de rij: hij is momboor voor zijn echtgenote Swane (fol. 27 r). 
     665 Fol. 22 v, 25 v. 
     666 Uitleg naam Cymbri: fol. 22 v. Op fol. 25 v worden de Cymbri vervolgens gelijkgesteld met Brabantini et 

Flandrenses, en de Tungrini met de Lotharingi. Trojaanse porta Cymbrea: Benoît de Sainte-Maure geeft als naam 

Tymbree (ed. 1904-1912 I, 3152); ook Guido de Columnis heeft Tymbrea, maar er zijn varianten met de voor de 

hand liggende verlezing met C (ed. 1936, 47). 
     667 Alleen het merendeel van de vorsten tussen Camber en Magius onttrekt zich aan dit patroon. Hun namen 

werden ontleend aan Jacques de Guise. 
     668 Alleen deze laatste herleiding niet expliciet in de tekst. Vgl. Melville 1987 B, 302. Stecher en Blöte identificeren 

de Jacea, anders dan Melville, met de wat westelijker stromende Gete (Lemaire ed. 1882-1891, II, 351; Blöte 1904, 

120). Deze uitleg komt echter minder goed overeen met de gebruikelijke opvatting van Brabant als het land tussen 

Schelde en Maas, en met Karel als vorst van het speciaal met de Jeker verbonden Tongeren. 
     669 Het verhaal wordt niet chronologisch verteld, maar is verdeeld over de verschillende personages. Het beslaat de 

folia 26 r - 27 v (van Godfredus tot en met Octavianus rex). 
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gebouwd. Om zijn ongelikte eenzelvigheid kreeg hij de bijnaam Karle of Karolus.
670

 

 Zijn zoon Jachus Karolus had hij verbannen, omdat deze een adellijk meisje lastig had 

gevallen. De jongen kwam terecht bij zijn oom, die sinds de genoemde opstand als gijzelaar in 

Rome werd vastgehouden. Oom droeg zijn neef over aan een senator, Octavius, om hem een 

militaire opleiding te geven. Toen Octavius voor Sulla moest vluchten, volgde Jachus Karolus 

hem naar Griekenland. Ze verbleven er bij Lucius Julius Caesar. Deze was de Romeinse 

praeses (stadhouder) van de provincie Achaia, en door zijn tweede huwelijk tevens hertog van 

het aangrenzende Arcadië. Later werd hij om zijn verdiensten nog benoemd tot proconsul van 

heel Griekenland. Hij had drie kinderen: een zoon Gayus Julius en een dochter Julia van zijn 

eerste vrouw, en een dochter Germana van zijn tweede. Octavius trouwde Julia, en keerde na 

de dood van Sulla met haar en haar broer Gayus terug naar Rome. Bij het afscheid gaf Gayus 

zijn halfzuster Germana een gouden beeld, ter bewaring. Jachus Karolus bleef achter in Grie-

kenland, omdat de stadhouder zijn hulp had gevraagd in de strijd tegen Mithridates van Ponte, 

en omdat zijn oom in Rome inmiddels was overleden. 

 Dan volgt het bekende verhaal over de verleiding en zwangerschap van Germana (pas 

later Swane genoemd), en de gezamenlijke vlucht naar het Noorden - hier met 

routebeschrijving: via Venetië, Milaan en Gallië bereikten ze Kamerijk. Daar speelt zich een 

nieuwe episode af. Ze rustten uit bij een beekje. Een dienaar wilde daar een zwaan schieten, 

maar miste. Het dier vluchtte in de schoot van Germana. Zij vroeg hoe het in Jachus Karolus’ 

taal heette. Hij antwoordde: “Swane”. Zo wilde zij voortaan ook heten, opdat ze niet zou 

worden ontdekt. 

 Ze reisden verder. Bij castrum Frigidimontum (Coudenberg, Brussel) hoorde Jachus 

Karolus dat zijn vader inmiddels was overleden. In de tempel van Mars en Pluto bij Leuven 

bracht hij een dankoffer aan de goden, om zijn behouden terugkeer. Tenslotte bereikten ze 

Tongeren, waar hij zijn vader opvolgde als dux Tungrinorum ac Cymbrorum, hertog van de 

Tongersen en Cymbren. Maar het geluk was niet van lange duur. Hij verenigde zich met de 

Saksische koning Ariovistus tegen Julius Caesar, en kwam om in de strijd. Swane, intussen 

moeder van twee kinderen, trok zich terug in de verborgenheid van castrum Magium om er 

het eind van de oorlog tegen Caesar af te wachten. 

 Nu komt Brabo op het toneel. Hij heet hier Silvius Braebon, en wordt gepresenteerd 

als verre nakomeling van de Sicambrische Braebon. Deze broer van de vorstelijke tweeling 

Trous en Polidamas was zo’n voortreffelijk man geweest dat zijn hele nageslacht naar hem 

was vernoemd. Silvius Braebons vader, de twintigste in de reeks, had Sicambria verlaten uit 

liefde voor een Arcadische vrouw. Hij had gevochten onder Lucius Julius Caesar. Zijn oudste 

zoon Silvius Braebon diende als aquilifer (vaandeldrager) of primipilarius (oppercenturio) 

onder diens zoon Gayus, die hem zeer waardeerde. Van een overeenkomstige geboorte of 

bloedverwantschap tussen deze twee is geen sprake: Caesar had wel Trojaans bloed, maar hij 

stamde af van Aeneas.  

 Tijdens een verblijf van Caesar in castrum Cliveum (Kleef) overdacht Brabo alle 

inspanningen en gevaren die ze samen hadden doorstaan. Hij vroeg de goden om hem de 

dochter en het land van een van de vele door Caesar verslagen vorsten te geven. Prompt kreeg 

hij een visionaire droom. Hij zag zichzelf in een scheepje op een rivier een zwaan volgen. Een 

stem zei: “Doe dit, en je wens zal uitkomen”. De volgende morgen trok Caesar verder naar 

het kort tevoren op zijn bevel gebouwde castrum Novimagium (Nijmegen). Brabo ging, zijn 

droom indachtig, naar de oever van de rivier. En daar kwam hem inderdaad een zwaan 

                                                
     670 Fol. 26 r. Lemaire, die deze lezing van de Brabo-sage navolgt, is hier minder beknopt dan het handschrift en 

verwijst expliciet naar de volkstaal: “Et pource qu’il se tenoit ainsi estrange et melencolique, sans communiquer 

auecques les gens, il fut surnommé Karle, qui signifie en langage Teutonique ou Thiois, rude, robuste ou rustique” 

(Lemaire ed. 1882-1891, II, 339). Vgl. MNW III, 1364-6 s.v. kerle. Melvilles verklaring van de naam Karel uit de 

direct erna volgende mededeling “fuit enim rigidus in iustitia facienda’ (Melville 1987 B, 236) is niet juist. 
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tegemoet, die hem een bootje bracht. Brabo stapte in, en de zwaan leidde hem naar castrum 

Magium, waar Swane nog steeds verbleef. Het verhaal volgt nu weer zijn bekende loop. 

Brabo werd binnen genood, hij kreeg van Swane het gouden beeld mee en kon op deze wijze 

Caesar met zijn halfzuster herenigen. Als beloning kreeg hij de hand van haar dochter, Swane 

junior. Hun huwelijk werd gevierd in de tempel te Leuven. Caesar gaf hen al het land tussen 

de Jeker en de Schelde, van de mare Ruthenicum (de Noordzee) tot aan de uiterste grenzen 

van het Zoniënwoud in het Zuiden.
671

 Alle edelen van dit gebied, dat naar Brabo Brabancia 

zou heten, kwamen de nieuwe dux Brabantinorum trouw zweren voor het aangezicht van 

Mars en Pluto. Het land was weer vrij, slechts trouw verschuldigd aan het Rijk. Niet lang 

hierna vergezelde Brabo Caesar op zijn terugtocht naar Rome. Daar werd hij, net als later 

Caesar zelf, verraderlijk vermoord door Brutus en Cassius. 

 Ook Swanes zoon Octavianus werd goed bedacht door zijn grote oom. Hij kreeg het 

regnum Agrippinensis
672

 en al het land tussen de Maas en de Jeker in het Westen en de Rijn in 

het Oosten, van de Veluwe tot de Eifel.
673

 Hoofdstad van dit gebied werd Tongeren, dat door 

Caesar werd omgedoopt tot Germana, naar zijn zuster. Deze Octavianus rex of Octavianus 

germanus was een trouwe volgeling van Caesar. Later steunde hij Caesars opvolger, zijn neef 

en naamgenoot keizer Octavianus, zoon van tante Julia en haar senator. De keizer heeft hem 

ook nog bezocht in zijn residentie Germana, en bouwde er een groot paleis, waarna de stad 

Octavia ging heten. Bovendien stelde hij zijn noordelijke neef en naamgenoot tot praeses 

over Germania en Gallia aan. Toen deze stierf liet hij een zoontje achter, dat echter snel over-

leed. Zijn bezittingen kwamen toen aan Karolus, de zoon van Brabo en Swane. En daarmee 

was het vroegere Tongerse bezit, het land tussen Rijn en Schelde, als ducatus Tungrinorum et 

Brabantinorum weer in één hand verenigd.  

 

Plaatsnaamverklaringen zijn er ook in deze nieuwe versie in overvloed. Als gezegd: veel 

vorstennamen fungeren als geografisch eponiem. De aloude herleiding van Brabant uit Brabo 

- nu weer de zwanenjager - sluit daarbij aan. Van de verdere etymologieën uit het vroegere 

Brabo-verhaal is echter nog maar weinig over. Dat kan gedeeltelijk samenhangen met de 

gebruikte bron. Sommige naamsverklaringen waren alleen bewaard of toegevoegd in de 

Antwerpse * Cornyke van Brabant int prose int corte I.
674

 Het ontbreken van de uitleg van 

Leefdale en Berthem, en van de Antwerpse Monsterstrate zou kunnen worden verklaard uit 

het gebruik van een andere versie van de Cornike van Brabant. Maar dat is niet de enige 

oorzaak. 

 In de voorafgaande lezing van de Brabo-sage werd Caesar als belangrijk stedenstichter 

en naamgever naar voren geschoven. Die rol is in deze vierde versie drastisch ingeperkt. 

Wanneer Caesar Brittannia wil veroveren bouwt hij versterkingen bij de latere steden 

Nijmegen, Gent en Torhout, om eventuele opstand in de overwonnen provincies te 

onderdrukken. Een relatie met de latere namen van deze plaatsen wordt niet gelegd.
675

 Zijn 

verdere fundaties uit de eerdere versie worden niet vermeld, of danken hun bestaan en naam 

aan andere heren. Kassel en Boulogne komen niet ter sprake. Gulik werd pas later gesticht, 

door Brabo’s kleinzoon Julius Braebon.
676

 Kamerijk of Cambrai was, zo bleek eerder, 

                                                
     671 Jeker: zie hiervoor, n. 668. Vgl. verder Melville 1987 B, 236 n. 127; zijn uitleg van usque ad extremos fines 

nemoris Sonie als “von den Wäldern der Somme” lijkt mij onjuist. 
     672 De achtergrond van dit regnum wordt niet duidelijk. Vermoedelijk is het een relict uit de vorige, derde versie 

van de Brabo-sage. Het is dit rijk waaraan Octavianus zijn consequent gebruikte koningstitel ontleende. 
     673 De precieze omschrijving luidt: “omnem terram a Velua usque ad Eyfliam et Mosellam et usque ad partos 

Treberenses et usque ad Sambram et a Reno usque ad Mosam et rivum Jacea dictum” (fol. 27 v). 
     674 Zie hiervóór: 280, 302 e.v. 
     675 Fol. 26 v. 
     676 Fol. 30 r. 
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gebouwd door Camber. Ook de tempel bij Leuven bestond al. Hij werd gebouwd door Leo I, in 

verband met de strijd tegen de Britse koning Brennius. Om dezelfde reden bouwde deze vorst 

ook een castrum dat nu Brussel heet, naar vroegere moerassen daar, op een plaats die gewoonlijk 

Frigidus mons wordt genoemd.
677

 

 Alleen de naamsverklaringen van Valenciennes, Aarschot en Antwerpen zijn nog min 

of meer terug te vinden - zij het ook weer zonder vermelding van enige inbreng door Caesar. 

Volgens de derde Brabo-sage zou het dal, waar Brabo voor het eerst de zwaan zag die hem 

naar Swane bracht, later door Caesar Valencigne zijn genoemd. Hier is het de plaats waar 

Karel en Germana de zwaan zien, waaraan Germana haar nieuwe naam Swane ontleent, die 

Vallis cignorum of Valenchinis gaat heten. De stad die daar later werd gebouwd kreeg 

dezelfde naam: Valenciennes.
678

 Aarschot was volgens de eerdere versie door Caesar gesticht 

en genoemd na en naar een succesvolle jachtpartij. De formulering hier is ook in dit geval 

onpersoonlijk. Octavianus rex trok samen met Caesar door de vallei die nu Arendonck wordt 

genoemd. Hij volgde een adelaar tot aan de plaats die tegenwoordig Aarschot heet en kreeg 

hem daar te pakken - ‘waardoor de plek die naam kreeg’. Van naamgeving en bouwwerk door 

Caesar is geen sprake, de vroeger gelegde relatie met het Romeinse wapen ontbreekt 

eveneens.
679

 

 Veel verder ging de bewerker ten aanzien van Antwerpen. Caesar en Brabo hebben 

hooguit nog zijdelings met de geschiedenis van deze stad te maken. De overwinning op de 

reus vindt nog steeds plaats, maar staat hier op naam van ene Gravius. Deze dappere ridder 

van Caesar was vanuit Brittannia op weg naar hertog Brabo. Bij ‘Antwerp’ eiste de reus 

Druon zijn rechterhand als tol. Gravius verklaarde als soldaat van Rome en van Caesar geen 

enkele tol verschuldigd te zijn. Hij versloeg de reus, en bracht diens hoofd aan Brabo. Hij 

trouwde met de enige dochter van Gervius van Rikenberge, een van Brabo’s leenmannen. Dit 

huwelijk was wellicht de beloning voor Gravius’ dappere overwinning - het markgraafschap 

wordt hier niet vergeven. Gravius kreeg een gelijknamige zoon, waar de later gestichte stad 

Gravia (Grave) naar werd genoemd. Over de oorsprong van de naam en de stad Antwerpen 

wordt echter niets naders gezegd, het verband met de reus en zijn tol is slechts impliciet.
680

    

 

Het volgende, ‘Brabantse’ deel van de antieke voorgeschiedenis van huis en hertogdom sluit 

nauwer aan bij de oudere, derde versie van de Brabo-sage dan het voorafgaande Tongerse 

deel.
681

 Brabo’s zoon Karolus zette de dynastie voort, en werd de rechtstreekse voorvader van 

Karloman. Een deel van de daartussen genoemde vorsten is overgenomen uit de vorige reeks. 

Karel is ook hier de vader van Titus en de grootvader van keizer Vespasianus, en ook hier is 

er een Karel de Schone, een Karel met de korte neus (grootvader van de Vier Heems-

kinderen), en een ‘Angisus’. Artsardus en Marsiandus
682

 herkennen we uit de lezing van de 

Clarasien. Nieuwgekozen namen zijn weer hoofdzakelijk geografische eponiemen. Zo is er 

een vorst Texander (Toxandria), een Lando (Landen), een Austrasius (Austrasië) en een 

Karolus Hasba (Hesbaye). 

 Niet alleen de genealogie, ook de historie van het Tongers-Brabantse vorstendom ver-

toont in grote lijn overeenkomst met die in de voorafgaande versie van de sage. Brabo’s 

opvolgers waren trouwe bondgenoten van Rome. Hun macht breidde zich daardoor steeds 

                                                
     677 Fol. 24 v. De door Melville gelegde relatie tussen de namen Leo en Lovanium (Melville 1987 B, 301) is hooguit 

impliciet.  
     678 Fol. 26 r. 
     679 Fol. 27 v. Vgl. voor de vorige versie hiervóór, 302; naamgeving door Caesar expliciet bij Van Berchen. 
     680 Fol. 27 r. Gervius van Rikenberge eerder genoemd bij Brabo’s inhuldiging te Leuven, op hetzelfde blad.  
     681 Van Brabo’s zoon Karolus tot en met de kroning van Pippijn III: fol. 28 r - 43 r. 
     682 Melville ziet Marsiandus als eponiem voor de Marsacii (Melville 1987 B, 302). De overname uit eerdere bron 

lijkt echter primair, ook gezien de vorm. 



 

 314 

  

verder uit. Zo kreeg Artsardus als beloning voor hulp het kustgebied ten westen van de 

Schelde, en zijn zoon Marsiandus Henegouwen, Artois en Picardië. Ook de Tongers-

Brabantse prefectuur over Gallia Belgica wordt regelmatig vermeld. Marsiandus’ zoon Texan-

der echter gedroeg zich naar het - onjuiste - oordeel van keizer Gratianus te overmoedig, en 

werd gevangen gezet. Pas na de belofte dat hij zich tot het christendom zou bekeren werd hij 

vrijgelaten, en gedoopt door Martinus van Tours. Theodosius, Gratianus’ opvolger en de 

laatste keizer van Oost én West, bevestigde hem tenslotte weer in zijn rechten. Texanders 

zoon Angisus kreeg eenzelfde bevestiging van het keizerlijke hof in Constantinopel. 

 De tijd van de volksverhuizingen bracht veel ellende. Eerst had het land te lijden onder 

de Hunnen. De oude hoofdstad Tongeren werd zo onherstelbaar verwoest dat Lando een 

nieuwe residentie moest bouwen, die naar hem Landen werd genoemd.
683

 Daarna drongen de 

uit Sicambria verdreven Franken binnen. Toen de Frankische koning Hilderic echter begreep 

dat hij met de rechtstreekse nakomelingen van Hector, Trous en Braebon te maken had, 

veranderde zijn houding. Al het veroverde werd de Brabanders teruggegeven, en voortaan 

beschouwde hij hen als broeders, uit hetzelfde Trojaanse bloed geboren. De verhoudingen 

bleven hierna goed. Een belangrijk voorbeeld daarvan was het feit dat Austrasius de 

Frankische Clovis tot het christendom wist te bekeren, tijdens een gezamenlijke strijd tegen 

de Alemannen.
684

 Latere Brabantse vorsten kregen hoge waardigheden. Zo werd Pippijn I 

aartshertog van Austria of Austrasië (de nieuwe naam van Gallia Belgica, hernoemd naar zijn 

betovergrootvader Austrasius), maior domus, en zwaarddrager van het Frankische rijk. Vanaf 

Pippijns dochter Begga volgt de kroniek dan de in Brabant gebruikelijke genealogische lijn.
685

 

Zij trouwde met de edele Angisius, nakomeling van de Frankische prinses Blithildis. Het was 

hun achterkleinzoon Pippijn III op wie de Frankische kroon uiteindelijk werd getransla-

teerd.
686

 Zo bereikte de geschiedenis van de vorsten van Tongeren-Brabant en Austrasië - van 

het gebied dat later, naar de zoon van Lodewijk de Vrome, Lotharingen zou gaan heten
687

 - 

een nieuwe climax. 

 

4.4.3. Interpretatie 

 

Een nog beter kader 

 

Als gezegd: deze vierde Brabo-sage is humanistisch gekleurd. Dat bleek al in de naamgeving 

van de Tongerse vorsten. Deze werd voor een deel ontleend aan de namen van de Belgische 

en Germaanse stammen die door de klassieke bronnen als bewoners van het latere Brabantse 

(of door Brabant geclaimde) gebied werden genoemd.
 688

 Speciale aandacht gold de Tungri en 

de oude civitas Tongeren. De daar door Plinius gesitueerde geneeskrachtige bron werd 

dankbaar aangegrepen voor aanvulling met een ‘medisch-Trojaanse’ naamsverklaring van 

Tungris uit tu ungeris. De geboekstaafde antieke geschiedenis van het Tongers-Brabantse 

land werd op die manier in de sage geïncorporeerd, en tevens impliciet aangevoerd als bewijs 

voor het verhaalde. 

 Niet alleen de klassieke historie van het eigen gebied werd benut. Waar mogelijk werd 

het verhaal verweven met de geschiedenis van het Romeinse Rijk. In het bloedige einde van 

                                                
     683 Fol. 35 r. 
   684 Fol. 35 v. 
     685 Zie de samenvatting en analyse in Melville 1987 B. 
     686 De term translata in het handschrift op fol. 43 r. 
     687 Op fol. 45 r wordt uitgelegd dat het gebied tussen de Schelde en de Rijn, de Friese zee en Bourgondië Francia 

media, Austria inferior of Austrasia heette, en voortaan dus Lotharingen. Het noordelijke deel van dit gebied was het 

vroegere Tongerse rijk, waarnaar hier overigens niet wordt verwezen. 
     688 Van Tacitus’ Germania is nog geen spoor te vinden. 
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de opstand onder Godfredus Karolus’ broers herkennen we de vernietigende nederlagen van 

Cimbren, Teutonen en Ambronen bij Aquae Sextiae en Vercellae (102-101 v. Chr.). De 

wederwaardigheden van Jachus Karolus in Rome en Griekenland werden bepaald door de 

acties van Sulla († 78 v. Chr.) en Mithridates († 63 v. Chr.). Later sloot deze Tongerse vorst 

zich aan bij een van Caesars bekendste tegenstanders, de Germaanse koning Ariovistus († 58 

v. Chr. Of kort daarna). Ook in het gebruik van Romeinse bestuurlijke en militaire titels blijkt 

het streven naar schijn van authenticiteit. 

 Waar in de derde versie van de Brabo-sage was gezondigd tegen de bronnen, werd 

ingegrepen. Een evidente misstap was de Brabantse geboorte van keizer Octavianus. In dit 

nieuwe verhaal wordt dan ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen Octavianus rex, de zoon 

van Karel en Swane, en Octavianus imperator, de in Rome uit Romeinse ouders geboren neef 

en adoptiefzoon van Caesar. Caesars eigen afkomst van een tevoren schimmige ‘hertog van 

Arcadië’ wordt aannemelijk gemaakt door een Grieks praesidium en tweede huwelijk van zijn 

Romeinse vader. Zo was ook duidelijk hoe een Arcadische Caesar een vooraanstaande functie 

in Rome kon verwerven. Zijn Trojaanse bloed komt hier overigens niet meer uit Sicambria. 

Hij stamt af van Aeneas,
689

 zoals de klassieke schrijvers het wilden. De vele niet geattesteerde 

Nederlandse stichtingen en bouwsels die hij in de derde versie kreeg toegedicht zijn 

teruggebracht tot drie kennelijk wel geloofwaardig geachte.
690

 

 Opmerkelijk is, in dit verband, de aangebrachte scheiding tussen castrum Magium 

(Megen, aan de Maas) en castrum Novimagium (Nijmegen). Van al de hier aan Caesar 

toegeschreven stichtingen was die van Nijmegen het best door bronnen ondersteund. Caesar 

zelf leek erover te hebben geschreven. Daarom kon Nijmegen niet fungeren als al bestaand 

verblijf van Godfredus Karolus en van zijn latere schoondochter Swane. Het nabijgelegen en 

bijna gelijknamige Megen, hoofdstadje van een Brabants graafschap Megen en volgens het 

verhaal gesticht door Godfredus’ grootvader Magius, nam die functie over.
691

  

 Naast de klassieken gelden overigens ook oude middeleeuwse kronieken als gezagheb-

bende bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van zeer oude tradities met betrekking tot 

Tongeren. De hier uitgewerkte verhalen over de relatie tussen Octavianus en Tongeren (dat 

ooit, naar hem, Octavia zou zijn genoemd) gaan terug tot de tiende eeuw.
692

 De vermelding 

van een groots, Trojaans verleden van de stad en de herleiding van haar naam uit tu ungeris 

zijn (zonder verwijzing naar een gelijknaminge Trojaanse straat) al te vinden in een Maas-

trichtse versie van Jocundus’ Vita Servatii uit de twaalfde eeuw.
693

 De keuze voor Tongeren 

als oorspronkelijke, maar door de Hunnen verwoeste kern van het Brabantse patrimonium kan 

mede zijn bepaald door de relatieve rijkdom van dergelijke vroege gegevens. Verder werden 

de al even eerbiedwaardige overleveringen over de vroegste geschiedenis van Trier, de Duitse 

Rijnsteden Xanten en Bonn, en Doornik benut.
694

 Of al deze werken in de oorspronkelijke 

versie zijn geraadpleegd is moeilijk uit te maken. Het ad fontes gaat hier niet zover als bij 

navolger Jean Lemaire, die voortdurend en expliciet bronnen noemt en vergelijkt.
695

 Maar 

                                                
     689 Fol. 26 v. 
     690 Het betreft Nijmegen, Gent en Torhout. Vgl. over de historiografische en archeologische bronnen voor deze 

stichtingen hiervóór, 241 e.v. 
     691 Blötes gedachte (ten aanzien van Lemaire) dat het onderscheid tussen Megen en Nijmegen berust op een 

vergissing is dus onjuist (Blöte 1904, 129). Melvilles associatie tussen Magius en Mainvelt in Henegouwen is dat 

eveneens (Melville 1987 B, 302). Lemaire heeft overigens een andere benadering: hij behoudt Megen in de Brabo-

sage, maar maakt Nijmegen een veel oudere stad, en verzwijgt de stichting door Caesar (vgl. hierna, hoofdstuk 

VI.5.4). 
     692 Vgl. hiervóór, 225 en hoofdstuk VI.7.3. 
     693 Balau 1903, 316-317. Vgl. hoofdstuk VI.7.3. 
     694 Vgl. over Xanten en Bonn hiervóór, IV.4.4.4. Over de legenden rond Trier (Gesta Treverorum, elfde-twaalfde 

eeuw) en Doornik (Liber de antiquitate urbis Tornacensis, twaalfde eeuw): Keesman 1991, 266-267. 
     695 Zie hierna, V.4.5.2. 
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misschien was het niet de bedoeling om steeds controleerbaar te zijn, was de gecreëerde 

oudheid daarvoor te broos. 

 De gevolgde werkwijze lijkt erg op die van Jacques de Guise, wiens Annales Hannoni-

ae uit het eind van de veertiende eeuw eveneens tot de bronnen van de ‘Genealogia principum 

Tungro-Brabantinorum’ behoorde.
696

 De hoofdlijnen van deze nationale voorgeschiedenis 

van Henegouwen zijn identiek: vlucht uit Troje, niet lang daarna vestiging in het gebied van 

Trier, opbouw van een grote stad en een groot rijk, lange (gedeeltelijk overeenkomstige) reeks 

van vorsten, oorlog met Caesar. De Guises verhaal is deels op hetzelfde materiaal gebaseerd, 

en kan daarvoor als intermediair hebben gefungeerd. Het is, hoewel veel ouder, even 

‘humanistisch’ als de hier besproken Brabantse ‘Genealogia’, soms zelf meer.
697

 Ook De 

Guise gebruikte steeds klassieke (of klassiek klinkende) namen voor de volkeren en steden in 

en rond zijn land. Andermans oudheid werd daarbij zo nodig naar het eigen verleden getrans-

porteerd: zo werden Caesars mededelingen over de Tigurini (een Helvetrische clan) door de 

Guise toegeschreven aan de Tungrini (uit Tongeren). Dezelfde methode zagen we ook 

toegepast in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, waar de Tungrini ineens zijn 

betrokken in de gebeurtenissen bij Aquae Sextiae en Vercellae. En kon men bij Caesar lezen 

hoe de Tigurini de vooraanstaande Romeinen Lucius Piso en Cassius hadden gedood, hier 

waren het de Tungrini die dat deden.
698

 

 

Nieuw is ook een zorgvuldiger historisch taalbewustzijn, passend in de algemene aandacht 

voor een geloofwaardig klassiek verleden. Zo wordt er uitgelegd hoe het kwam dat de 

Trojanen de taal van hun nieuwe woongebied overnamen, en waarom deze taal het Teutoons 

werd genoemd.
699

 Misschien speelde dit taalbesef ook een rol bij de behandeling van de 

naamsverklaringen. De volkstaal-etymologieën zijn vrijwel allemaal verdwenen. Achtte de 

bewerker het onwaarschijnlijk dat Romeinen dergelijke namen zouden hebben gegeven? Had 

een herleiding uit de volkstaal naar zijn idee minder status? Of richtte hij zich op een 

anderstalig publiek, dat het Nederlands niet begreep? Wanneer hij uitlegt dat de naam Heems-

kinderen uit de volkstaal afkomstig is en filii Haymonis betekent lijkt dat laatste in ieder geval 

mee te spelen.
700

  

 Maar daarnaast was hij zich terdege bewust van het taalgebruik van zijn personages, 

en paste het verhaal daar zo nodig bij aan. De meest ingrijpende consequenties had dat bij de 

naam Swana. De bewerker moest bedenken, hoe een Romeins meisje in het Diets naar een 

zwaan kon heten. Zij moest die naam bovendien al dragen vóór haar ontmoeting met de later 

naar haar genoemde ‘zwaanridder’, Brabo. Hij loste dit probleem op door haar in eerste 

instantie de meer Romeinse naam Germana te geven, en het oude verhaal van Brabo’s 

zwanenjacht in tweeën te splitsen. Niet Brabo, maar Karel en Germana stuitten bij het latere 

Valenciennes op een zwaan. Die episode verklaarde niet alleen de naam van de hier later 

gebouwde stad, maar ook die van het meisje. En weer worden Dietse herkomst en betekenis 

van het woord swane verduidelijkt. Swanes oude naam Germana diende vervolgens als 

nieuwe naam voor Tongeren en, vandaar, als bijnaam voor haar zoon, de vorst van het 

oostelijke deel van het oude Tongerse rijk.
701

 

                                                
     696 Vgl. over De Guise hierna, VI.3.3. 
     697 Bijvoorbeeld in expliciete bespreking van bronnen, belangstelling voor eigen antieke cultuur (druïden!) en anti-

quaria.  
     698 Fol. 25 v; vgl. Caesar, Comm. I, 12 en De Guise ed. 1826-1838 III, 11 e.v. Vgl. ook hierna, hoofdstuk VI.3.3. 

De relatie met De Guise verdient nader onderzoek. 
     699 De Tongerse vorst Theuto II had overname van de taal van de Treverenses bevorderd, die daarom naar hem was 

genoemd (fol. 21 v). 
     700 Heemskinderen: fol. 36 v; vgl. ook 26 r (en n. 670) over de naam Karle.  
     701 Een afleiding van Germani en Germania uit Germana ligt voor de hand, en is dan ook te vinden bij navolger 

Lemaire: “de là procede le nom des Germains Allemans” (Lemaire ed. 1882-1891 II, 352). In de ‘Genealogia’ 
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De bewerker streefde ernaar om onduidelijkheden en onwaarschijnlijkheden op te lossen en te 

voorkomen. Vermoedelijk had hij de derde versie van de Brabo-sage voor zich in verkorte 

vorm, de vorm waarin het verhaal voornamelijk circuleerde en werd overgeleverd. Het is in 

elk geval opmerkelijk dat al wat in de bewaarde, verkortende bronnen onduidelijk bleef,
702

 

hier op een of andere wijze is verhelderd. Door het nieuwe verhaal zijn de eerdere vragen over 

het territorium van Karel van Nijmegen - over de grenzen, de status van de twee centra 

Tongeren en Nijmegen (hier Megen), en de relatie tot Agrippina - opgelost. De ingebouwde 

verklaring van de verhouding tussen Arcadië en Rome kwam hiervoor al ter sprake. De drie 

verraders met hun in meer dan één opzicht duistere intriges tegen Brabo en Caesar zijn 

weggelaten - pas in Rome verschijnen Brutus en Cassius op het toneel. De (inmiddels?) 

functieloze tweede dochter van Karel en Swane is verdwenen. En de eerder niet verklaarde 

dood van Karel, met het daaropvolgende vertrek van Swane naar Megen zijn van (antiqui-

serende) uitleg voorzien. 

 In datzelfde kader passen waarschijnlijk ook de vervanging van Brabo door Gravius in 

het gevecht met de Antwerpse reus, en de verplaatsing van Brabo’s ontmoeting met de zwaan. 

De eerstgenoemde, opvallende wijziging werd nooit eerder besproken.
703

 Het waarom van de 

tweede ingreep werd behandeld door Blöte, in zijn bespreking van Lemaire, die hij als uit-

denker van de nieuwe, vierde versie van de Brabo-sage beschouwde. Volgens Blöte was het 

Lemaires bedoeling om het Brabo-verhaal, door hem gepresenteerd als ‘La vraye histoire du 

cygne de Clèves’, met de Kleefse traditie rond zwaanridder Elias te vermengen.
704

 Daarom 

was het hele verhaal verplaatst naar de Rijn, met Kleef als uitgangspunt, in plaats van Kame-

rijk. Meer dan de namen Kleef en Rijn was er echter niet van het Kleefse Elias-verhaal 

overgebleven. Toch dacht Blöte dat de ingreep was bedoeld “um Cleve und Brabant beiden zu 

ihrem Rechte an der Herkunft zu verhelfen”.
705

 Blötes visie werd overgenomen door onder 

anderen Cramer. Deze veronderstelde zelfs dat de vermenging van beide verhalen, al vóór 

Lemaire,
706

 in opdracht van het Kleefse hof tot stand kwam. Alleen daar was men - aldus 

Cramer - in deze tijd nog werkelijk in afstamming van de zwaanridder geïnteresseerd, en had 

men zich van alle bestaande tradities meester gemaakt, ook van de met Elias strijdige 

Brabo.
707

   

 Veel aanleiding voor het aannemen van Kleefse invloed of zelfs Kleefse opdracht bij 

de creatie van deze nieuwe Brabo-sage is er echter niet. Iedere expliciete verwijzing naar de 

afstamming van het Kleefse huis ontbreekt. Wat betreft Lemaire: als Henegouwer in Habs-

burgse dienst was hij niet altijd even zorgvuldig en volledig in zijn overname van de 

Brabantse bron. Af en toe heeft hij zijn voorbeeld flink ingekort. In deze episode deed hij dat 

door Brabo’s visioen én zijn ontmoeting met de zwaan in Kleef te situeren. Daardoor speelt 

de stad bij hem een grotere rol dan in de - aan Blöte noch Cramer bekende - ‘Genealogia 

principum Tungro-Brabantinorum’. Het belang van Kleef lijkt daarbij nog vergroot door het 

toegevoegde titeltje. In het voorbeeld is echter geen sprake van een ‘cygne de Clèves’: daar 

heeft Brabo zijn visioen in Kleef, maar ontmoet hij de zwaan pas in Nijmegen, om van daar 

                                                                                                                                                   
ontbreekt een expliciete herleiding echter, en al vóór de hernoeming van Tongeren wordt gesproken over de oorlog 

van Caesar “adversus Germanos”, waarvoor Swane zich in Magium verschuilt (fol. 26 v). 
     702 Vgl. hiervóór, n. 578. 
     703 De literatuur over de Antwerpse reus laat het bij overname van Blötes typering van deze (aan Lemaire toege-

schreven) vierde versie als een willekeurig mengsel van Brabantse en Kleefse sage. Zie bijvoorbeeld Prims 1927 B, 

21; Van den Berg 1987, 82 (met onjuiste samenvatting van Lemaire). 
     704 Vgl. over de Elias-sage hiervóór, 206 e.v. Speciaal over de Kleefse variant: Blöte 1898; Cramer 1971, 98 e.v. 

Vgl. voor Lemaire: ed. 1882-1991, II, 347 e.v. 
     705 Blöte 1904, 117-123; citaat: 122. Blöte bedoelt vermoedelijk: aan de aanspraak op afstamming van een 

gerationaliseerde zwaanridder - Elias was al in de Kleefse genealogie opgenomen. 
     706 Deze schreef immers niet in Kleefse opdracht - vgl. ook hierna. 
     707 Cramer 1971, 97, 109. Hij behandelt Lemaire en zijn navolgers dan ook in het hoofdstuk over Kleef.  
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uit naar Megen te varen. Invloed van de Kleefse sage is bij dat alles niet aanwijsbaar. De stad 

Kleef zelf speelt daarin geen rol. Elias vaart naar Nijmegen, gepresenteerd als residentie van 

de Kleefse landsvrouwe.  

 Meer voor de hand ligt een verklaring vanuit eerder geconstateerde tendensen in de 

bewerking. Kijken we naar de derde versie van het verhaal, dan beweegt Brabo zich daarin als 

een stuiterballetje door de Nederlanden. Nog maar net is hij door Caesar belast met het beheer 

van Agrippina, of hij laat dat koninkrijk in de steek om zich, via Antwerpen, bij Caesar in 

Boulogne te voegen. Vandaaruit veroveren ze Brittannië. Daarna wordt Brabo geïnstalleerd 

als markgraaf van Antwerpen, maar alweer reist hij meteen Caesar achterna, richting Kame-

rijk. In het daarop volgende verhaal van de zwanenjacht maakt hij het helemaal bont. Vanuit 

het latere Valenciennes achtervolgt hij de zwaan naar (Nij)megen. Dan keert hij terug naar 

Kamerijk, en reist vervolgens weer naar (Nij)megen - al met al een tocht van honderden 

kilometers. In de nieuwe lezing doet hij het rustiger aan. Vanuit Kleef volgt hij Caesar naar 

Nijmegen, dan gaat hij achter de zwaan aan naar Megen, daarna terug naar Nijmegen en 

samen met Caesar nogmaals naar Megen: in totaal nog geen honderd kilometer.
708

 Deze con-

centratie op de omgeving van Nijmegen, waar Caesar zeker was geweest, leverde dus een veel 

waarschijnlijker verhaal op. Zij was ook mogelijk, doordat Kamerijk en Valenciennes niet 

meer in de route hoefden te worden opgenomen. Dat onderdeel van het verhaal werd immers, 

ook of vooral om andere reden, op conto van Karel en Swane gezet. 

 Het resterende deel van Brabo’s vroegere reis, via Antwerpen naar en van Brittannië, 

werd nu eveneens aan een ander toegeschreven. Een ridder van Caesar met de sprekende 

naam Gravius (geducht, geweldig) verslaat de Antwerpse reus, wanneer hij op terugreis uit 

Brittannië de Schelde moet oversteken. Daarna brengt hij het reuzenhoofd aan hertog Brabo, 

die in dit verhaal zijn nieuwe post niet meteen weer heeft verlaten. 

 De aansluitende vermelding van de stichting en etymologie van Grave, nóg een stadje 

in de directe omgeving van Nijmegen, kan met Kleef zijn bedoeld als concretisering en 

onderbouwing van het verhaal. Men vergelijke de precisering van de route die Karel en 

Swane vanuit Arcadië naar Tongeren aflegden.
709

 Maar er werd meer beoogd. Grave en het 

omringende Land van Cuijk waren sinds het eind van de veertiende eeuw een twistappel 

tussen de hertogen van Brabant en die van Gelre.
710

 De beweerde stichting ervan door een 

leenman van Brabo benadrukte Brabants recht op het gebied. 

 Met het reuzenhoofd kreeg Brabo, symbolisch, de macht over het Antwerpse land in 

handen. Van een officiële bekleding met de waardigheid van markgraaf was echter geen 

sprake meer. Daar werd iets anders op bedacht. Het land tussen Schelde en zee werd een 

Romeinse beloning voor een van Brabo’s nakomelingen, Artsardus. Vele jaren later is een 

andere opvolger, Karolus Hasba, aan het keizerlijk hof in Constantinopel om hulp te vragen 

tegen snode plannen om de Frankische koning van de troon te stoten. De keizer antwoordt dat 

de Brabantse vorsten zich zelf schuldig maken aan usurpatie, door de ‘marchia apud Scaldam 

fluvium’ (Antwerpen) als hun bezit te behandelen. Ter verweer herinnert Karolus Hasba aan 

de geschiedenis van Artsardus. De keizer stelt daarop dat deze niet de marchia zelf, maar het 

                                                
     708 De gevolgde route over water is overigens niet helemaal duidelijk. Ging Brabo vanuit Nijmegen over de Maas 

naar Megen? De reis van Kamerijk naar Nijmegen lijkt wel grotendeels langs die rivier te zijn afgelegd. Vgl. Blöte 

1904, 120 (maar: ten aanzien van Lemaire, die Brabo vanuit Kleef laat vertrekken); Van Anrooij 1994 A, 284 en 287. 
     709 Het is mogelijk dat de oorspronkelijke tekst van de vierde versie uitgebreider was dan de in het Vaticaanse 

handschrift overgeleverde lezing (vgl. n. 670, n. 701, n. 724). Misschien moeten we ons voorstellen dat Gravius 

senior zich, na zijn huwelijk met de dochter van een voornaam leenman, in de buurt van het hertogelijk hof vestigde. 

Aangezien Tongeren was aangewezen als centrum van het rijk van Swanes zoon Octavianus, resideerden haar 

dochter en schoonzoon Brabo denkelijk in het andere hofverblijf, in castrum Magium, waar Swane al langer woonde. 
     710 Vgl. voor de verlatijnsing van Grave tot Gravia Stein 1994, 79 n. 16. Daar ook passim over de grote aandacht 

voor deze kwestie in de Voortzetting van de Brabantsche Yeesten. 
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herroepbare ambt van procurator als beloning had gekregen.
711

 De trouwe Karolus stelt het 

belang van de Frankische koning boven het zijne en ziet daarom maar af van zijn rechten. De 

keizer geeft het markgraafschap vervolgens in leen aan de illustere Anselbert. Door het 

huwelijk van Anselberts achterkleinzoon met de Brabantse Begga komt het later toch weer 

terug bij de rechtmatige bezitter.
712

 

 

Nog beter bloed 

 

Naast deze verdere antiquisering en verheldering is er een tweede grote ingreep in de sage 

gedaan. De Sicambrisch-Agrippijnse stamboom uit de voorafgaande versie werd vervangen 

door een alweer mooiere herleiding uit Troje. De Sicambrische kolonisatie van het Keulse en 

Brabantse land is met ruim duizend jaar vervroegd, en het toen gevestigde Tongerse rijk is 

daarmee aanmerkelijk ouder dan het Romeinse. Die grondvesting geschiedde met 

toestemming van de toenmalige bekleders van de wereldmacht: de Treveri of Treverenses. 

Trier was immers gesticht vanuit Babylon, door de voor de incestueuze avances van zijn 

schoonmoeder Semiramis gevluchte koningszoon Trebetas.
713

 Als zodanig kon het worden 

beschouwd als deugdzame dependance (of daardoor zelfs begunstigde van een interne 

translatio) van het eerste, Babylonische wereldrijk. De Brabantse macht was daarmee niet 

alleen veel ouder, maar ook beter gerechtvaardigd dan in de derde Brabo-sage. Want ook al 

waren Caesars veroveringen God kennelijk welgevallig, fundering van de eigen positie op 

diens gewelddadige bezetting van een al bestaand koninkrijk Agrippina
714

 had toch iets 

dubieus. Tongeren en de andere steden die de Trojanen na Verona (Bonn) hadden gesticht 

waren van aanvang aan vrijgesteld van tribuut, wat een zekere autonomie
715

 impliceerde. De 

latere uitbreiding van de Tongerse macht kwam tot stand op onaanvechtbare manier: door 

vererving, vrijwillige toetreding, uitverkiezing.  

 De beschreven troonstrijd in Sicambria betekende bovendien dat de Tongerse vorsten 

de voornaamste onder de vele Trojaanse en Trojaans-Sicambrische nakomelingen waren. 

Want alleen onder druk zagen Torgotus en Troas af van hun rechten op de Sicambrische 

troon. Maar hun vader was de oudste van de tweelingvorsten Trous en Polidamas. De primo-

gene, agnatische lijn uit Troje, uit Priamus en Hector, liep dus via hen.
716

  

 En zo blijken de kaarten opnieuw geschud. Brabo’s betekenis voor de genealogie is 

sterk verminderd. Het bloed van Silvius Braebon is weliswaar nog steeds Trojaans en konink-

lijk, maar het vloeit pas later in de dynastie en is bovendien afkomstig van een derde zoon. 

Het koninkrijk Agrippina was vervangen door een ouder, maar te herstellen rijk Tongeren, dat 

ook het Keulse gebied omvatte. Daardoor kon Brabo wel weer optreden in zijn vroegere 

functie van naamgever en eerste hertog van Brabant, de westelijke helft van dit rijk, geïnstal-

leerd door Caesar zelf. De latere Brabo, die deze rol in de derde versie had overgenomen, kon 

weer verdwijnen.  

 Karel van Nijmegen (hier: Jachus Karolus) is van nieuw genealogisch belang, groter 

                                                
     711 [..] quo contra imperator quod Artsardus non marchiam sed officium procurationis ob suum meritum 

revocabilim suscepit” (fol. 37 r). 
     712 Fol. 32 r, 37 r, 42 r. Vgl. Melville 1987 B, 240. Anselbert: vgl. bijlage, stamboom 1 (Ansbertus). 
     713 Vgl. hiervóór, III.2.1. en IV.4.4.4.; zie ook Keesman 1991, 266 en de daar genoemde literatuur. Trier zou 

volgens de betreffende sage inderdaad ook over het Keulse land hebben geheerst. Het verhaal van Trebetas in het 

handschrift op fol. 4 r. 
     714 Vgl. hiervóór, 282. 
     715 Melville noemt het “Herrschaft ‘aus eigenem Recht’”. Hij wijst daarbij wel op de hogere macht van 

achtereenvolgens Trier, de Romeinen en de Franken - zonder hier overigens het universele karakter van te zien 

(Melville 1987 B, 302-303). 
     716 Wie van de twee broers Torgotus en Troas de oudste is staat niet in het handschrift te lezen. De lijn van Troas 

sterft echter snel uit. 
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dan ooit. Door het weglaten van de constructie met de vierentwintig zonen van Merovech was 

zijn herkomst en status in de derde Brabo-sage van de Cornike van Brabant onduidelijk 

geworden. Was hij nou wel of geen Trojaan? En wat was zijn territorium?
717

 De nieuwe, 

vierde versie gaf daarop het antwoord. Deze voorvader van de Brabantse hertogen was de 

eigenlijke erfgenaam van Troje, en van een groot en gewettigd rijk Tongeren (basis van het 

latere Brabant en Lotharingen) dat ouder was dan Rome. Vergeleken daarbij was zijn huwe-

lijk met de (half)zuster van Julius Caesar niet meer dan een aardige bijkomstigheid - al was de 

band met deze eerste keizer natuurlijk van belang. 

 De pretenties van dit nieuwe verhaal reiken daarmee zo mogelijk nog verder dan die 

van de Cornike van Brabant. Zo mogelijk, want ook daarin bleek het verlangen naar het hoog-

ste, naar de keizerskroon.
718

 Maar waar vroeger historische evenwaardigheid ten opzichte van 

Rome werd geclaimd, blijkt het Tongers-Brabantse rijk nu in belangrijke opzichten superieur. 

Het is ouder dan het Romeinse rijk. En wat betreft het heersende bloed: afstamming van 

Aeneas - nu ook voor Caesar - was duidelijk minder dan van het Trojaanse koningshuis.
719

 

Het is veelzeggend dat de stichting van Tongeren in de tekst wordt gebruikt als dateringspunt, 

zoals de stichting van Rome dat gewoonlijk werd.
720

 

 Ook de Merovingers worden in historisch aanzien overtroffen. Net als de Agrippijnse 

heersers uit de derde versie waren de Tongerse vorsten al lang in het bezit van dit gebied toen 

de nog heidense Frankische hertogen het land veroverden. De Tongerse Austrasius had de 

Merovingische Clovis nog bekeerd! De Frankische afkomst bleef in het oudere verhaal echter 

wat hoger dan de Agrippijns-Brabantse. Brabo Silvius was immers een kind van de jongste 

van de veertien zoons van Francion III van Sicambria. De Franken stamden van een oudere 

(waarschijnlijk de oudste) broer.
721

 Maar in deze vierde versie zijn de rollen omgedraaid. De 

Tongerse voorvaderen van het Brabantse huis waren, zo bleek hierboven, de belangrijkste 

onder de vele Trojaanse vluchtelingen die zich in de loop der eeuwen in Europa hadden 

gevestigd. Hun bloed ging immers terug op de eerstgeboren Trous, dat van de Franken op zijn 

jongere tweelingbroer Polidamas en diens slechte zoon Parides. De manier waarop Parides 

zijn neven had behandeld vormde een voorafschaduwing van wat Hugo Capet later Karel van 

Lotharingen zou aandoen.
722

  

 

De verdere betekenis van deze nieuwe lezing is grotendeels gelijk aan de vorige. Nog steeds 

biedt het verhaal een rationalisatie van de zwaanriddersage, een verklaring van het ontstaan 

van het land, van de herkomst van de naam Brabant en de hertogstitel, en een legitimerende 

voorgeschiedenis van het geslacht van Karloman. Het onderbouwt nog steeds  de rechten op 

Brabant en Lotharingen (met dezelfde, steeds ruimere grenzen), het markgraafschap Antwer-

pen, Tongeren, Thüringen
723

 - en dus, nieuw in de reeks, Grave en het Land van Cuijk. Weer 

blijkt concurrentie met Keulen, hier vanouds behorend tot het eigen gebied, maar onder Cae-

sar tijdelijk afgesplitst. En weer blijkt Rome de Brabantse voorvaderen een nog veel groter 

gebied te hebben toevertrouwd. De aanspraak op rijksonmiddelijke status werd verder onder-

steund met bevestiging vanuit het eerste wereldrijk en vanuit Constantinopel. En ook deze ge-

                                                
     717 Vgl. hiervóór, 214 e.v., 283, 292. 
     718 Zie hiervóór, 303. 
     719 Van Aeneas wordt gezegd dat hij in de vierde graad met Hector verwant was (fol.19 r). In de oudheid gold 

Aeneas als een halfgod, omdat hij de zoon van Venus was. In de middeleeuwen keek men heel anders naar Venus en 

de verdere godenwereld, dus die status moest hij missen. En dan was er nog de smet van zijn verraad (vgl. II.2.).     
     720 Vgl. Krüger 1976, 18. 
     721 Zie bijlage,  stamboom 6. 
     722 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1. en 170. 
     723 De Tongerse prins Thuringus was erfgenaam en naamgever van Thüringen (fol. 22v); veel later werd het 

hertogdom door Rome toevertrouwd aan Brabo’s zoon Karolus, als opvolger van zijn overleden zwager (fol. 28 r); 

de familiebanden (en aanspraken) werden opnieuw versterkt onder Karolus cum parvo naso (fol. 36 r).  
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schiedenis benadrukt de loyaliteit ten opzichte van de achtereenvolgende vertegenwoordigers 

van de universele macht - Trier, na Caesar Rome, daarna de Franken - die de Brabantse 

vorsten uiteindelijk zelf zouden dragen. Prestige wordt verder weer ontleend aan fami-

liebanden met beroemde keizers, en aan een heel vroege bekering, in verregaande 

concurrentie met die van Clovis. 

 Het stedelijke element is, althans in het legendarische, wat verder teruggedrongen dan 

in de voorafgaande versie. Door de historisch beter verantwoorde behandeling van Caesar en 

van de etymologieën zijn veel stichtingsverhalen verdwenen of vervangen door een simpele 

herleiding uit de naam van een vorst. Antwerpen moest zijn geliefde Brabo verruilen voor de 

dappere maar onbekende Gravius. Of de stad ook werkelijk een antieke oorsprong had - 

bijvoorbeeld in de vorm van een toen opgericht castrum - is in deze lezing niet meer duide-

lijk.
724

 De klassieke origine van de twee andere grote Brabantse steden, Brussel en Leuven, 

werd wel kort behandeld. Zij gingen terug op een castrum en een tempel van Leo I. Bij die 

tempel werden Brabo en Swane later gehuwd en ingehuldigd.
725

 Maar de meeste aandacht en 

het grootste aanzien kreeg Tongeren. Tongeren zelf was echter niet het richtpunt van die 

attentie, dat was Brabant. De gegevens die Plinius en andere oude geschriften over Tongeren 

leverden
726

 boden een mooie basis voor de creatie van een antieke voorgeschiedenis van het 

hertogdom.  

 

Habsburg? Of Bourgondië? 

 

Met dit bloed kon Filips de Schone, het eindpunt van de beschreven stamreeks, zich op papier 

de voornaamste machthebber van Europa en van de wereld voelen. In werkelijkheid kon hij 

dat - althans in naam - ook worden. Sinds de jaren dertig van de vijftiende eeuw werd de 

keizerskroon opnieuw gedragen door Habsburgers. Filips’ vader Maximiliaan was, als 

Roomskoning, de aangewezen opvolger van zijn bejaarde vader Frederik III, en zou diens 

positie in 1493 inderdaad als derde achtereenvolgende Habsburger overnemen. Weliswaar 

werd het keizerschap nog altijd door verkiezing bepaald, maar de gevestigde Habsburgse 

traditie wees Filips aan om op zijn beurt ooit in die hoogste functie op te volgen.
727

 

 De ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ werd echter niet geschreven om 

de Habsburgse aanspraken op de keizerskroon te ondersteunen - niet die van Filips, en al 

helemaal niet die van Maximiliaan. Het argument dat elke aanleiding voor zo’n opzet 

ontbreekt - met Maximiliaans opvolging al geregeld, en die van Filips nog ver in het verschiet 

- is daarbij maar half geldig. De tekst zelf kan immers ouder zijn dan dit handschrift. Maar 

vervaardiging ten behoeve van Maximiliaan is zeer onwaarschijnlijk, omdat deze, anders dan 

zijn zoon, geen deel heeft aan het superieure Tongers-Brabantse bloed. Dat werd doorgegeven 

via zijn vrouw, Maria van Bourgondië. De genealogie zet Maximiliaan in een zijlijn, zonder 

een woord over de afstamming van de Habsburgers, en met een simpel ‘zoon van keizer 

Frederik’ als enige verwijzing naar de hoge waardigheid die zij sinds lang bekleedden.
728

 Het 

is moeilijk voorstelbaar dat een tekst die de Habsburgse dynastie bijna volledig negeert 

bedoeld zou zijn om haar op de troon te krijgen. Het lijkt, meer in het algemeen, helemaal niet 

                                                
     724 Het is niet duidelijk wat precies wordt bedoeld met de plaatsbepaling “apud Antwerp” aan het begin van de 

Gravius-episode. Mogelijk was de oorspronkelijke lezing wat uitgebreider. 
     725 Over hun residentie wordt niet gesproken. Vgl. hierboven, n. 709. 
     726 Vgl. ook hiervóór, 225, 299 en VI.7.3. 
     727 Eerdere Habsburgse keizers: Rudolf I (1273-1291), Albrecht I (1298-1308), Albrecht II (1438-1439), Frederik 

III (1440-1493), Maximiliaan I (1493-1519). Zie de stamboom in Hoyt 1966, 643. Filips zou zijn vader niet 

opvolgen, hij overleed eerder dan hem, in 1506. Zijn zoon Karel werd keizer na Maximiliaan - zij het na geduchte 

concurrentiestrijd met de Franse koning Frans I (hierover Zeller 1934, 500 e.v.). 
     728 Fol. 71 v; vgl. het schema bij Melville 1987 B, 244. 
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aannemelijk dat zo’n tekst in opdracht of ten bate van een Habsburger zou zijn geschreven.
729

 

 Klopt Melville’s typering als hoftekst dan niet? Of gaat het misschien inderdaad om 

een oorspronkelijk oudere genealogie, die dan nog voor de Bourgondiërs werd gemaakt? 

Daarvoor zijn wel enige aanwijzingen. Het Vaticaanse handschrift is waarschijnlijk een af-

schrift of bewerking van een bestaande genealogie of kroniek. Hier en daar lijkt het verhaal 

losse draadjes te bevatten.
730

 Opvallend is ook het verschil tussen de aard van de tekst - een 

arbeidsintensief en ambitieus werk - en het eenvoudige, private karakter van de 

handschriftelijke bron.
731

 Wat betreft de geschetste genealogie: de eerste Bourgondische 

hertog die volgens de stamboom deel had aan het Tongers-Brabantse bloed was Antoon 

(1404-1415). Maar Antoon en zijn directe opvolgers zijn in de zijlijn geplaatst. Centraal staan 

Filips de Goede (1430-1467) en Karel de Stoute (1467-1477). Ook zij behoorden, net als hun 

opvolger Maximiliaan, tot een voor Brabant nieuwe dynastie. Maar anders dan bij de 

Habsburgers wordt aan hun verdere bloedbanden wel de nodige aandacht gegeven. Speciaal 

Karel de Stoute lijkt daarbij het richtpunt.
732

 

 Als deze vierde Brabo-sage werkelijk voor een van deze twee werd gemaakt, dan ligt 

Karel ook om andere reden meer voor de hand. Voor Filips de Goede maakte Jan van Edingen 

immers een vertaling van de derde versie in de Cronicques de Brabant, een werk dat pas na 

de dood van deze hertog werd voltooid. Als de vierde Brabo-sage bij aanvang of tijdens het 

schrijven van die kroniek het hof of de hofbibliotheek had bereikt, dan zou Van Edingen daar 

vermoedelijk van hebben geweten.
733

 Omgekeerd kan Van Edingens Franse kroniek het 

verhaal opnieuw onder de aandacht hebben gebracht. Voor zover we weten waren de hertogen 

er sinds de tijd van Jan III alleen nog door Hennen van Merchtenen mee in aanraking 

gekomen. Diens Cornicke vond echter weinig weerklank - niet verbazend, aan een inmiddels 

Bourgondisch, Franstalig hof.
 734

 Misschien duidt ook de enigszins humanistische aanpak van 

de nieuwe Brabo-sage op een ontstaan in tijd en omgeving van Karel de Stoute. Karels hof is 

wel aangewezen als een van de eerste plaatsen waar het humanisme in de Nederlanden aarze-

lend ontkiemde.
735

 Anderzijds wijst een mogelijke band met het Bourgondische hof weer op 

het belang van het veel oudere, maar even of zelfs meer ‘humanistische’ voorbeeld van 

Jacques de Guises Annales Hannoniae. Dat werk stond daar immers sinds lang hoog in 

aanzien.
736

 

                                                
     729 Vergelijking met de - althans aanvankelijk - wèl in Habsburgse opdracht geschreven navolging door Jean 

Lemaire is veelzeggend. Zie hierna. 
     730 De lezing bij Jean Lemaire is weliswaar verkortend, maar in detail vaak completer en duidelijker. Hetzelfde 

geldt voor Jean de Brusthem (vgl. hierboven, n. 654). 
     731 Zie hiervóór, V.4.4.1. 
     732 Op fol. 59 r een stamboom met de Brabants-Luxemburgse lijn, doorgevoerd tot en met Elisabeth van Görlitz, de 

vrouw van Antoon van Bougondië. Op fol. 59 v een overzicht van de Bourgondische banden met het Franse 

koningshuis, tot en met Karel de Stoute en Lodewijk XI, en later in andere hand aangevuld tot en met de tijd van 

Filips de Schone. Op fol. 66 v - 67 r een overzicht van de banden met het Engelse koningshuis, via Isabella van 

Portugal en Margaretha van York, respectievelijk moeder en echtgenote van Karel de Stoute (vgl. ook fol. 68, 

betreffende de aanspraken van Margaretha’s broer Edward IV). 
     733 Vgl. hiervóór 269 e.v. Ook Jean Molinet kende de Brabo-sage waarschijnlijk niet: in zijn beschrijving van het 

huwelijk van Maria en Maximiliaan (1477) behandelt hij kort Maria’s Trojaanse wortels, alleen volgens de 

Henegouwse traditie (Molinet ed. 1935-37 I, 229-230). Enige argumentele waarde voor de bekendheid of verdere 

uitwerking van het Brabo-verhaal heeft dit gegeven echter niet. Want Molinet negeerde de hele Brabantse traditie, 

óók het werk van De Dynter. Dat kan samenhangen met het feit dat Molinet vooral in Henegouwen (Valenciennes) 

verbleef en werkte, en zich veelal baseerde op de daar aanwezige bronnen, in dit geval De Guise (vgl. Devaux 1996 

A, 135-139, 185-186).   
     734 Vgl. hiervóór, V.4.2.1. Ook de onverwachte dood van hertog Antoon, in de herfst van 1415, en de crisis rond 

de opvolging van zijn minderjarige zoon zullen niet hebben meegeholpen - vgl. Sleiderink 2003 A, 146. 
     735 IJsewijn 1975, 269-270, zuinig; aanvullend en veel positiever: Walsh 1976; vgl. ook Heitmann 1981. 
     736 Vgl. over Franse vertaling en prachthandschrift voor Filips de Goede hierna, hoofdstuk VI.3.3.4. 
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 Beide hertogen waren in voortdurende onderhandeling met het Rijk over de verwer-

ving van een kroon.
737

 Bij Filips ging het om een Bourgondische koningskroon, om een eigen 

middenrijk tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van de 

Brabantse historiografische traditie. Met de in zijn opdracht en waarschijnlijk ten behoeve van 

die onderhandelingen vervaardigde Chronica van Emond de Dynter verklaarde hij de Bra-

bantse genealogie en de aanspraken op Lotharingen tot de zijne.
738

 Karel de Stoute zette de 

politiek van zijn vader voort, op het slagveld en aan de onderhandelingstafel. Waar het de 

gedroomde kroon betrof was hij nog ambitieuzer dan Filips. Hij zag zich als een 

wereldveroveraar, wilde keizer worden in plaats van de keizer, Frederik III van Habsburg. De 

besprekingen over een mogelijk huwelijk tussen zijn dochter Maria en diens zoon Maximili-

aan stonden in dienst van dat plan.
739

 Heeft ook hij teruggegrepen op de Brabantse histori-

ografie, en deze nieuwe Brabo-sage laten schrijven om dit doel te helpen realiseren? De 

inhoud van de‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ is met die gedachte in overeen-

stemming. En de vorm van een ook voor niet-Nederlandstaligen begrijpelijk gemaakte 

genealogie of kroniek in het Latijn past bij een diplomatieke intentie. 

 Toch is de tekst geen zuivere hoftekst. Zeker, de ‘Genealogia’ legt een niet te 

evenaren fundament voor de Bourgondisch(-Habsburgse) macht. Maar het standpunt is bo-

venal nationalistisch. Het Brabantse bloed is het beste ter wereld. De Bourgondische hertog 

was dan wel gelieerd aan de voornaamste vorstenhuizen van Europa, maar alleen door zijn 

Brabantse afstamming kon hij aanspraak maken op de wereldmacht. Een antiek rijk rond 

Tongeren als concurrerende navolging van een antiek rijk rond Belgis was alleen interessant 

voor Brabant zelf - de hertogen waren immers tevens in bezit van Henegouwen, en beriepen 

zich ook op die traditie. Opvallend is verder het belang dat bij het aantreden van deze nieuwe 

dynastie wordt toegekend aan de Brabantse Staten. Met hun toestemming kreeg Antoon de 

macht. Zij bepaalden dat na diens dood niet Jan zonder Vrees maar een regentschapsraad van 

edelen en burgers voor zijn minderjarige zoon regeerde. En zij kozen in 1430 voor opvolging 

door Filips de Goede.
740

 Hoe vleiend en vérstrekkend de genealogische implicaties van de 

tekst ook waren voor het vijftiende-eeuwse nageslacht van Priamus, Torgotus en Brabo, de 

vorst dankte zijn positie uiteindelijk aan de Brabantse Staten. En daarmee blijkt, in de 

‘Genealogia’ als geheel, overeenstemming met het standpunt van de Brabantse steden. Want 

van het door die Staten vertegenwoordigde Algemeen Belang achtten de steden - vooral 

Brussel - zich de voornaamste vertegenwoordigers.
741

 

 Dezelfde nationalistische visie op de nieuwe dynastie zagen we al eerder, in de 

grotendeels door Emond de Dynter en Petrus de Thimo geleide Brusselse overname en 

voortzetting van de Brabantsche Yeesten (1432-1444). Zij was een reactie op de Brabantse 

opname in het zoveel grotere Bourgondische bezit. Zo uitte zich de angst voor verlies van 

identiteit, importantie en macht. De vorst mocht dan over meer landen heersen, Brabant was 

daarvan toch het allerbelangrijkste. Uiteindelijk regeerde hij dankzij de Brabantse Staten, en 

was hij hen ook verantwoording schuldig.
742

 Met het groeien van de Bourgondische en later 

Habsburgse macht werd de noodzaak van die boodschap, juist ook door de aanspraken op het 

keizerschap, alleen maar groter. 

                                                
     737 Voor een chronologisch overzicht: Vaughan 1970, 285-289; Vaughan 1973, 125-155. 
     738 Zie hiervóór, 180. 
     739 Zie naast het verloop van de onderhandelingen om een kroon ook Vaughan 1973, 181-182, over Karels 

zelfbeeld als wereldveroveraar. 
     740 Antoon: fol. 62 r; regentschapsraad voor Jan IV: fol. 64 v; Filips de Goede: fol. 69 r. Vgl. eerder Melville 1987 

B, 242-243. 
     741 Hierover samenvattend, terugblikkend vanaf het begin van de zestiende eeuw: Pleij 1988, 289 e.v. Vgl. ook 

hiervóór, V.3.2.2. 
     742 Vgl. hiervóór, 185. 
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De overeenkomst tussen deze twee werken kan van verder belang zijn. Misschien is het 

mogelijk de schrijver achter de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ te identifice-

ren als Petrus de Thimo († 1474). Uit 1719 dateert een vermelding van een door hem ge-

schreven, maar verloren tekst De origine Trevirensium et Tungrorum in de bibliotheek van de 

Parijse minderbroeders. De catalogus van deze bibliotheek, uit 1722, geeft bij dezelfde 

signatuur: “De Timo, Historia ab origine mundi ad destructionem Troiae F“.
743

 Stein 

verklaart deze verschillende omschrijvingen voor hetzelfde handschrift door aan te nemen dat 

de tekst de titel De origine Trevirensium et Tungrorum droeg, en dat het eerste deel over de 

geschiedenis van de Schepping tot de val van Troje handelde.
744

 Hij vermoedt dat dit werk net 

als het verdere oeuvre van De Thimo verband hield met de Brabantse (of in dit geval 

misschien ruimer: Nederlandse) geschiedschrijving, maar hoe precies is hem niet duidelijk.
745

 

En hij ziet een mogelijk verband met drie teksten in het kladboek van De Thimo, van ca. 

1440: excerpten uit de Annales Hannoniae van Jacques de Guise, uit de Chronica pontificum 

Coloniensem, en uit de anonieme Gesta Treverorum.
746

 

 Deze gegevens lijken te suggereren dat het Vaticaanse handschrift Reg. lat. 947 direct 

of indirect teruggaat op deze verloren kroniek van Petrus de Thimo. Gezien de overgeleverde 

titel behandelde ook dat werk de vroegste geschiedenis van Trier en Tongeren, hoogstwaar-

schijnlijk in verband met Brabant. Het opende, net als de ‘Genealogia’, met de periode van de 

Schepping tot de val van Troje. Van de genoemde teksten in het kladboek hebben in elk geval 

het werk van Jacques de Guise en de Gesta Treverorum, direct of indirect, tot de bronnen van 

de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ behoord. 

 Wat is bij de analyse van de tekst gebleken over de auteur achter de ‘Genealogia’? De 

schrijver had een ruime kennis van de historiografie. Zijn nieuwe Brabantse Troje-sage is een 

vindingrijke en zorgvuldige omwerking van klassieke en oudere middeleeuwse overleverin-

gen rond het eigen regionale verleden - over Brabant en Brabo (in tweede
747

 en derde versie) 

en over Tongeren, maar ook over de omliggende gebieden. Hij schreef in het Latijn.
748

 Mis-

schien was hij een humanist. In elk geval is zijn werk in overeenstemming met nieuwere, 

humanistische opvattingen. Hij schreef het mogelijk in opdracht van het Bourgondische hof, 

van Karel de Stoute. Zijn tekst steunt de dynastie, maar vanuit Brabants-nationalistisch 

perspectief, met nadruk op het belang van de Staten. Met zijn tekst richtte hij zich niet op een 

groot publiek, maar op een meer beperkte kring van ook niet-Nederlandstalige geletterden - 

aan het hof, of elders.    

 Wat we weten over leven en werk van Petrus de Thimo
749

 harmonieert met dit profiel. 

De Thimo was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Brabant, en heeft daarover 

verschillende werken in het Latijn geschreven. Veel van het in de vierde Brabo-sage benutte 

                                                
     743 Stein 1994, 121. Vgl. hiervóór, n. 643: ook de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ leek op het 

eerste gezicht een wereldkroniek. 
     744 Hij licht toe: “De middeleeuwse traditie wilde immers dat Trier werd veroverd en Tongeren werd gesticht door 

de afstammelingen van de gevluchte Trojanen” (Stein 1994, 121). Deze verwijzing naar de Troje-sage van Jacques 

de Guise (via Keesman 1991, 268-271) is hier echter niet van toepassing. 
     745 Stein 1994, 122-123, 124 n. 119. Stein stelt: “Het verband met de Brabantse historiografie is echter zeker te leg-

gen, want volgens de overlevering hadden de Trojanen Brussel gesticht en stamden de Brabantse hertogen af van de 

prinsen van Tongeren en Trier”. Hij verwijst daarbij naar het veel latere Den Luyster en de glorie van het hertogdom 

van Braband (3 dln., Brussel 1699; ik zag het ex. Den Haag KB 354 D 55). Deze tekst gaat onder meer terug op Jean 

Lemaire (vgl. hierna, V.4.5.2.). Het verband is dus gedeeltelijk en indirect. 
     746 Stein 1994, 52, 123. 
     747 Invloed van de tweede versie bijvoorbeeld in het gebruik van de reuzennaam Druon en het afsnijden van het 

reuzenhoofd, en in het optreden van Artsardus en Marsiandus. 
     748 Er is geen reden om aan Latijnse vertaling uit de volkstaal te denken. Zie bijvoorbeeld de behandeling van de 

etymologieën. 
     749 Een biografische schets van Petrus de Thimo in Stein 1994, 101-124 en Stein 2012. 
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materiaal (de vroegste geschiedenis van Trier, Jacques de Guise) was hem aantoonbaar be-

kend. Wat betreft Brabo: zijn Brabantiae Historiae diplomatica behandelde de latere 

Brabantse geschiedenis, vanaf Karloman.
750

 Maar hij maakte daarbij wel gebruik van de 

steeds met de Brabo-sage verbonden, romaneske geschiedenis van Godfried met de Baard - 

die overigens ook weer in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ opduikt.
751

 Hij 

was een tijdgenoot en collega van Jan van Edingen,
752

 de auteur van een van onze bronnen 

voor de derde Brabo-sage, en kan de stof via hem hebben leren kennen. Als universitair ge-

schoold jurist en kanunnik van Sint Goedele behoorde hij tot de intellectuele elite, en kon hij 

kennis nemen van nieuwe humanistische inzichten. De Thimo was pensionaris van de stad 

Brussel, en zijn loyaliteit lag dus allereerst bij Brussel en de Brabantse Staten. Maar hij was 

daarmee tevens pro-Bourgondisch, en had goede connecties met het hof. Die ambivalente 

positie resulteerde in precies die primair nationalistische trouw aan het Bourgondische huis 

die we ook zagen in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’. 

 Daar komt bij, dat hij vermoedelijk al eerder voor dit hof had geschreven. Zijn 

Brabantiae Historiae diplomatica lijkt, net als de Chronica van zijn latere medewerker 

Emond de Dynter, vervaardigd ten behoeve van de Bourgondisch-Brabantse diplomatie.
753

 De 

Dynter was in 1449, niet lang na de voltooiïng van dat werk, overleden.
754

 Voor een nieuwe, 

vermoedelijk latere opdracht van dezelfde aard was een keuze voor De Thimo dus niet 

vreemd. En daarmee zou de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ passen in de 

door Stein geschetste grote lijn van de Brabantse historiografie in de eerste helft van de 

vijftiende eeuw: geschreven onder Bourgondische, diplomatieke impuls, door een van de twee 

voornaamste geschiedschrijvers uit die tijd.
755

   

 Verschillende observaties ten aanzien van de tekst krijgen in dit licht mogelijk nieuw 

gewicht. Brabo’s overwinning op de reus wordt in de vierde versie gebruikt ter ondersteuning 

van de Brabantse aanspraken op Grave en het Land van Cuijk. Ook in de Voortzetting was er 

opvallend veel belangstelling voor deze kwestie.
756

 Interesse voor De Thimo’s eigen stad 

Brussel blijkt in het hier besproken gedeelte van de tekst uit de weliswaar korte, maar nieuwe 

melding van de klassieke oorsprong van deze plaats. De link tussen tekst en kopie ligt 

misschien in de Brusselse Sint Goedele, waarvoor het handschrift speciale aandacht liet zien: 

De Thimo was kanunnik van het kapittel van deze kerk.
757

 

 Deze - nader te onderzoeken - toeschrijving zou betekenen dat het origineel dateert 

                                                
     750 Over deze tekst Stein 1994, 13-30. De overgeleverde versies dateren uit de jaren zestig en zeventig van de vijf-

tiende eeuw, de oorspronkelijke is van ca. 1425. 
     751 Vgl. hiervóór, 227 e.v., 239; in het Vaticaanse handschrift op fol. 52 r vermelding van Godfrieds bevrijding uit 

Armenië door Van Leefdale en zijn makkers, en van het huwelijk met Sofia. 
   752 Stein 2012, 62-63. 
     753

 Stein vermoedt een relatie met een door Jan IV en de Brabantse Staten naar paus Martinus V gezonden 

gezantschap, dat tot doel had Jans huwelijk met Jacoba van Beieren (en dus zijn aanspraken op haar landen) alsnog 

geldig te laten verklaren (Stein 1994, 27).  
     754 Over leven en werk van De Dynter: Stein 1994, 73-99. 
     755 Stein 1994, 302-303. Over de hoge status van Sint Goedele in Brussel, en de relatie van het kapittel met het 

humanisme: Pleij 1988, 40-41, 181-182. 
     756 Stein 1994, 54, 79, 290; de auteur vermoedt verband met De Dynters herkomst uit Grave. 
   757 Interessant is in dit verband de (zeventiende-eeuwse) toeschrijving van een niet overgeleverde ‘Historia de 
origine, progressu et occasu quondam florentissimae civitatis Tongrensis’ (NaSo N010) aan Nicolaas Clopper jr. 

(† voor 1487). Deze auteur van het Floriarum Temporum (NaSo N007), een tussen 1464 en 1472 geschreven 

wereldkroniek tot 1468 met veel aandacht voor Brabantse geschiedenis (volgens de traditionele visie zoals in 

Boendale en De Dynter), leefde en werkte in het klooster Mariëndale bij Eindhoven. Hij was de zoon van 

Nicolaas Clopper sr. († 1472), kanunnik van St. Goedele in Brussel, die zijn zoon ten behoeve van diens 

historiografische werk veel boeken deed toekomen (Boeren 1949-1951; Boeren 1951). Ligt hier een schakel in 

de overlevering? Nicolaas jr. overleed echter te vroeg om verantwoordelijk te kunnen zijn voor het Vaticaanse 

handschrift, dat van nà 1489 dateert. Hij lijkt evenmin te passen in het auteursprofiel van de ‘Genealogia’. De 

toegeschreven kroniek kan een traditionele geschiedenis van Tongeren, zonder Brabo, zijn geweest. 
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van vóór 26 februari 1474, toen De Thimo overleed. De terminus post quem lijkt allereerst 

bepaald door De Thimo’s materiaalverzameling, in het kladboek van circa 1440. Verder is in 

dit verband opvallend dat het in 1444 voltooide handschrift-Van den Damme, eindresultaat 

van het Brusselse Yeesten-project, nog de oude Brabantse Troje-sage bevat.
758

 Datzelfde geldt 

voor de in 1445-1446 afgeronde kroniek van de eveneens sterk bij dat project betrokken De 

Dynter.
759

 En ook Jan van Edingens Livre des Chronicques de Brabant, voltooid tussen 1467 

en 1477, lijkt van belang voor de datering.
760

 Dat zou betekenen dat de oorspronkelijke tekst 

mogelijk tussen 1467 en begin 1474 werd geschreven. 

 De genealogische structuur van de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ 

staat de veronderstelde eerdere datering van de tekst probleemloos toe. Bij latere voortzetting 

zoals in dit Vaticaanse handschrift kon de constructie gemakkelijk worden aangepast aan de 

Habsburgse opvolging - een opvolging die de nationalistische boodschap van de tekst op-

nieuw actualiseerde, omdat zij Brabant in een nog groter geheel plaatste. 

 

Intrigerend is - ook in verband met deze datering - de overgeleverde titel van De Thimo’s 

werk, De origine Trevirensium et Tungrorum, door de relatieve nadruk op Trier. Zoals bekend 

werd het hoogtepunt van de onderhandelingen tussen Karel de Stoute en Frederik III gevormd 

door een persoonlijke ontmoeting in deze stad, in de herfst van 1473. De keuze voor deze 

locatie lijkt te zijn uitgegaan van Karel: in augustus heeft Frederik nog gesuggereerd dat 

Metz, ook gezien grootte, meer geschikt voor deze samenkomst zou zijn dan Trier.
761

 Werd 

Karel bij zijn keuze geleid door historische of symbolische overwegingen? Kan de vierde 

Brabo-sage van invloed zijn geweest, met de prefiguratie van ‘aanstelling’ vanuit Trier als 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 
Karel de Stoute en keizer Frederik III 

tijdens het banket te Trier 1473. Miniatuur 

uit de kroniek van Diebold Schilling, hs. 

Zentralbibliothek Zürich (uit: AGN 4, 194) 

 

                                                
     758 Vgl. hiervóór, 183; er is alleen de ook in andere, niet duidelijk verwante handschriften toegevoegde opmerking 

dat ook Karloman van Trojaans bloed was, maar daar lijkt niet op de Brabo-sage te worden gedoeld - zie n. 449. 

Over De Thimo’s rol in het Brusselse project: Stein 1994. 
     759 Zie hiervóór, 180. 
   760 Zie hiervóór, 269 en 322. 
     761 Over de totstandkoming van de ontmoeting Vaughan 1973, 135-140; verloop en resultaat: idem 140-155. 
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toenmalig universeel centrum? De verlangde kroning tot Rooms-koning zou daar meteen 

plaatsvinden. De vraag of er verband bestaat tussen De Thimo’s De origine Trevirensium et 

Tungrorum en deze bijeenkomst is intrigerend - maar niet meer dan speculatief. 

 Karel de Stoute had Troje wel een decoratieve en ongetwijfeld tegelijk symbolische 

rol toegedacht in zijn diplomatieke vertoon. Een hoogtepunt van de ontmoeting in Trier was 

een banket dat hij de keizer aanbood, en dat hij liet aankleden met al de pracht en praal waar 

het Bourgondische hof beroemd om was. Verschillende beschrijvingen van het gebeuren 

melden de schitterende wandtapijten waarmee de muren van kerk en hal bij deze gelegenheid 

waren behangen. In het schip van de kerk waar het gezelschap tevoren de mis ging horen hing 

een gloednieuwe serie tapijten over de Trojaanse oorlog.
762

 Had hij ze ook willen inzetten ter 

opluistering van zijn verhoopte finest hour, de kroning? Ze pasten zeker in het iconografisch 

plan voor die gelegenheid. 

 

 

4.5. Verdere verbreiding 

 

4.5.1. Inleiding 

 

Toen de derde versie van de Brabo-sage in de Alderexcellenste Cronyke van Brabant in 1498 

voor het eerst in druk verscheen, was de vierde Brabo-sage dus al geschreven - maar: in het 

Latijn, en vermoedelijk voor het Bourgondische hof, dat korte tijd later op dramatische wijze 

ten onder was gegaan. De plotselinge dood van Karel de Stoute in 1477 was gevolgd door 

gewelddadige uitbarstingen van gewestelijke vrijheidsdrang en langdurige oorlog met Frank-

rijk. Vijf jaar later verongelukte Karels dochter en opvolgster Maria, en een nieuwe 

machtscrisis brak uit. Het regentschap van haar Habsburgse echtgenoot Maximiliaan van 

Oostenrijk voor hun driejarige zoontje Filips stuitte op heftig verzet.
763

 Tegen deze 

achtergrond van chaos en dynastieke breuk valt te begrijpen dat de Brabants-Bourgondische 

genealogische geschiedschrijving enige tijd stilviel. De nieuwe Brabo-sage kreeg vooralsnog 

geen verdere verwerking of verspreiding. 

 Maximiliaan was evenzeer geïnteresseerd in geschiedenis als zijn Bourgondische 

voorgangers, om vergelijkbare redenen. Ook hij benutte het verleden om zijn positie - onder 

meer die in de Bourgondische erflanden - te legitimeren. Veel onderzoek is al verricht naar 

het werk dat zijn Duitse en Oostenrijkse geschiedschrijvers voor hem verrichtten. Maar ook in 

de Nederlanden verscheen, na enige tijd, Habsburgse historiografie.
764

 Daarbij werd ook weer 

teruggegrepen op lokale tradities als de Brabantse. Pas in dat kader werd de vierde Brabo-sage 

opnieuw opgepakt, door hofschrijver Jean Lemaire de Belges. Door zijn Illustrations de 

Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-1513) kwam het verhaal beschikbaar in de (Franse) 

volkstaal, en kreeg het een ruime verspreiding door de (Franse) drukpers. Langs die weg 

raakte het ook beter bekend in de Nederlanden. 

 Vanaf de vroege zestiende eeuw waren er dus twee lezingen van de Brabo-sage in 

omloop, die beiden via de drukpers grote verspreiding kregen. We zullen zien hoe het beide 

versies verging, in deze tijd van vernieuwing en schaalvergroting. De enorme uitbreiding van 

de Habsburgse macht, de expansie van de stadscultuur in met name Antwerpen, de steeds 

verdere uitbreiding en commercialisering van het boekenbedrijf, het humanisme, de 

                                                
     762 Over het banket: Vaughan 1973, 145-147. Troje-tapijten onder meer vermeld in het Middelnederlandse verslag 

van de ontmoeting, waarschijnlijk van een ooggetuige (Brinkman 1997, 184; tekst onder meer in Handschrift-Jan 

Phillipsz. ed. 1995, 94 e.v. - Troje: v. 389). Over deze pas voor Karel voltooide reeks tapijten Asselberghs 1970; 

gebruik te Trier: 162 (vgl. ook McKendrick 1991, 50-51, die de Middelnederlandse tekst echter niet kent). 
   763 AGN IV, 197-200, V, 420-435. 
     764 Vgl. ook Keesman 1994. 
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Reformatie en de Opstand: het heeft allemaal invloed gehad. 

 Uiteindelijk werd de vierde versie de meest verbreide lezing van de Brabo-sage. “Von 

nun an gilt Lemaires Darstellung für die wahre Brabonsage”, stelt Blöte.
765

 Het verhaal had 

inmiddels echter wel weer enige verandering ondergaan… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemaire de Belges aan 

het werk. Wenen, 

Österreichische National-

bibliothek hs. 3441, fol. 2 v. 

Uit: Henegouwen 1998, 442. 

 

 

4.5.2. Aan het hof  

 

Jean Lemaires Les Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes 

 

Inleiding 

 

Het werk van Jean Lemaire de Belges (1473 - † na 1515) laat zien wat er met de Brabo-sage 

kon gebeuren in handen van een auteur die niet meer in Brabants kader maar - althans 

aanvankelijk - in opdracht van het Habsburgse huis schreef. Lemaire was zelf ook geen  

Brabander, hij was afkomstig uit Henegouwen. Zijn aangenomen bijnaam de Belges verwijst 

                                                
     765 Blöte 1904, 122. 
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naar de mythische Trojaanse hoofdstad van dat graafschap.
766

 Hij was opgeleid tot geestelijke, 

in Valenciennes. Een van zijn leermeesters daar was Jean Molinet, sinds 1475 officieel 

historiograaf van het Bourgondische en later Habsburgse hof. Lemaire werkte aanvankelijk 

voor verschillende Franse heren, ook als literator. Zo belandde hij aan het hof van Savoie, bij 

Margaretha van Oostenrijk. Toen zij na de plotselinge dood van haar broer Filips de Schone 

in 1506 regentes over de Nederlanden werd, volgde Lemaire haar naar het Noorden.  

Inmiddels was hij al - in aanwezigheid van Margaretha’s vader Maximiliaan - aangewezen als 

opvolger van Molinet, als de nieuwe hofhistoriograaf.
767

    

 Margaretha regeerde namens haar vader voor haar neefje Karel, de latere keizer Karel 

V, van wie zij nu ook de verdere vorming op zich nam. Mede met het oog op die opvoeding
768

 

begon Lemaire te schrijven aan zijn bekendste en meest omvangrijke werk: Les Illustrations 

de Gaule et Singularitéz de Troyes, een geschiedenis van Troje en het Trojaanse nageslacht, 

verschenen tussen 1511 en 1513 in Lyon en Parijs, in drie boeken.
769

 Zijn mededeling dat hij 

hiermee startte in 1500 moet waarschijnlijk worden begrepen als een symbolische verwijzing 

naar Karels geboortejaar.
770

 Het werk was dus allereerst bedoeld als vorstenspiegel voor het 

jongetje dat op zesjarige leeftijd, door de dood van zijn vader, de vermoedelijke erfgenaam 

van de keizerskroon én van de kroon van Spanje was geworden; 
 

Duquel (quand il sera en aage parfait) tu feras un second Hector, et ladouberas [die je zal 

wapenen] de belle armature celeste771 

 

aldus Lemaire in zijn proloog tot Margaretha, vol vertrouwen in haar en in zijn boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zes kinderen van 

Filips de Schone, die 

Margaretha na zijn dood 

onder haar hoede nam. 

Lemaires Troje-boek 

was allereerst bedoeld 

voor de oudste zoon, de 

latere Karel V. 

Anonieme Vlaamse 

meester, 1507/1508, 

Museo de Santa Cruz, 

Toledo. Uit: Kohler 

2003, 37. 

 

                                                
     766 Jodogne 1972, 70-74. Zie over Belgis hierna, VI.3.3. 
     767 Jodogne 1972, 74-97. Lemaires eerste, officieuze aanstelling in juni 1505 werd in augustus 1508, drie dagen na 

de dood van Molinet, gevolgd door een officiële. 
     768 Over de intenties achter Les illustrations: proloog en eerste hoofdstuk boek I (Lemaire ed. 1882-1891 I, 3-15); 

Jodogne 1972, 406-422; Kem 1994, 7 en passim. Vgl. over Troje-stof en opvoeding hiervóór, n. 79. 
     769 NaSo J115; ed. Lemaire 1882-1891. Aankondiging nieuwe editie: Abélard 1995, 8 n. 4. 
     770 Rothstein 1990 A, 599-600. 
     771 Lemaire ed. 1882-1891, I, 7. 
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 Karel was niet de enige die van Lemaires Trojaanse geschiedenis moest leren. 

Margaretha wilde het ook laten drukken “à fin que tousiours quelque bien vienne de sa main  

liberale à la chose publique”: tot nut van het algemeen. Zij dacht daarbij speciaal aan de  

Franstalige meisjes en dames uit de hogere kringen, die hun tijd met het lezen van dit boek op 

nuttige wijze zouden kunnen doorbrengen.
772

 

 Behalve opvoedkundige had Lemaire ook historiografische en literaire ambities. 

Hierin toonde hij zich nadrukkelijk humanist. Hij wilde de volledige en definitieve geschie-

denis van Troje schrijven, ontdaan van de fouten van middeleeuwse voorgangers zoals Guido 

de Columnis. Hij keerde daartoe terug naar de oorspronkelijke bronnen. Zo maakte hij op-

nieuw studie van Dictys Cretensis, gebruikte hij de recente Ilias-vertaling van Lorenzo Valla, 

en het materiaal van Annius van Viterbo, dat hij met ontdekkerstrots presenteert.
773

 

Regelmatig kunnen we hem volgen in zijn onderzoek, wanneer hij zijn verhaal op een bepaald 

punt onderbreekt voor uitvoerige bronnenvergelijking. Een belangrijk voorbeeld van zo’n 

uitweiding betreft de historiciteit van de Frankische stamvader Francus, waaraan door 

Italiaanse humanisten nog weleens was getwijfeld. Homerus vertelde toch dat Hectors enige 

zoon Astyanax was omgebracht door de Grieken? Maar Lemaire identificeert Francus met 

Laodamas, de door Dictys genoemde tweede wettige zoon van Hector, die wel overleefde.
774

 

 Hoewel hij de stof dus op wetenschappelijke wijze benaderde schreef Lemaire in het 

Frans, waar nodig met citaten in het Latijn. Die keuze was niet alleen ingegeven door het ge-

ïntendeerde publiek. Wat ook meespeelde was defensieve trots op de moedertaal, “que les Ita-

liens par leur mesprisance acoustumee appellent Barbare (mais non est)”. Lemaire wilde laten 

zien dat het Frans zich wel degelijk leende voor het schrijven van een mooi boek, met alle 

retorische opsiering die daar naar de opvattingen van zijn tijd bij hoorde.
775

 

 Er zijn ook politieke bedoelingen aanwijsbaar. Deze worden hierna besproken. Juist in 

dit opzicht is het werk echter nogal eens verwarrend. Zoals we zagen begon Lemaire zijn 

Illustrations in dienst van het Habsburgse hof. Maar in de afrondingsfase kwam het tot een 

breuk met zijn opdrachtgeefster. Hij ging een nieuw dienstverband aan met - notabene - de 

koningin van Frankrijk, Anne de Bretagne. De Illustrations moesten vlak voor publicatie 

worden aangepast aan deze nieuwe situatie. Dat was een ook in politiek opzicht hachelijke 

taak, want na een kortstondige toenadering, resulterend in de Liga van Kamerijk (1508), 

waren de relaties tussen beide grootmachten opnieuw zeer gespannen. Lemaire voegde 

opdrachten aan Anne en haar dochter Claude toe, en schaafde de inhoud van zijn werk haastig 

bij: het oorspronkelijk Habsburgse karakter werd wat weggewerkt ten gunste van een meer 

Franse aanpak. Erg grondig was deze omwerking niet, daartoe ontbrak ook de tijd. Romme-

ligheid, inconsistentie en losse draden waren het onvermijdelijke gevolg. Ook het latere 

onderzoek naar de Illustrations is door deze gang van zaken beïnvloed. De interpretatie van 

de tekst was vaak te zeer vanuit Frankrijk gedacht, het oorspronkelijk Bourgondisch-

Habsbugse kader waarin hij ontstond werd te weinig onderkend.
776

 

 Ondanks dit gebrek aan eenheid was het werk onmiddellijk een groot succes, allereerst 

natuurlijk in het Franse taalgebied. Het werd verschillende keren herdrukt. De Franse intel-

                                                
     772 Lemaire ed. 1882-1891, I, 10-11 (citaat: 11). Zie ook Jodogne 1972, 413-414, 417; Kem 1994.  
     773 Jodogne 1972, 406-411, 422 e.v.; Kem 1994, 7, 15-17. Vgl. ook hiervóór 41-48, 114-116. Trots op de 
ontdekking van Annius: Lemaire ed. 1882-1891, II, 268. 
     774 Lemaire ed. 1882-1891, II, 272-276. Vgl. hiervóór, IV.3. Lemaires voorbeeld voor de genealogie van Francus, 

de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, heeft deze identificatie niet (hs. Vaticaan Reg. lat. 947, fol. 20). 
     775 Jodogne 1972, 411-417; Kem 1994, 7; citaat: Lemaire ed. 1882-1891, 11. 
     776 Rothstein 1990 A; Abélard 1995 - beiden desondanks met waardering voor de manier waarop Lemaire zich uit 

de moeilijke situatie heeft weten te redden. Andere, aanvullende verklaringen voor het gebrek aan eenheid in het 

werk betreffen de correcties en verdere, afleidende opdrachten van Margaretha, het probleem van strijdige en niet 

meer toegankelijke bronnen (met late ontdekking van Annius), en de verschillende, vaak conflicterende intenties van 

Lemaire (Kem 1994, 6-7; Abélard 1995, 8-13). Enthousiasme Anne (en echtgenoot) voor Troje: Brown 1998, 138.  
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lectuele elite prees en imiteerde Lemaire, en Clément Marot vergeleek hem zelfs met 

Homerus. Die waardering was echter vooral literair, en bleef beperkt tot de eerste helft van de 

zestiende eeuw. Daarna was de smaak veranderd, en het geloof in de verzinsels van Annius 

van Viterbo en in de Trojaanse afstamming van de Franken afgenomen - bij dit deel van het 

publiek althans.
777

 Ook elders vond Lemaire navolging: bij Duitse en Spaanse auteurs in 

Habsburgse dienst bijvoorbeeld, en in de Nederlanden. Maar die verdere receptiegeschiedenis 

van zijn werk is nauwelijks onderzocht.
778

 

 

Inhoud en interpretatie van Lemaires Troje-sage 

 

Het eerste boek van de Illustrations behandelt de geschiedenis van Noach tot Troje,
779

 het 

tweede de Trojaanse oorlog, en het derde tenslotte de Europese herkomst uit Troje. Speciaal 

boek drie is hier dus van belang. Lemaire noemt er een groot aantal Trojaanse afstammings- 

en stichtingssagen: bekende zoals die rond Helenus, Aeneas en Brutus, en minder bekende 

over bijvoorbeeld de oorsprong van bepaalde Franse adelshuizen of Duitse steden. Speciale 

aandacht heeft hij voor de geschiedenis van Bavo, de stichter van Belgis, in zijn eigen 

Henegouwen.
780

 Maar zijn eigenlijke en voornaamste onderwerp in het derde boek is, zegt hij, 

het nageslacht van Francus (Laodamas).
781

 Deze zoon van Hector was na de oorlog 

terechtgekomen bij zijn even wijze als ridderlijke oom Helenus, door wie hij voorbeeldig 

werd opgevoed.
782

 Later stichtte hij Sicambria, en werd hij de stamvader van de edelste naties 

ter wereld: van de westelijke en oostelijke Franken, dat wil zeggen de Fransen in Gallië en de 

Germanen in Allemaigne. Deze tweelingvolkeren zouden hun krachten opnieuw moeten 

verenigen: “Car elles deux ensemble, c’est la plus grand force du monde”.
783

 

 Het motief achter deze uitspraak en achter de Europese benadering van de Troje-sagen 

ligt in Lemaires belangrijkste politieke doelstelling: de oproep tot een nieuwe kruistocht. Door 

de Europese volkeren en hun vorsten te wijzen op hun gemeenschappelijke, edele afkomst uit 

                                                
     777 Jodogne 1972, 1-7; Kem 1994, 1-4. Vgl. hiervóór, IV.4.6.2. en IV.4.6.3.  
     778 Over drukken en herdrukken: Abélard 1976. Een eerste inventarisatie van materiaal voor de verdere 

receptiegeschiedenis van Lemaires Troje-boek geven Reiffenberg 1846, I, LXVI-LXXX; Blöte 1904, 122-123; 

Doutrepont 1936; Doutrepont 1939, 23-24. Zie voor Duitstalige navolging Keesman 1994, 169-171; voorbeelden van 

invloed op Spaanse hofchronistiek: Borst 1957-1963, 1143, 1164. Verdere voorbeelden hierna. 
     779 Lemaire volgt hierin onder meer Annius van Viterbo. Hij laat Troje stichten vanuit Gallië (zoals Vergilius Troje 

had laten stichten vanuit Italië), dat hij voorstelt als een van de rijken die Noach in Europa grondvestte, en waarin 

onder anderen de Lybische Hercules had geheerst. Wanneer de Trojanen later naar Europa vluchten presenteert hij 
dat dan ook als een algemene terugkeer naar de oorspronkelijke geboortegrond (Lemaire ed. 1882-1891 II, 268, 283). 

Deze opening, die het accent van Troje naar Gallië verlegt, is volgens Abélard - die zich hier verzet tegen de Frans-

nationalistische interpretatie van Colette Beaune - het resultaat van Lemaires omwerking richting Frankrijk. 

Oorspronkelijk zou het hem alleen om genealogische verknoping met Noach zijn gegaan (Abélard 1995, 16-17, 23-

24, 25-26).  

 Het is in dit verband opvallend dat in het vervolg van het derde boek steeds verband gelegd wordt tussen de 

beschreven geslachten en de koningen van Germanië, een andere stichting van Noach in Europa, en “la vraye germi-

natresse et produiteresse de toute la noblesse de nostre Europe” (Lemaire ed. 1882-1891 II, 372, en zie ook 422). Een 

van deze koningen was Hercules Alemannus, waarover Tacitus schreef (idem, 379). Het lijkt aannemelijk dat de 

oorspronkelijke, Habsburgse lezing een Germaanse in plaats van een Gallische opening had. Deze sloot dan aan bij 

de grote interesse die het Habsburgse hof al sinds de jaren tachtig van de vijftiende eeuw voor de figuur van Hercules 
had, en die werd gevoed door Celtis’ Tacitus-editie van 1500 (hierover McDonald 1976). 
     780 Overzicht Troje-sagen: Lemaire ed. 1882-1891 II, 283-300. Meer over Bavo, de creatie van Jacques de Guise, 

in VI.3.3. Het nageslacht van Bavo liep tot en met Andromadas, gedood door Caesar. 
     781 Vgl. Lemaire ed. 1882-1891, 300: “nostre propos principal”. 
     782 Vgl. over de opvoeding van Francus door Helenus hiervóór, IV.6.4.  
     783 Lemaire 1882-1891 II, 271-272 (citaat: 271-272). De inhoud van de door Lemaire gebruikte geografische 

terminologie is niet altijd dezelfde (Abélard 1995, 21). France orientale kan voor Austrasië of Austriche la Basse 

staan, maar ook Zwaben en Frankenland, wieg van Hohenstaufers en Habsburgers, omvatten (idem, 19, 22-23 en 

over dit citaat 27).   
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Troje wil hij hen ertoe brengen om dat verloren erfland te heroveren op de onrechtmatige 

bezetters ervan: de Turken.
784

 Sinds de Turkse verovering van Constantinopel, in 1453, stond 

de kruistocht weer hoog op de Europese politieke agenda. De Bourgondische hertog Filips de 

Goede had zich indertijd opgeworpen als de voornaamste voorvechter van zo’n onderneming. 

Ook toen al speelden de Troje-sagen een belangrijke rol in de discussies over dit plan.
785

 

Filips’ Habsburgse opvolgers - direct bedreigd door de Turkse opmars richting Boedapest en 

Wenen - droomden eveneens over het leiden van een kruisvaart.
786

 Dankzij het in 1508 door 

Margaretha bewerkstelligde verbond tussen Frankrijk en het Rijk leek de mogelijkheid tot 

realisatie van die droom dichterbij dan ooit. Zo zag Lemaire het in zijn naar aanleiding van dit 

Verdrag van Kamerijk geschreven La concorde du gendre humain (n.s. 1509). En diezelfde 

gedachte speelt in de Illustrations, waar hij in deze tijd eveneens aan werkte, en waarmee hij 

flink opschoot.
787

 Een in tweede instantie bijkomend voordeel van deze kruistochtijver was, 

dat zij bij de verandering van beschermvrouwe kon worden gehandhaafd als neutrale, pan-

Europese doelstelling. 

 

Oorspronkelijk had Lemaires Troje-sage meer politieke bedoelingen. In de gecastigeerde 

vorm waarin zijn werk ons is overgeleverd zijn deze echter alleen nog met enige moeite af te 

leiden uit de inhoud. Eerst dus een beknopte samenvatting van de grote lijn. 

 Boek drie telt drie delen, respectievelijk gewijd aan de Franken, de oude Bourgon-

diërs, en de samenvloeiïng van deze twee lijnen.
788

 Een groot gedeelte van deze materie gaat 

terug op Brabantse bron. Het eerste part behandelt Francus’ directe nageslacht. Lemaire splitst 

diens Sicambrische nakomelingen in twee groepen. Degenen op wie de gebruikelijke Fran-

ken-geschiedenis
789

 van toepassing is noemt hij de hauts Sicambriens. Hij volgt echter niet 

deze groep, maar een andere, die van de basses Sicambriens. Zij splitsten zich van de eersten 

af en vestigden zich tweehonderd jaar vóór de stichting van Rome - meer dan duizend jaar 

eerder dus dan de hauts Sicambriens - aan de Rijn. Hun leiders waren Troïus en Torgotus. We 

herkennen het verhaal en de verdere geslachtslijst uit de ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’, inclusief de geschiedenis van Brabo, hier Salvius
790

 Brabon geheten.
791

 In 

dit eerste deel wordt deze reeks van Tongers-Brabantse vorsten (eerst koningen, vanaf Salvius 

Brabon hertogen) gevolgd tot en met Austrasius. Deze werd door Clovis aangesteld als 

gouverneur over heel Gallia Belgica, dat naar hem Austrasie of Austriche la Basse werd ge-

noemd.
792

 Lemaire verwijst regelmatig naar ‘l’histoire de Tongres’ of ‘les chroniques de 

                                                
     784 Lemaire ed. 1882-1891 I en II, passim (een aparte verhandeling over deze materie was gepland, maar is niet 
voltooid: II, 474). De voornaamste passages worden besproken in Jodogne 1972, 418-419; Kem 1994, 7, 104-105, 

111-117. 
     785 Zie hoofdstuk IV.4.3. 
     786 Zie bijvoorbeeld Benecke 1982, 17-21 over Maximiliaan. Vgl. verder Abélard 1995, 19-21. 
     787 Jodogne 1972, 97-99, 405. In een brief uit 1509 heet het dat de drie boeken van de Illustrations “sont à corriger 

et parfaire”; Lemaire zegt ze binnenkort (“de brief”) in Lyon te willen laten drukken (Jodogne 1972, 99). 

   788 Zie bijlage, stamboom 8. 
     789 Met vestiging aan de Rijn onder de vierde-eeuwse keizer Valentinianus - vgl. hiervóór, IV.4.1. 
     790 Ook Jean de Brusthem heeft de naam Salvius Brabon. De vorm lijkt afkomstig uit hun gezamenlijke bron (vgl. 

hiervóór, n. 654), net als Karolus Ynach. Misschien zijn het leesfouten, maar eerder lijkt gedacht aan speaking names 

van andere aard. De in Silvius vervatte associatie met Trojaans-Romeinse vorsten zou dan vervangen zijn door een 
nieuwe met salvare, redden: van weduwe Swane en haar twee halve wezen, en daarmee van het Tongers-Brabantse 

rijk (deze suggestie eerder in Doutrepont 1934, 97). De associatie met de rivier Jacea in Jachus Karolus zou kunnen 

zijn vervangen door een nieuwe met Inachus als chique, Latijnse aanduiding voor Grieks (om zijn Griekse verblijf en 

huwelijk). 
     791 Lemaire ed. 1882-1891 II, 300 e.v.; genealogie vanaf 320. Het genealogische deel heeft de naam Troïus (321); 

in de voorafgaande inleiding heet deze aanvoerder en stamvader van de basses Sicambriens echter, eenmalig, 

Troiades (302). Salvius Brabon: 345 e.v. 
     792 Lemaire ed. 1882-1891 II, 364-6, 423; in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ worden de 

Latijnse vormen Austrasia en Austria inferior gebruikt (hs. Vaticaan  Reg. lat. 947, fol. 35 v). 
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Tongres’ als bron voor al deze gegevens.
793

 

 In het tweede deel laat hij de Tongerse geschiedenis even los, om zich te wijden aan de 

genealogie van de koningen van het oude Bourgondië, buurland van het bovengenoemde 

Austrasië. Het heeft moeite gekost hier gegevens over te vinden, stelt Lemaire. In eerste 

instantie volgt hij Annius’ Pseudo-Berosus, en voert hij de Bourgondische koningen terug op 

Tuyscon, zoon van Noach en eerste koning van Germanië.
794

 Dan volgt een lange periode 

waarvoor bronnen ontbreken. Een stamreeks is pas weer te geven vanaf de troonsbestijging 

van Gundengus, begin vijfde eeuw. De dynastie die met deze vorst over het Bourgondische 

volk ging heersen stamde af van de Cimbren. Hier verwijst Lemaire terug naar het eerste deel 

van boek drie, naar het verhaal over de dramatisch verlopen opstand tegen Rome onder 

leiding van de broers van de Tongerse vorst Leo IV. Hij vertelde daar hoe een deel van de 

Cimbren - een verzamelnaam voor de Trojaansbloedige volkeren van de latere Nederlanden
795

 

- aan de slachting door de Romeinen was ontkomen. Zij vluchtten naar het oosten en groeiden 

daar uit tot een groot volk, de Goten. Later wreekten deze zich op de Romeinen (met de 

plundering van Rome door Alarik, in 410), en verspreidden zich over Italië, Gallië en Spanje. 

“Et de ceux sont yssuz les Roys de Bourgongne et d’Espaigne, comme nous dirons cy apres 

en son lieu”. De stamboom van deze in deel twee inderdaad behandelde dynastie eindigt met 

Clothilde, de uiteindelijk laatste uit het huis van Gundengus.
796

  

 In zijn inleiding zegt Lemaire dat het doel van dit tweede deel is, om te laten zien hoe 

het Franse en Bourgondische bloed samenstroomden door het huwelijk van deze Clothilde 

met de Frankische koning Clovis.
797

 Maar de tekst behandelt ook de geschiedenis van hun 

kinderen, kleinkinderen en voornaamste achterkleinkinderen. De bezittingen van Clovis en 

Clothilde werden, via hun enig overgebleven erfgenaam Clotaire (Chlotarius), doorgegeven 

aan hun vier kleinzoons. Het koninkrijk Bourgondië kwam daarbij in handen van Guntran, 
 

duquel est descendue la tresnoble et tresillustre maison des Contes de Hasbourg: depuis alliee à 

celle d’Austriche la Basse et la Haute. De laquelle est auiourdhuy chef et souuerain, la 

tressacree maiesté Imperiale, de Maximilian Cesarauguste, roy de Germanie. 

 

Lemaire voegt nog toe dat hij over de zeven dochters van Clotaire bijna niets heeft kunnen 

vinden. Een ervan trouwde en bekeerde een Engelse koning. Een ander, de allerjongste, was 

Blithildis. Zij werd stammoeder van de Karolingers. Met haar vermelding eindigt dit tweede 

deel.
798

  

 Het derde en laatste deel van boek drie toont hoe de behandelde bloedlijnen 

samenkwamen in Karel de Grote. Ook zullen wij, zo wordt ons in de inleiding beloofd, de 

naam Karel beter gaan begrijpen. Die laatste belofte wordt niet vervuld,
799

 maar de 

Karolingische stamboom wordt, volgens de Tongers-Brabantse lijn, voltooid. Van het 

                                                
     793 Vermeldingen: Lemaire ed. 1882-1891 II 293, 301, 302; op 322 heeft hij het nog over ‘l’histoire de Belges ou 

de Tongres’, mogelijk met gelijktijdige referentie aan Jacques de Guise. Misschien ligt in deze laatste verwijzing de 

reden voor de onjuiste aanname van Doutrepont dat Lemaire met de ‘chroniques de Tongres’ het werk van De Guise 

bedoelt (Doutrepont 1934, 38). 
     794 Lemaire ed. 1882-1891 II, 367, 372 e.v.; zie over deze uitvinding van Annius van Viterbo hiervóór, IV.4.6.2. 
     795 Lemaire ed. 1882-1891 II, 302, 322, 326, en 366 met nogeens als expliciet kernpunt “Il me semble que iay 
monstré assez clerement et succintement, la genealogie du noble sang des Cimbres, yssuz de Sicamber, filz de 

Francus de Troye […]”. Vgl. ook hiervóór, 310. 
     796 Lemaire ed. 1882-1891 II, 380, 393-394; opstand: 337-338. De ontsnapping van een deel van de Cimbren en de 

herleiding van de Bourgondische en Spaanse koningen ontbreken in de Vaticaanse ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’ (vgl. hs. Vaticaan Reg. lat. 947 fol. 25 v). 
     797 Lemaire ed. 1882-1891 II, 367. 
     798 Lemaire ed. 1882-1891 II, 420-421 (citaat: 420). 
     799 Aankondiging: Lemaire ed. 1882-1891 II, 422; veel eerder had hij al wel de naamsverklaring “rude, robuste ou 

rustique” uit de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ overgenomen (339). 
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voorlopige eindpunt van deel een, Austrasius, gaat het via Karloman naar Begga. Zij huwt 

Blithildis’ achterkleinzoon Anschisus - de aangekondigde samenvloeiïng van de twee 

genealogische lijnen - en zo bereikt Lemaire tenslotte zijn eindpunt, Karel de Grote. 

 In enkele bladzijden vertelt hij nog even snel hoe het verder ging - in Frankrijk.
800

 

Zoals de kroning van Pippijn III het eind betekende van het bewind van de hauts Sicambriens 

(de Merovingers), zo kwam er tenslotte ook een eind aan de macht van de Karolingers, 

afgestamd van de basses Sicambriens. Met de usurpatie van Hugo Capet, uit het Saksische 

huis van Angers, begon een nieuw koninklijk geslacht te regeren. Maar door het huwelijk van 

Elisabeth van Henegouwen met Filips II Augustus keerde het Karolingische bloed terug op de 

troon - vandaar dat de Capetingers nog steeds heersen.
801

 Daaruit blijkt dat zij nog steeds zijn 

uitverkoren om, net als hun voorgangers op de troon, het geloof en de kerk te verdedigen - 

allereerst tegen de verwerpelijke Turken. De huidige Franse koning Lodewijk XII, echtgenoot 

van Lemaires nieuwe patrones en in verschillende opzichten op de grote Karel gelijkend, 

heeft al enige stappen in de goede richting gezet. En daarmee is Lemaire weer waar hij wezen 

wil: bij de kruistocht. 

 

Nader beschouwd blijkt deze genealogie het resultaat van de eerder geschetste mecenaatspro-

blemen. Lemaire heeft geprobeerd om er - door bijsturende opmerkingen in zijn in- en 

uitleidingen, en door kleine toevoegingen en omissies - een Franse draai aan te geven. Maar 

de grote lijn was en bleef onloochenbaar en onveranderbaar Habsburgs. Werkelijke wijziging 

had een heel nieuw boek vereist. 

 De aanpak is veelal fundamenteel on-Frans, met voorbijgaan aan en soms zelfs in 

gevoelige tegenspraak met de overleveringen die men in Frankrijk koesterde.
802

 Vaak blijkt 

daarin tevens de eigenlijke, Bourgondisch-Habsburgse oriëntatie van de tekst. Wanneer 

Lemaire zegt dat zijn voornaamste onderwerp het nageslacht van Francus is, dan is dat maar 

half waar. Hij behandelt immers slechts een deel van de Franken, de basses Sicambriens. Juist 

de voor Frankrijk interessante geschiedenis van de hauts Sicambriens, de traditionele Franki-

sche en Franse Troje-sage, wordt niet of nauwelijks besproken.
803

 Hetzelfde geldt voor het 

tweede deel van boek drie. Dat zou de samenvloeiïng van het hoog-Sicambrische bloed met 

dat van de Bourgondiërs tot onderwerp hebben. Maar alleen de voor Frankrijk veel minder 

belangwekkende Bourgondische wortels - wel van betekenis voor Habsburg - worden 

onderzocht. 

 Bovendien blijken de basses Sicambriens hun hoog-Sicambrische broeders in vele 

opzichten te overtreffen, net als in het Brabantse voorbeeld. Ze arriveren vroeger en hebben 

dus oudere rechten, baseren hun macht niet op verovering, hebben eerder koninklijke status en 

zijn eerder gekerstend.
804

 Ook Lemaire vermeldt dat het Austrasius was die Clovis bekeerde. 

Hij voegt daaraan toe dat dit verhaal in 1508 namens Maximiliaan en Filips de Schone aan 

paus Julius II en zijn consistorie werd verteld. Dat gebeurde in een rede over “l’obédience 

                                                
     800 Lemaire ed. 1882-1891 II, 459-475. 
     801 Vgl. over deze materie hiervóór, IV.4.5.1. 
     802 Wat betreft de Trojaanse afstamming, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van Clovis’ bekering - zie hierna. Het 

feit dat de Franse koningen aan het eind van het boek, door middel van de reditus-theorie, als Karolingers en dus 
impliciet als basses Sicambriens worden voorgesteld doet weinig af aan de pijn. 
     803 Dezelfde constatering, maar dan ten aanzien van Lemaires geografie, bij Abélard 1995 (23): France occidental 

wordt vrijwel volledig genegeerd, het gaat om France oriental. 

 Een zeer korte verwijzing naar de verdere geschiedenis van de hauts Sicambriens is opgenomen in een 

uitgebreide verhandeling over Sicambria. Daar wordt - vleiend voor de Fransen, maar niet volgens Franse traditie - 

verteld hoe ze zich vrijwillig aan de goede keizer Augustus onderwierpen, die hen toen ‘om hem moverende 

redenen’ naar de Rijn liet verhuizen (Lemaire ed. 1882-1891 II, 310-311). 
     804 Vgl. hiervóór, 320. De koninklijke status ontbreekt in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’, daar 

heten ze princeps of dux. 
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filiale des païs de par deça”,
805

dus in prefiguratieve en vermoedelijk ook genealogische, 

Nederlandse context. Alleen het voor de Fransen meest pijnlijke deel van de ‘Genealogia 

principum Tungro-Brabantinorum’ ontbreekt. Over de reden van het vroegtijdige vertrek van 

de basses Sicambriens uit Sicambria - de opvolging door de tweeling en de daarop volgende 

troonstrijd - horen we niets. Vermoedelijk vond Lemaire het verhaal over de usurpatie door de 

hoog-Sicambrische voorvader Parides te gevaarlijk, om zijn vérstrekkende implicaties, en 

heeft hij het bij zijn omwerking geschrapt.   

 Opening en afsluiting van het tweede deel van boek drie sluiten aan bij de Franse 

opvattingen, door de nadruk op het belang van Clovis en Clothilde, en van Blithildis als 

stammoeder van de Karolingers. In de tekst is het anders. Lemaire noemt de Karolingers zelf 

ook basses Sicambriens, en gaat daarmee voorbij aan hun voor de Franse Troje-sage essen-

tiële bloedband met de hauts Sicambriens, via Blithildis.
806

 Blithildis wordt ook op andere 

wijze gepasseerd. Haar oudere broer Guntran blijkt de stamvader van de Habsburgers - een 

geslacht dat daarmee een hogere afstamming had dan de nakomelingen van het kleinste zusje. 

En er lijkt een nog verdere veredeling van het Habsburgse bloed aangekondigd, door een - 

niet nader uitgewerkte - latere verbintenis met het huis van Austriche la Basse et la Haute.
807

 

 Opvallend is het niet-actuele, politiek gezien neutrale eindpunt van de stamboom: 

Karel de Grote. De snelle voortzetting tot de Capetingers - nu ineens wèl volgens de Franse 

traditie - wekt de indruk van een latere toevoeging. Deze afsluiting staat alleen door Elisabeth 

van Henegouwen met de voorafgaande genealogie in verband. Hoogstwaarschijnlijk was het 

eigenlijke einddoel Margaretha’s neefje, de kleine Karel, voor wie het boek allereerst was 

bestemd. In dat kader paste ook het losse draadje van de beloofde naamsverklaring.   

 Verandering van eindpunt was waarschijnlijk niet de enige wijziging die deel drie 

heeft ondergaan. De structuur van het voorafgaande suggereert hoe de genealogie eigenlijk 

was gedacht. Deel een eindigde met de Tongerse vorst Austrasius: een door zijn naam ideaal 

aanknopingspunt voor een genealogie van het Oostenrijkse huis. Deel twee stopte eveneens 

op een voor de Habsburgers belangrijk punt: bij hun Merovingisch-Bourgondische stamvader 

Guntran. Daarbij wordt aangekondigd dat zijn geslacht zich later verbond met dat van 

Austriche la Basse et la Haute. Het lijkt aannemelijk dat dát de vermenging van bloedlijnen 

was die in deel drie centraal zou staan, en niet het huwelijk van Begga en Anschisus. Maar 

hoe de verbintenis tussen het nageslacht van Austrasius en Guntran, en de lijn naar de latere 

Habsburgse bezittingen in Oostenrijk (Austriche la Haute
808

) precies was geconstrueerd, blijft 

onduidelijk. We komen hier nog op terug. 

 De genealogie in de Illustrations was dus eigenlijk bedoeld als een genealogie van de 

Habsburgers. Uit Lemaires correspondentie blijkt dat hij inderdaad aan zo’n stamreeks 

werkte.
809

 Of hij (ook) een zelfstandige studie voorbereidde is niet duidelijk. De resultaten 

                                                
     805 Lemaire ed. 1882-1891 II, 365. 
     806 Vgl. hiervóór, IV.4.2., IV.4.5.1. Het punt is dus dat Blithildis’ Trojaans-Merovingische bloed van minder 

waarde en belang was dan het Trojaans-Tongerse bloed dat via Karloman en Pippijn kwam.  
     807 Zie het citaat hierboven, 333. Door de ruime aandacht voor Tongeren-Brabant en de aangekondigde verbintenis 

met dit huis lijkt het aannemelijk dat Karel de Grote door Lemaire wel als voorvader van de Habsburgers was 

gedacht. In de genealogieën van Lemaires Oostenrijkse collega’s, die de Habsburgers eveneens een Merovingische 

afkomst toeschrijven, is Karel dat niet. Vgl. voor hun stambomen Laschitzer 1888, en voor de achtergronden van 
deze opvatting Althoff 1979. 
     808 Situering naast Hongarije: Lemaire ed. 1882-1891 II, 423. 
     809 In een brief uit 1509 vraagt hij Margaretha om een retraite voor de voltooiïng van een aantal werken, waaronder 

“la Genealogie de vostre maison depuis le temps du deluge jusques aux princes modernes, que j’ay cueilly des 

meilleurs libraries de Chrestienté” (Jodogne 1972, 99). 

 In de inleiding van La pompe funeralle de Phelipes de Castille (1507) herinnert hij Margaretha aan een 

eerder voor haar geschreven verhandeling over begrafenisrituelen bij - onder meer - “voz ancestres, princes Troyens 

et Belgiens” (Lemaire ed. 1882-1891 IV, 243). Ook deze Traité des pompes funèbres is ons echter alleen overge-

leverd in verfranste vorm, en bevat niets over de Habsburgse voorouders (idem, 269-292). Tijdens het schrijven 
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van zijn werk zijn alleen overgeleverd in de Illustrations, in groter geheel geïntegreerd, en 

door de omstandigheden gecoupeerd en gewijzigd. 

 Juist in dit derde boek moet Lemaire het moeilijk hebben gehad met de omwerking 

richting Frankrijk. Want een van de oorspronkelijke intenties achter zijn genealogie was het 

overtreffen van de Troje-sage van het Franse koningshuis, de Habsburgse erfvijand. Daarmee 

moesten allereerst de vooral door Maximiliaan als zeer bedreigend ervaren Franse aanspraken 

op de universele macht onderuit worden gehaald.
810

  Maar dat was niet alles. 

 

Voor verder begrip van zijn bedoelingen moeten we ons richten op het overige onderzoek 

naar de Habsburgse afstamming. Lemaire was niet de enige die deze materie bestudeerde. 

Aan het hof in de Nederlanden had Olivier de la Marche zich er eerder mee bezig gehouden. 

Maar het meeste werk werd verricht door de Duitse en Oostenrijkse genealogen rond 

Margaretha’s vader Maximiliaan. Deze was buitengewoon geïnteresseerd in zijn Trojaanse 

bloed, dat hij bovendien niet meer - zoals zijn voorvaderen - via Rome, maar via de 

Merovingers wilde zien herleid.
811

 

 Een belangrijke verklaring voor deze intensieve belangstelling voor de Trojaanse 

afstamming, en voor de nieuwe Frankische invulling ervan, is te vinden in een brief van een 

van deze onderzoekers. Ladislaus Sunthaim schreef hem in 1503: “Item ich vind in kainer 

bewërten cronika, das die herrn von Habspurg in dem kunigreich Burgundj, herzogtumb oder 

grafschaft Burgundj geregiert haben”.
812

 Het is een antwoord op de kennelijke opdracht om te 

zoeken naar gegevens die Maximiliaans macht over de Bourgondische bezittingen, hem 

toegevallen door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië in 1477, konden onderbouwen door 

deze verbinding voor te stellen als een terugkeer naar voorvaderlijk erfgoed. Een dergelijke 

onderbouwing had Maximiliaan hard nodig. Om het hertogdom Bourgondië en Franche-

Comté (het ‘grafschaft Burgundj’) moest hij strijden met Frankrijk, dat beide gebieden in 

1477 had ingenomen en dat het hertogdom niet meer los zou laten. En in de Nederlanden 

stuitte hij op een zich vooral tussen 1482 en 1493 heftig roerend gewestelijk particularisme. 

Voor velen was en bleef hij een gehate vreemdeling.
813

     

 Lemaire heeft met zijn genealogie aan diezelfde behoefte aan legitimering van de 

Habsburgse macht willen voldoen, en slaagde daar beter in dan Sunthaim. Hij creëerde een 

eigen Habsburgse band met de vroegste Frankische vorsten en hun gebieden, door Guntran. 

Deze was rechtmatig erfgenaam en vorst van het oude koninkrijk Bourgondië. Lemaire geeft 

een nauwkeurige beschrijving van het grote gebied waarover dit rijk zich uitstrekte: van de 

Vogezen in het noorden tot de Middellandse Zee in het zuiden, van de Loire en de Seine in 

het westen tot de Rijn en de Frans-Italiaanse Alpen in het oosten. Het hertogdom en graaf-

schap Bourgondië uit zijn eigen tijd behoorden ertoe, evenals het graafschap Habsburg.
814

 

                                                                                                                                                   
ervan, waarschijnlijk eveneens in verband met het overlijden van Filips (vgl. Jodogne 1972, 97), moet Lemaire echter 

al de nodige informatie over hun genealogie tot zijn beschikking hebben gehad. 
     810 Vgl. hiervóór, IV.4.5.1. Ook al hadden niet alle Franse koningen uit zijn tijd werkelijk imperiale ambities, er 

waren voortdurend geruchten en verdenkingen in die richting. Maximiliaan was hier zeer gevoelig voor. Zeller 

spreekt zelfs van een obsessie, een idée-fixe, een psychose (Zeller 1934, 499-500). Vgl. verder over de Frans-

Habsburgse erfvijandschap, verergerd door persoonlijke smaad: Wiesflecker 1971-1986 I, 39; AGN 5, 451-452, 456. 
     811 Vgl. hiervóór, IV.4.4.2. en Keesman 1994. 
     812 Laschitzer 1888, 10-11. Er zijn meer redenen genoemd voor de intensivering en inhoudelijke heroriëntatie van 

de Habsburgse belangstelling voor Troje. Een Romeinse afstamming kon onderschikking aan de paus impliceren. 

Een Frankische sage was meer in overeenstemming met het nationalisme van de Duitse humanisten, en bood - zoals 

hierboven bleek - betere mogelijkheden om het Franse koningshuis te overtroeven. De aanvankelijke Frankische 

vestiging in Sicambria ondersteunde Maximiliaans aanspraken op Hongarije. Verder zou behoefte aan navolging van 

het Bourgondische voorbeeld een rol hebben gespeeld. Zie voor uitwerking en literatuur Keesman 1994. 
     813 AGN 1978-1983, IV, 197-200; V, 420-435. Ook na 1493 bleef de tegenstelling tussen dynastiek en gewestelijk, 

Nederlands belang een probleem: AGN V, 443 e.v. 
     814 Lemaire ed. 1882-1891 II, 367-372. 
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Guntrans Habsburgse nageslacht zou bovendien later zijn gelieerd met de vorsten van 

Austriche la Basse, dat wil zeggen: met de basses Sicambriens, het Tongers-Brabantse huis.
815

 

Ook van Austriche la Basse, het noordelijke buurland van het koninkrijk Bourgondië, geeft 

Lemaire de - ons inmiddels bekende - grenzen. Het was het land tussen Rijn en Schelde, van 

de Noordzee tot de haute Bourgogne.
816

 Zo was de Habsburgse macht over de erflanden van 

Maria van Bourgondië historisch verankerd. En de banden bleken nog hechter verknoopt. 

Volgens Lemaire waren de Bourgondische en Spaanse koningen afgestamd van de Cimbren, 

en dus afkomstig uit de Nederlanden. Van overheersing door vreemden was daarom geen 

sprake.  

 

Uit de mededeling over de latere verbintenis van Guntrans huis begrijpen we dat de vorsten 

van Austriche la Basse later ook Austriche la Haute verwierven.
817

 Hoe dat gebeurde horen 

we niet. Meer dan de eerder geciteerde twee regels zal Lemaire, onder Frans patronaat, niet 

aan de verdere Habsburgse genealogie hebben willen wijden. Maar het was ongetwijfeld de 

bedoeling om de lijn naar de Habsburgse bezittingen in Oostenrijk te trekken. 

 Hoe die verbinding kon worden gelegd lezen we bij Jakob Mennel, een van Maximi-

liaans Oostenrijkse genealogen: via Brabo. In zijn Fürstliche Chronik genannt Kaiser 

Maximilians Geburtspiegel (1518) behandelt Mennel het (bij hem Frankische) koninkrijk 

Bourgondië. Daar heerste Theodopertus, die werd opgevolgd door zijn oudste zoon. De 

tweede zoon, Odoperth, kreeg een aantal gebieden
818

 in het oosten van Bourgondië en in het 

zuidoosten van het aangrenzende Frankische rijk Austria of Austrasia. Dat laatste strekte zich 

uit over het latere Brabant (Austria inferior) en Lotharingen (het zuidelijker Austria superior, 

rondom Metz), en was genoemd naar Austrasius, hertog van Brabant in de tijd van Clovis. 

Odoperths nazaten, naar een kasteel in hun gebied ‘Habsburgers’ genoemd, breidden hun 

macht in de loop van de tijd uit naar het oosten, naar de oevers van de Donau. En terwijl het 

vroegere Austr(as)ia andere namen ging dragen - Brabant, Lotharingen - werd Austria de 

gangbare naam voor deze nieuwverworven landen aan de Donau. Dat kwam doordat hun 

Habsburgse heersers, ten teken van hun Trojaanse afkomst, het Austrasische wapen voerden 

dat de Trojaan Salvius (!) Brabon in de eerste eeuw voor Christus uit Arcadië naar Brabant 

had gebracht. Maximiliaan bleek dus niet alleen een nazaat van de Trojaansbloedige koningen 

van Bourgondië. Ook wapen en naam van zijn Oostenrijkse erflanden vormden een directe 

herinnering aan zijn Trojaanse afkomst, en aan de oude Habsburgse banden met de gebieden 

die hij in 1477 had verworven, en die min of meer samenvielen met de vroegere Frankische 

rijken Bourgondië en Austrasië.
819

 

 Het is duidelijk dat Mennel voor het Austrasische deel van dit verhaal sterk op de 

Brabantse geschiedschrijving en vooral op Lemaire leunde.
820

 Dat is niet verwonderlijk - net 

                                                
     815 In Guntrans tijd was Austriche la Basse grotendeels in handen van zijn eigen familie, de hoog-Sicambrische 

Frankische koningen. Austrasius had slechts een deel ervan in eigen bezit, van de rest was hij gouverneur (Lemaire 

ed. 1882-1891 II, 420, 423). Oorspronkelijk was het gebied echter eigendom van zijn voorvaderen: zie de vooraf-

gaande geschiedenis van Brabo (idem, 351-352). Bij het verval van de Merovingers kwam het in handen van Pippijn 

II (idem, 433), eigenlijk dus de rechtmatige heerser. 
     816 Lemaire ed. 1882-1891 II, 365-366, met de toevoeging dat hiertoe behoorden “Utrecht, Coulongne, Trèves, 

Mayence, les païs de Brabant, Gheldres, Clèves, Hollande, Zelande, Haynnau, Hasbain, Liège, Lembourg, Alsate et 
toutes les terres que le Conte Palatin tient maintenant alentour du Rhin. Et oultre ce, tout le païs d’Ardenne et de 

Barrois, qui depuis ha esté eslevé en Duché, avec le quartier du païs qui maintenant s’appelle Lorraine”. Dit gebied 

omvatte het grootste deel van Gaule Belgique, en heette later France orientale. Vgl. ook hiervóór, n. 783. 
     817 Het gaat om een en hetzelfde huis, gezien het gebruik van celle en laquelle. Vgl. het citaat hiervóór, 333. 
     818 Habsburg, Altenburg, Kiburg, Uechtland, Aargau, Thurgau, Sundgau, Elzas, Breisgau, het Zwarte Woud: 

historische machtsbases van de Habsburgers (Mertens 1988, 137). 
     819 Mertens 1988, 135-141. 
     820 Ten aanzien van de Frankisch-Bourgondische geschiedenis en genealogie volgt Mennel eigen wegen. Al in 

1507 wees hij niet Guntran maar Odoperth, eveneens voorgesteld als een zoon van Clotharius, als stamvader van de 
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zomin als het feit dat Lemaire zelf eveneens op de Brabantse traditie voortbouwde. Natuurlijk 

was er het voorbeeld van de Bourgondische voorgangers, die zich ook al in deze traditie 

hadden geplaatst. Maar voor het Oostenrijkse huis speelde er meer. Grunzweig wees al op de 

drievoudige parallellie die Maximiliaan, bij zijn kennismaking met de Brabantse historio-

grafie in 1477, moet hebben gefrappeerd. Zowel Brabant als Oostenrijk droegen de naam 

Austria, noemden zich aartshertogdom, en hadden een wapen van keel met zilveren band.
821

 

Juist in Brabant leken dus antwoorden op de geschiedkundige vragen en verlangens van het 

Oostenrijkse huis te vinden. Daarom stuurde Maximiliaan Mennel naar Brabant, en verzocht 

hij zijn dochter Margaretha in een brief om deze bij zijn onderzoek in de Nederlanden waar 

mogelijk behulpzaam te zijn.
822

 

 Misschien berust Mennels kennis van het werk van Lemaire alleen op de gedrukte 

versie van de Illustrations, uit 1511-1513. Maar het is ook mogelijk, en zelfs heel waarschijn-

lijk, dat hij tijdens zijn bezoek aan de Nederlanden persoonlijk contact met de hofhistorio-

graaf heeft gehad.
823

 Betere hulp kon Margaretha hem immers, behalve toegang tot bibliothe-

ken en archieven, niet geven. Misschien heeft Mennel daarbij een eerdere, meer Habsburgse 

versie van Lemaires werk gezien of gehoord. Ook Lemaire heeft het, in de Illustrations, over 

het wapen van de Arcadische Trojaan Salvius Brabon, ridder van Caesar, dat vroeger door de 

koningen van Austriche la Basse werd gedragen, en ‘tegenwoordig’ door het Oostenrijkse 

huis.
824

 In de overgeleverde versie lijkt het een wetenswaardig terzijde. Maar misschien 

verliep de Habsburgse machtsuitbreiding naar het oosten bij Lemaire aanvankelijk op 

vergelijkbare wijze, en was Brabo’s Trojaanse wapen ook voor hem van belang als een 

schakel tussen Austriche la Basse en Austriche la Haute. 

 

Kijken we nader naar Lemaires bewerking van de ‘Genealogia principum Tungro-

Brabantinorum’, in het eerste en derde deel van boek drie, dan blijkt hij zijn voorbeeld 

tamelijk trouw te volgen.
825

 Het meest opvallende verschil is zijn veel verder gedreven 

humanistische werkwijze. Regelmatig wordt het verhaal onderbroken voor een bespreking 

van bronnen, standpunten, vondsten, mogelijke identificaties. 

 Dergelijke wetenschappelijke toevoegingen kunnen ook een politieke achtergrond 

                                                                                                                                                   
Habsburgers aan. Enige jaren later voerde de eveneens bij het onderzoek betrokken Johannes Trithemius Guntran 

weer op. Johannes Stabius bracht daar tegenin dat deze Merovinger volgens Gregorius van Tours kinderloos was 

gestorven. Zie over de discussie en over Mennels alternatief Laschitzer 1888, Althoff 1979. 
     821 Grunzweig 1956, 153-154. 
     822 Althoff 1979, 93 e.v. Zie ook hiervóór, 180. 
     823 Doelt Mennel daarop wanneer hij, in een genealogisch traktaat uit 1515 voor de jonge Karel, zegt dat zijn 

inzichten het resultaat zijn van “les dilligence de moy et de mes compaignons hystoriographes allemans et wallons”? 

Citaat naar Mertens 1988 (125 n. 28), die een staf van Duitse en Waalse medewerkens vermoedt. De keuze voor het 

woord wallon wijst in elk geval op Franstaligen met een Nederlandse herkomst.  
     824 Lemaire ed. 1888-1891 II, 346. Brabo’s wapen kon hij al in de ‘Genealogia principum Tungro-Brabantinorum’ 

vinden. In het overgeleverde handschrift wordt het echter foutief beschreven als keel met een gouden (in plaats van 

zilveren) dwarsbalk (Vaticaan Reg. lat. 947, fol. 26 v). 
     825 Een complicerende factor bij de beschouwing van Lemaires bewerkingstechniek is het hiervóór genoemde 

vermoeden, dat het Vaticaanse handschrift van de ‘Genealogia’ berust op een uitvoeriger origineel (vgl. 322). Het is 

daardoor speciaal bij uitbreidingen niet altijd duidelijk of Lemaire zelf heeft ingegrepen: ze kunnen teruggaan op zijn 
bron (vgl. ook hiervóór, n. 654). Dat lijkt bijvoorbeeld het geval bij de in het Vaticaanse handschrift te verwachten, 

maar ontbrekende afleiding van Germani en Germania uit Germana (vgl. hiervóór, n. 701). Andere toevoegingen 

kunnen op dezelfde manier worden verklaard, maar zouden ook kunnen voortkomen uit Lemaires politieke of huma-

nistische intenties. Zo legt hij uit dat Swanes belangstelling voor zwanen voortkwam uit het feit dat deze vogel was 

gewijd aan Venus, de moeder van Aeneas, en dus herinnerde aan de Trojaanse afstamming van het Julische huis 

waartoe zij behoorde (Lemaire ed. 1882-1891 II, 342, 344). En hij vertelt dat zij, na de dood van Karel, het bewind 

over Tongeren in handen gaf van Ambiorix, de koning der Eburonen (idem, 344-345). De opvoedkundige bedoeling 

van de Illustrations kan verklaren waarom Lemaire sterker nadruk legt op Swanes angst voor haar broer, om haar 

zedelijke misstap (idem, 344, 349-350). 
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hebben. In de ‘Genealogia’ werden, als opstandelingen tegen Rome onder leiding van de 

broers van Leo IV, vier volkeren met name genoemd. Het waren de Theutones (de bewoners 

van het gebied tussen Rijn en Moezel), de Ambrones (uit het gebied tussen Rijn en Maas), de 

Tungrini (de Lotharingers) en de Cymbri (Brabanders en Vlamingen). Lemaire noemt er 

meer: de Cimbren (“qu’on dit maintenant Frisons, Ostrelins et Dains”
826

), de Menapiërs (uit 

Gulik en Gelre), de Belgen (uit Henegouwen en Namen), de Eburonen (Luikenaars) en de 

Tongersen (Brabanders), die zich hebben verbonden met de Teutonen (de hauts Allemans), 

Ambronen (uit het Rijngebied) en Tigurini (mogelijk uit Zwitserland).
827

 En de geschiedenis 

van Karel en Swane wordt door hem aangevuld met een identificatie van de Allobrogen als 

“Savoyens et Bourguignons”, en van het land van de Sequani als Franche Comté.
828

 Deze 

uitbreidingen weerspiegelen een ruimere politieke horizon dan het vooral Brabants-Lotha-

ringse blikveld van de ‘Genealogia’. In het eerste voorbeeld werd bovendien het idee van 

historische eenheid van de Habsburgse Nederlanden versterkt. 

 Het eerste deel van de genealogie, van Francus tot Menapius (met wie de eigenlijke 

Brabo-sage begint)
829

, is flink ingekort. Een aantal van de minder belangrijke vorsten wordt 

zelfs helemaal niet genoemd, “car ilz ne servent de rien au propos”.
830

 Maar ook essentiële 

zaken zijn verdwenen. De zo belangrijke troonstrijd in Sicambria, de stichting en latere 

grootte van Tongeren, en de opbouw van het Tongerse rijk worden niet behandeld.
831

 Lemaire 

was vooral geïnteresseerd in de genealogie. Daarin ligt wat hem betreft het belang van het 

Brabo-verhaal, zo blijkt uit zijn besluit daarvan: 
 

Il appert icy clerement par les choses dessus narrees, combien grande noblesse de sang fut 

meslee et redoublee pour lors en ceste genealogie. Premierement de Charles Ynach [Jachus 

Karolus] 832, yssu des Belgiens et des Cimbres, avec sa femme, nommee Germaine, soeur de 

Iulles Cesar, premier Empereur des Romains. Et en apres de Salvius Brabon, extrait de 

Sicamber, filz de Francus, avec Swane, la ieune fille des dits Charles Ynach et Germaine. Par-

quoy les Princes descendus de la dite propagation, se peuvent bien vanter d’estre les plus 

nobles du monde.833 

 

Dat de juist in genealogisch opzicht cruciale troonstrijd verdween is hierboven verklaard als 

aanpassing aan het nieuwe, Franse mecenaat. Misschien werd daarbij ruim gesneden. Een 

andere mogelijke verklaring voor het weglaten van de wetenswaardigheden rond Tongeren is, 

dat zij betrekking hadden op het Tongers-Brabantse land, en niet op het bloed.  

 Toch blijft ook van dergelijke territorium-gebonden elementen opvallend veel 

behouden. Lemaires Brabo-sage bevat nog steeds de naamsverklaringen van de met de 

Brabantse historie verbonden steden Tongeren,
834

 Agrippina, Cambrai (Kamerijk), Valen-

ciennes, Gulik en Landen. En hij wijdt een apart hoofdstukje aan de Nederlandse steden-

stichtingen van Julius Caesar, dat zelfs uitbreidingen ten opzichte van zijn Brabantse voor-

beeld bevat. Lemaire vertelt daarin dat Caesar te Leuven een nieuwe, grotere en mooiere 

tempel voor Mars en Pluto bouwde, en een sterk kasteel op een berg bij de rivier de Dijle.
835

 

                                                
     826 Lemaire ed. 1882-1891 II, 326. Enkele regels verder noemt Lemaire Cimbres tevens de Romeinse verza-

melnaam voor de verschillende volkeren van de Nederlanden. 
     827 Hs. Vaticaan Reg. lat. 947 fol. 25 v, Lemaire ed. 1882-1891 II, 323, 326. 
     828 Lemaire ed. 1882-1891 II, 342, 344. 
     829 Menapius was de vader van Leo IV en zijn broers. Hij gaf de aanzet tot de door twee van zijn zoons geleide op-

stand.  
     830 Lemaire ed. 1882-1891 II, 322. 
     831 Al wat rest is de opmerking dat de namen van de huidige stad Tongeren nabij Luik en van het vroegere grote 

volk van de Tongersen aan Tungris zijn ontleend (Lemaire ed. 1882-1891 II, 321; vgl. ook 302). 
     832 Vgl. over deze nieuwe vorm hiervóór, n. 790. 
     833 Lemaire ed. 1882-1891 II, 352. 
     834 Hier niet afgeleid uit tu ungeris, maar uit de naam van Torgotus’ zoon Tungris (Lemaire ed. 1882-1891 II, 321). 
     835 Dit lijkt niet afkomstig uit een uitgebreidere lezing van de ‘Genealogia’, die juist snoeide in Caesars 
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En hij geeft niet alleen de etymologie van Antwerpen uit hand-werpen (met Caesars ridder 

Gravius als reuzendoder), maar gaat tevens in op de archeologische en taalkundige 

argumenten die de Antwerpse humanisten aan het begin van de zestiende eeuw voor dit 

verhaal meenden te kunnen aanvoeren.
836

 Dat alles krijgt echter plaats in een boek dat ook de 

antieke stichting van steden als Nantes en Reims, Tours, Toulouse, Pforzheim en Mainz 

behandelt. De Brabantse context is, ook hier, verdwenen.
837

   

 

Aan de oppervlakte is het Lemaire er dus om te doen, de Europese volkeren uit Troje te 

bewegen om hun verloren land van herkomst te heroveren op de Turken. Hij richt zich speci-

aal op de afstammelingen van de door geboorte én vorming volmaakte voorvader Francus: de 

westelijke Franken onder de Franse koningen, en de oostelijke Franken onder de Habsburgers. 

Hen samen noemt hij het edelste en sterkste volk ter wereld. En ook verder doet hij 

voortdurend zijn best om zowel het Franse als het Habsburgse huis te vleien, om zijn nieuwe 

beschermvrouwe te strelen zonder zijn oorspronkelijke opdrachtgeefster tegen de haren in te 

strijken. 

 Ónder de oppervlakte is de tekst echter, ondanks omwerking, volledig en uitsluitend 

gericht op de Habsburgers. Hun leiding moet Lemaire bij zijn kruistochtoproep voor ogen 

hebben gestaan. Hun culturele prestige moest door dit opvoedende, literaire en historiografi-

sche meesterwerk worden verhoogd. Hun toekomstige troonopvolger was er het richtpunt van. 

En hun genealogie was het eigenlijke onderwerp van boek drie. In opzet en uitwerking had 

die genealogie anti-Franse kenmerken, onder meer ingegeven door vrees voor Franse mede-

dinging naar de universele macht. Die animositeit blijkt vooral in de - slechts op het meest 

pijnlijke punt ingeperkte - suprematie van de basses Sicambriens ten opzichte van het hoog-

Sicambrische broedervolk. Opvallend is bovendien de heiligschennende behandeling van 

enkele geloofsartikelen van de Franse geschiedschrijving (de bekering van Clovis, het belang 

van Blithildis). Daarnaast ging het om onderbouwing van de omstreden Habsburgse macht 

over de erflanden van Maria van Bourgondië, door de creatie van vroegere aanspraak en 

verwantschap. Dat alles moest tenslotte ook nog worden gecombineerd met een verklaring en 

legitimering van de latere Habsburgse positie en bezittingen in Oostenrijk. Naar 

Bourgondische gewoonte greep Lemaire terug op de Brabantse traditie, waarvan het belang 

voor de Habsburgers nog werd verhoogd door intrigerende overeenkomsten met hun eigen 

Austria aan de Donau.
838

  

 

Voor de Brabo-sage had Lemaires overname vérstrekkende gevolgen. Het verhaal kreeg een 

enorme verspreiding, door het grote, internationale succes van de Illustrations. De 

intellectuele status van Lemaire lijkt de stof bovendien een hernieuwde ‘Salonfähigkeit’ te 

hebben verschaft.
839

 Maar het relatieve belang ervan verminderde sterk. De stof zelf bleef, 

afgezien van de belangrijke inkorting in het begin, redelijk ongeschonden. De lading ervan 

bleef daarmee in potentie deels behouden.
 840

 Maar het verhaal werd ontmanteld, doordat de 

                                                                                                                                                   
Nederlandse bouwwerken (zie hiervóór, 315). 
     836 Meer daarover hierna, V.4.5.3. 
     837 Genoemde ‘Brabantse’ steden: Lemaire ed. 1882-1891 II, 321, 322, 343, 357, 363. De in de‘Genealogia 
principum Tungro-Brabantinorum’ gegeven stichtingen en / of naamsverklaringen van Brussel, Leuven, Aarschot en 

Nijmegen ontbreken. Voor Nijmegen had Lemaire een nog mooier verleden: het was gesticht door de tweede koning 

van Gallië, en dus nog weer veel ouder (vgl. VI. 5.4). Caesar-stichtingen: Lemaire ed. 1882-1891 II, 353-354, met 

verder de stichtingen van Grave door Gravius junior, en Gent en Torhout door Caesar zelf. Genoemde Franse en 

Duitse steden: idem, 298-300, Nantes en Reims in het eerste, Gallische deel (I, 112 e.v.). 

   838 Vgl. voor aanpassing aan actuele Habsburgse belangen (de Gelderse oorlogen) nog hierna, VI.5.4. 

   839 Vandaar dat men Brabo in de eerste helft van de zestiende eeuw nog in verschillende serieuze Latijnse 

kronieken kan aantreffen, met beroep op Lemaire. 
     840 Vgl. hiervóór, V.4.4.3. 
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Brabantse context wegviel. Dat was tot op zekere hoogte inherent aan opname in een 

Habsburgse geschiedenis. Maar het effect werd nog versterkt door de toevallige omstan-

digheid van Lemaires overstap naar Frankrijk, en de omwerking die daarvan het gevolg was. 

Ook nieuwe, op Habsburg gerichte betekenisgeving verdween door die overgang. Hoever de 

ont-brabantisering in de oorspronkelijke opzet van de Illustrations ging, is niet te zeggen. De 

tendens was ook daarin al zichtbaar, in de aanpassing aan een ruimer politiek blikveld, en 

misschien in de concentratie op het bloed, met weglaten van een deel van de vroegste 

gegevens over het land. In de uiteindelijke, verfranste lezing van Lemaires werk was het 

verband met Brabant zo goed als verdwenen. Dat kwam vooral door het ontbreken van de 

verdere Brabantse geschiedenis en van een contemporain Brabants eindpunt (lees: de 

regerende hertog, in dit geval de kleine Karel). Het verhaal stond nu in een haast uitsluitend 

antiek en veel groter, Europees kader. Zo werd de Brabo-sage een wetenswaardigheid uit de 

Europese geschiedenis. Er werd geen eigen, Brabants belang meer mee gediend. 

 

Latere Habsburgse literatuur 

 

Lemaire was de laatste belangrijke historiograaf aan het Habsburgse hof in de Nederlanden.
841

 

Met het - zo goed als definitieve - vertrek van Karel V, kort na zijn meerderjarigverklaring 

(1515) en opvolging in Spanje (1516), nam het relatieve belang van de Nederlandse 

hofcultuur af. Maar al lang tevoren lag het eigenlijke centrum van de Habsburgse histori-

ografie elders. Zeer intensief was, als gezegd, het al vóór Lemaires aanstelling begonnen 

onderzoek van Maximiliaans genealogen in Duitsland en Oostenrijk. Hun werk vond zijn 

afsluiting in de eerder besproken Fürstliche Chronik genannt Kaiser Maximilians Geburt-

spiegel (1518) van Jakob Mennel, waaruit Maximiliaan zich nog op zijn sterfbed door de 

auteur zou hebben laten voorlezen. Mennels stamboom werd de basis voor de grote artistieke 

projecten die de keizer ter verheerlijking van zichzelf en zijn familie initieerde, en waaraan 

belangrijke kunstenaars als Dürer en Burgkmair meewerkten. Duitse dichters en ge-

schiedschrijvers verheerlijkten de Trojaans-Frankische afstamming van de Habsburgers 

eveneens, tot ver in de zeventiende eeuw.
842

 En ook in Spanje, de zo belangrijke nieuwe 

machtsbasis van de dynastie, werd de geschiedenis van het huis bestudeerd en vastgelegd. 

Karel V en Filips II hadden er verschillende officiële historiografen in dienst.
843

 

 Ook in die verdere Habsburgse geschriften kon de Brabo-sage hooguit een bijrol 

spelen. We zagen al dat Mennels werk daarin vergelijkbaar was met dat van zijn zegsman 

Lemaire. Een andersoortig voorbeeld biedt El felicissimo viaie d’el muy alto y muy poderoso 

                                                
     841 Na zijn vertrek kreeg hij nog wel een opvolger in de Nederlanden, Remi du Puys. Diens officiële aanstelling, 

door Maximiliaan, is van 15 februari 1511. Zie over deze auteur BN VI, 326-328; Du Puys ed. z.j., 6-7. Van zijn 

hand zijn slechts twee verslagen van officiële gelegenheden bekend: over de inkomst van Karel V te Brugge (zie de 

genoemde editie) en over de mis ter nagedachtenis aan Ferdinand van Castilië te Brussel (Les exeques et pompe 

funerale de [...] Don Fernande, 1515). Beide teksten bevatten geen referenties aan de Habsburgse afstamming uit 

Troje. 

 Onduidelijk is de positie van Julien Fossetier. Deze geestelijke uit Ath noemde zich chroniqueur et 

indiciaire de très-puissant prince don Charles d’Autriche, en schreef tussen 1508 en 1516 een kroniek voor 

Margaretha die in haar bibliotheek bewaard bleef (Brussel, Koninklijke Bibliotheek 10.509, 10.511-2). Verder is 
niets over hem bekend. Was hij een collega van Lemaire en Du Puys, of de opvolger van die laatste? Over de auteur: 

Vermaseren 1941, 262; Naïs 1973, 213. Ik heb niet verder naar zijn kroniek gekeken, maar me beperkt tot het 

invloedrijke werk van Lemaire. 

 Zie verder over de geschiedenis van het ambt, dat aan het eind van de eeuw opnieuw werd ingesteld door 

Filips II maar een inhoudsloze erefunctie werd en niet meer tot geschiedwerk van enige betekenis heeft geleid: 

Vermaseren 1941. 
     842 Over het belang van Mennels kroniek in het onderzoek: Althoff 1979; Mertens 1988. Over de verdere receptie 

van de Habsburgse Troje-sage: Lhotsky 1971, 61-66; Wiesflecker 1971-1986 V, 362-365.  
     843 Vermaseren 1941, 267-277. 
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principe Don Phelippe (Antwerpen 1552), door de Spaanse hoveling Juan Christobal Calvete 

de Estrella. Het is een uitgebreid verslag van de reis die Karel V en zijn zoon in 1549 door de 

Nederlanden maakten, om Filips als opvolger te presenteren. De toon is propagandistisch: de 

hele toer wordt voorgesteld als een grote triomftocht. Daarbij worden allerlei geografische en 

historische wetenswaardigheden over de bezochte landen en steden gegeven.
844

 Verspreid 

komen we zo elementen uit de Brabo-sage tegen: bij de etymologie van Brabant en Valen-

ciennes bijvoorbeeld, en bij de feiten en feitjes rond Leuven, Antwerpen en Nijmegen.
845

 

 Wat daarbij opvalt is het terloopse en vrijblijvende karakter van al die informatie. Zo 

geeft Calvete voor de naam Brabant drie mogelijke verklaringen. Hij kan zijn ontleend aan 

Salvius Brabon, die dit land van Caesar als beloning voor zijn dappere daden kreeg. Anderen 

voeren hem veel verder terug, op de Brennus die Rome innam. Volgens weer anderen 

tenslotte komt hij van een sinds lang verwoeste en vergeten stad met die naam, en Calvete 

acht dat niet onwaarschijnlijk. Over de vroegste geschiedenis van het hertogdom vertelt hij 

vervolgens, zonder enig verband met het voorafgaande, dat Brabant vanouds tot het gebied 

van de Merovingische Franken behoorde, en later in handen van de Karolingers kwam.
846

 De 

in de Brabo-sage gegeven voorstelling van de Karolingische machtsovername als restauratie 

lijkt vergeten. Wat rest is niet meer dan een onbeduidende voetnoot bij de geschiedenis van 

een van de vele Habsburgse gebieden. 

 

4.5.3. In de stad 

 

Inleiding 

 

Voor de Brabantse steden was de Brabo-sage op twee manieren interessant. In de eerste plaats 

bood het verhaal aanknopingspunten om de vorst te eren en te vleien, vooral door het 

genealogische kader. Men kon er naar verwijzen om de grootse afkomst van de dynastie te 

benadrukken, bijvoorbeeld in de aankleding van de publieke ruimte, of tijdens plechtige en 

feestelijke gelegenheden. De naar herkomst en positie niet meer zuiver Brabantse hertogen uit 

het Bourgondische en Habsburgse huis werden op die manier tevens herinnerd aan het belang 

van hun Brabantse wortels. Zo was Antwerpen in 1520, bij een triomftocht van Karel V 

voorafgaand aan zijn keizerskroning te Aken, opgesierd met een reeks beelden van voorgan-

gers en voorvaderen. Behalve de koningen van Alba, Latium en Rome en de Romeinse 

keizers zag men er de hertogen van Tongeren en Brabant en de koningen van Spanje.
847

 En 

nog in 1599 werden de aartshertogen Albrecht en Isabella tijdens hun Blijde Inkomst in 

Leuven opgewacht door, onder meer, Brabo en Swane.
848

 Dergelijke verheerlijking van het 

dynastieke en nationale verleden had tevens een functie binnen de stad: het rechtvaardigde de 

status quo, en versterkte de eenheid en de band tussen bevolking en overheid.  

 Daarnaast gaf het verhaal een aantal steden een eigen antieke oorsprongsmythe, die 

voor zelfpromotie kon worden ingezet. Daarbij konden nieuwe inhoudelijke elementen en 

nieuwe betekenissen worden toegevoegd. Het hierna volgende gaat over deze tweede, 

specifiek stedelijke zingeving. 

 Niet alle steden die ooit in de Brabo-sage optraden worden behandeld. Verschillende 

van de genoemde plaatsen behoorden niet tot het grondgebied van het hertogdom. Ze werden 

                                                
    844 Over gelegenheid, auteur en tekst: Snoep 1975, 18 e.v.; Soly 1984 A, 351-354. Ik heb gebruikt gemaakt van de 

Franse vertaling door J. Petit: Calvete de Estrella ed. 1873-1884. 
     845 Calvete de Estrella ed. 1873-1884 II, 4 (Brabant), 31 (Leuven); III, 67-68 (Valenciennes); IV, 19 e.v. 

(Antwerpen); V, 114-115 (Nijmegen). Vgl. ook V, 93 over de vestiging van Troyas en Torgotus in het gebied van 

Kleef, Gulik en Gelre. 
     846 Calvete de Estrella ed. 1873-1884 II, 4. 
     847 Prims 1938, 163. 

   848 Lousse e.a. 1958, 563. 
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in het verhaal opgenomen om territoriale claims te markeren, of vanwege hun al dan niet 

vermeende antieke status. Dat betreft Kamerijk, Valenciennes, Nijmegen, Gulik, Hoei, 

Tongeren, Boulogne, Gent, Torhout, Kassel, Keulen, Bonn en Xanten. Natuurlijk kan men 

ook daar in aanraking zijn gekomen met de geschiedenis van Brabo. Willem van Berchen 

bijvoorbeeld, auteur van de hierboven besproken Brabantse kroniek uit 1472-1473 die ook 

over Brabo verhaalde, was geestelijke in Nijmegen. Maar in zijn oudere Gelderse kroniek 

geeft hij er expliciet blijk van de Brabantse visie op het ontstaan van Nijmegen nog niet te 

kennen, en vroegere sporen van de sage zoekt men in Gelre inderdaad tevergeefs.
849

 Pas door 

de drukpers raakte het verhaal ruim verspreid, ook buiten Brabant.
850

 De niet-Brabantse 

steden zullen hun verleden echter - voor zover ze zich daar mee bezig hielden - eerder in het 

kader van de eigen gewestelijke geschiedenis hebben willen zien dan door de in beginsel 

anders getinte bril van de Brabantse historiografie.
851

 Gelre, om bij het eerdere voorbeeld te 

blijven, raakte begin zestiende eeuw in heftige discussie met Holland over de vraag wie van 

de twee zich met Batavia mocht identificeren. De geschiedenis van Nijmegen werd daarin 

betrokken. Gerardus Geldenhouwer Noviomagus achtte zijn stad de oudste kern van Batavia, 

gesticht door de Bataafse stamvader Bato.
852

 

 Ook de genoemde Brabantse plaatsen vragen niet allemaal evenveel aandacht. 

Sommige waren daarvoor simpelweg te klein. In dorpen en stadjes als Berthem, Leefdale, 

Zaventem, Landen en Grave, waar zelfs de toch zo ruim verspreide rederijkerij ontbrak,
853

 

hoeven we geen verdere uitingen van lokaal zelfbewustzijn te zoeken. Maar ook een van 

Brabants drie grote steden, Brussel, krijgt hier geen verdere bespreking. Brussels rol in de 

Brabo-sage is marginaal en weinig constant.
854

 Weliswaar afficheerde de stad zich - zoals 

eerder bleek - regelmatig als een Trojaanse stichting, maar een duidelijk verband met de 

Brabo-sage ontbreekt, vermoedelijk omdat deze al vroeg een anti-Brusselse inslag kreeg.
 855

 

 Verreweg het meeste materiaal levert Antwerpen. Deze kleine havenplaats had zich in 

de loop van de vijftiende eeuw ontwikkeld tot de belangrijkste stad van het hertogdom en van 

de Nederlanden. In de zestiende eeuw groeide ze verder uit tot een van de grootste steden van 

Europa, tot een internationaal centrum van handel en cultuur. Die bloeitijd kwam abrupt ten 

einde door de Opstand, waar de stad zich na de plundering tijdens de Spaanse Furie (1576) bij 

had aangesloten. De Spaanse herovering van Antwerpen in 1585 was een keerpunt - in de 

                                                
     849 Over Van Berchen en zijn Brabantse kroniek hiervóór, 270 e.v. Betreffende passage in de Gelderse kroniek 

(vóór 1470), met twee andere lezingen van Caesars stichting en naamgeving van Nijmegen, behandeld in Blöte 1904, 

69. Vgl. ook hiervóór, 242. 
     850 Al met de herdrukken van de Alderexcellenste Cronyke werd verkoop buiten Brabant beoogd (hiervóór, 278). 

Ook de Excellente Cronike van Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531) vertelde het Brabo-verhaal - 

men vergelijke hierna. Buiten het Nederlandse taalgebied werd de Brabo-sage, behalve door vertalingen in 

handschrift (Van Berchen, Van Edingen), vooral verspreid door Jean Lemaire en zijn navolgers. Mij is één voorbeeld 

bekend van navolging in een niet-genoemde stad: Philippe de Vigneulles, geïnspireerd door Lemaire, voegde in zijn 

Chronique de Mez et de Lorraine (tot 1525) wat antieke bouwactiviteiten in Metz aan het verhaal toe (Doutrepont 

1936, 32-33). 
     851 Voor zover van belang zijn de genoemde steden in hun eigen context behandeld. 
     852 Tilmans 1988, 152-153; zie ook Alberts 1978, 261 e.v., met latere Nijmeegse voorbeelden van Bataafse 

zelfuitlegging. 
     853 Vgl. Van Bruaene 2004. 
     854 Het enige terugkerende element in het optreden van Brussel in de Brabo-sage is de weinig lovende etymologie 

Ten Berghe Cout, genoemd in de tweede en de vierde versie. De stichting door de Trojaan Mondedier lijkt een latere 

toevoeging, en komt alleen voor bij Hennen van Merchtenen (vgl. hiervóór, 205, 222). In de (Brusselse?) vierde 

versie kreeg de stad een nieuwe, Trojaans-Tongerse stichter in de persoon van Leo I. Maar in de bron waarin deze 

versie bekend raakte, Lemaires Illustrations, viel Leo I onder de vorsten die werden weggelaten. 

 Brussel heette overigens ook wel te zijn gesticht vanuit Belgis, in navolging van de Henegouwse Troje-sage 

van Jacques de Guise. Jean Lemaire had beide tradities in één geschiedenis samengebracht, en een navolger als 

Marcus van Vaernewijck probeerde ze eveneens te combineren.  
     855 Zie hiervóór, 183 e.v., 220 e.v. 
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Tachtigjarige Oorlog, en in de historie van de stad. Er volgde een leegloop van bevolking, 

kapitaal en kennis. Amsterdam heeft daar, zoals bekend, haar opbloei voor een belangrijk deel 

aan te danken. Antwerpen zelf kwam de klap nooit meer echt te boven.
856

 De Antwerpse 

Brabo-sage volgde deze geschiedenis van opkomst en neergang: als expressie van zelfbewust-

zijn en trots, als symbool van verzet en, ongewild, van onderwerping. Het verhaal was bekend 

onder alle lagen van de omvangrijke bevolking. Alle belangrijke participanten in het literaire 

leven van deze culturele hoofdstad - rederijkers, drukkers, humanisten - hebben zich er mee 

beziggehouden. En de drukpers zorgde ervoor dat de Antwerpse lezing van het verhaal de 

meest verbreide werd. Het volgende concentreert zich daarom op Antwerpen. De veel 

schaarsere gegevens over andere steden - voornamelijk Leuven - dienen vooral ter vergelij-

king. 

 Rest de vraag naar het waarom van die relatieve schaarste aan informatie over de 

receptie van de sage in andere steden. Misschien kan verder onderzoek nog wat meer 

opleveren.
857

 Misschien ook speelt de overlevering ons parten. Hierna zal blijken dat de 

drukpers zeer selectief werkte ten aanzien van lokale tradities. Maar de voornaamste 

verklaring ligt toch in het plotseling zo overheersende belang van Antwerpen. Dat vroeg en 

kreeg onderbouwing in een eigen variant van de Brabo-sage, die vervolgens op verschillende 

wijzen door de trotse en rijke stad werd uitgedragen. De Antwerpse annexatie van het verhaal 

werd, als gezegd, door de zich in deze tijd juist hier concentrerende drukpers verspreid. De 

vondst van intrigerende botten en de aanwezigheid van veel humanisten zorgden ervoor dat de 

discussie over de sage juist hier heftig werd gevoerd én vastgelegd.
858

 En juist hier laaide het 

tot politieke oplading van de sage uitnodigende verzet tegen de Habsburgers fel op, en wogen 

de gevolgen daarvan zeer zwaar.    

 

Een eigen lezing 

 

De Brabo-sage was, zo bleek, geen Antwerpse uitvinding. Maar al rond 1470 had zich een 

Antwerpse lezing van de derde versie van het Brabo-verhaal ontwikkeld, in de * Cornyke van 

Brabant int prose int corte I. Het stadsbestuur was vermoedelijk in het bezit van een kopie 

van deze kroniek, die wellicht ook in opdracht van de stad was ontstaan: Albrecht Dürer maakt 

in 1520 in zijn dagboek melding van de Antwerpse reus en van de grote wonderen die deze zou 

hebben verricht, “die de heren van de stad in een oud boek uitvoerig beschreven hebben.” 
859

 De 

episode rond de stichting en naamsverklaring van het markgraafschap en het kasteel kreeg in 

deze versie eigen toevoegingen. Antwerpen dankte haar prominente positie als handelsstad 

allereerst aan de Schelde, en aan de twee jaarmarkten die er sinds de veertiende eeuw werden 

gehouden.
860

 Die belangrijke pijlers van welvaart werden in de kroniek historisch verankerd. 

Het - door Vlaanderen aanhoudend aangevochten - recht op de rivier werd verklaard uit de 

hand-worp van Brabo. De jaarmarkten waren een door Caesar zelf aan de stad verleend 

privilege. Caesar gaf Antwerpen ook haar wapen, waarvan de heraldische voorstelling 

                                                
     856 Zie over de geschiedenis en het internationale belang van Antwerpen de inleidende hoofdstukken in Antwerpen 

1993. 
     857 Archiefonderzoek werd niet verricht (zie hoofdstuk I). Uitgangspunt was de bestaande literatuur over de Brabo-
sage en haar latere receptie: allereerst Reiffenberg 1846, I, LXVI - LXXXI; aanvullingen en precisering in Blöte 

1904, 122-123; Doutrepont 1936; Doutrepont 1939; Lemaire 1982, 39-40 - soms niet eens chronologisch geordende 

materiaalverzamelingen zonder verdere analyse. Veel van het Antwerpse materiaal wordt (nogmaals) genoemd in het 

overzichtsartikel Van den Berg 1987, en in Antwerpen 1993. Zie nog over Leuven: Leuven 1980. En over Aarschot: 

Van Anrooij 1993 C, 310. 
     858 Op dit punt is de situatie van universiteitsstad Leuven enigszins vergelijkbaar. Niet toevallig biedt deze stad juist 

op dit punt een redelijke hoeveelheid materiaal. 
     859 Zie hierna, 351. 
     860 Antwerpen 1993, 14-16; Van Uytven 2002, 17-24. 
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eveneens aan de overwinning op de reus herinnerde. Brabo’s aansluitende bezoek aan de 

tempel van Mars bood de mogelijkheid om verband te leggen met het St. Michielsklooster en 

de Monsterstrate: nog een bewijs voor hoge ouderdom.
861

 In het verdere stedelijke gebruik 

van de sage zullen we verschillende van deze toegevoegde elementen opnieuw tegen komen. 

 Een latere, kleine maar veelzeggende wijziging in het verhaal betreft de tol die de reus 

vroeg. Aanvankelijk eiste hij een hand van alle passanten.
862

 Jean Lemaire beschrijft zijn 

praktijken echter als volgt: 
 

Et contraingnoit le dit géant tous les passans, sur la dite rivière, de laisser la iuste moytié de 

tous leurs biens et marchandises qu’ilz menoient par la dite rivière. Et s’il y avoit aucune faute, 

le tout estoit confisqué et avoit le marchant ou le voiturier une main coupée.863 

 

Vermoedelijk heeft Lemaire deze lezing in Antwerpen zelf gehoord.
864

 Zij is er nadien in elk 

geval vaker te vinden,
865

 en past helemaal in de Antwerpse opvatting van de stof. Doordat de 

reus het op goederen en koopwaar heeft gemunt, wordt hij een bedreiging voor de handel. Het 

ontstaan van de stad en haar latere ontwikkeling tot internationaal economisch centrum 

worden zo in eenzelfde licht geplaatst. Het belang van Brabo werd daarmee vergroot, want 

met zijn overwinning schiep hij niet alleen de noodzakelijke voorwaarden voor Antwerpens 

wording, maar tegelijk ook voor haar verdere groei en bloei.  

 Brabo bleef de held van de Antwerpse stichtingssage. De door dezelfde Lemaire 

verspreide lezing met Gravius als reuzendoder is er nooit populair geworden, hoewel andere 

elementen uit de vierde versie er wel zijn terug te vinden. Een in de zeventiende eeuw 

genoteerde variant geeft Brabo zeven Romeinse helpers bij zijn gevecht met de reus. Deze 

‘Zeven Schaken’, genoemd naar de geschakeerde dwarsbalk in hun wapen, zouden de stamva-

ders van belangrijke Antwerpse patriciërsfamilies zijn geworden. Grondbezit, ambten en titels 

werden daarbij verklaard en gerechtvaardigd als beloning voor de indertijd betoonde moed.
866

 

Deze naar object beperkte invulling kreeg echter geen grote of langdurige verspreiding. 

 

Ook in andere steden werd het verhaal graag verbonden met plaatselijke bijzonderheden, die 

zo tot zichtbaar teken van klassiek verleden werden verklaard. We zagen dat al bij de 

behandeling van de tweede, Leuvense Brabo-sage in de Clarasien, geconstrueerd rond 

duidelijk herkenbare lokale oudheden: de burcht op de berg, de onderaardse gang naar het 

oude ‘heiligdom’, de zeven tomben in de nabije omgeving van de stad. De latere, niet-

Leuvense versies van het verhaal zijn veel vager, daar is alleen sprake van ‘een tempel’ en 

‘een burcht’.
867

 Bij Leuvense auteurs zien we die vaagheid dan toch weer ingevuld. Stadsklerk 

Petrus Divaeus begint zijn geschiedenis van Leuven (Rerum Lovaniensium libri IV, 1564-

1565) met een kritische weergave van de Brabo-sage, uit ‘volkstaalkronieken’. Daarin zou 

onder meer hebben gestaan dat Salvius Brabo dikwijls in Leuven verbleef (!), en er zijn 

                                                
     861 Zie hiervóór, 277 e.v., 284, 303. 
     862 Zo alle overgeleverde bronnen van de derde versie, ook in de Antwerpse lezing (vgl. hiervóór, 284). In de 

voorafgaande versie bij Hennen van Merchtenen eist de reus een paard, wapen en hand (zie 204).  
     863 Lemaire ed. 1882-1891, II, 353. 
     864 Lemaire heeft het gebeente van de reus in het stadhuis gezien, en heeft er ook over het reliëf op de burchtpoort 
gehoord: “Ceux de la ville d’Anvers monstrent encores iusques auiourdhuy [...], comme iay vue, et encores [...] ils 

disent [...]” (Lemaire ed. 1882-1891, II, 353-354). Vgl. hierna. 
     865 Zie bijvoorbeeld het eveneens deels op mondelinge Antwerpse bronnen berustende betoog van Guicciardini 

(Guicciardini ed. 1987, 15); over diens informatieverwerving ook Antwerpen 1993, 59. 
     866 Vgl. over deze variant De Wachter 1991, met Butkens als oudste vermelde bron; Van den Berg schrijft deze 

lezing ten onrechte toe aan Lemaire (Van den Berg 1987, 82-83, door mij herhaald in Keesman 1991, 276). Over de 

Zeven Schaken algemeen Torfs 1862-1863, 53-54. 
     867 Vgl. hiervóór: 220 e.v. (tweede versie), 287 (derde versie), 313 (vierde versie, met alleen nog een tempel; Jean 

Lemaire is weer uitvoeriger, met stichting van de burcht door Caesar, op een berg bij de Dijle: 340. 
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Swane had gehuwd in de tempel van Vesta.
868

 Willem Boonen, eveneens klerk, en schrijver 

van de eerste Leuvense stadsgeschiedenis in de volkstaal (1593-1594), geeft een expliciete 

identificatie van deze tempel: het is “een zeer auctentijck huijs [...] genoempt Baetsfoort”.
869

 

Ook van de door Leo I gebouwde tempel voor Mars en Pluto geeft hij de mogelijke locatie, 

onder verwijzing naar - onbekende - eerdere auteurs:  
 

Ende ter plaetsen daer dezen tempel soude gefundert zijn geweest, staet nu de heerlijcke ende 

magnificke oude kercke van Sinte Machiel, boven op de Hoelstraet binnenpoorte, gelijck vele 

auteurs dat betuijghen; ende oock sommighe ter contrarien, dat hij souden gestaen hebben ter 

plaetsen daer de kercke van Sinte Peeter nu es staende, in ’t middel van de stadt.870 

 

In Aarschot werd de plek waar de arend was geschoten en waar Caesar vervolgens een kasteel 

had gesticht wel bij de Brakepoort gesitueerd.
871

 

 

In overheidsdienst 

 

Gebruik van de Antwerpse Brabo-sage voor officiële stadspromotie is aanwijsbaar vanaf circa 

1470-1480. De door het bronnenonderzoek gesuggereerde datering van deze lezing van het 

verhaal lijkt daardoor te worden bevestigd. 

 De oudste expressie van stedelijke trots is misschien het Latijnse gedicht dat Willem 

van Berchen citeert, wanneer hij in zijn Brabantse kroniek de episode over de Antwerpse reus 

behandelt. Hoe oud het dichtwerk is, is niet duidelijk. De kroniek werd geschreven in 1472 of 

de eerste helft van 1473, maar Van Berchen heeft de verzen naderhand toegevoegd, op een 

apart stuk papier. Terminus ante quem is zijn overlijden, waarschijnlijk in 1481.
872

 Het 

gedicht luidt als volgt: 
 

Postquam res Asie ceciderunt mille tricentis 

Annis ante Jhesum sacra de virgine natum, 

Hic fuit Antigoni castrel olim insigne gigantis, 

Quem Brabo devicit, de quo Brabonia tellus, 

Menibus inceptum magnis et turribus altis, 

Cui nomen tribuit manuum violenta potestas. 

Extra clima jacens, juxta Scaldam pelagusque, 

Fluctibus Occeani quatitur surgentibus ampli. 

Nunc villa insignis, tota notissima mundo, 

Cesaris excelsis olim dotata tropheis, 

E pelago et terre et celo confisa sereno, 

In sterili terra locuples portus fluviorum, 

Per mare, per terras que questum gentibus affert, 

Quo multi vivunt, multi ditantur, abinde. 

Imperialis hera sic est Antwerpia vera.873 

                                                
     868 Divaeus 1757, 1 (zijn samenvatting is een mengsel van de derde en vierde Brabo-sage). Over de auteur: Divaeus 

ed. 1856-1857, I, V e.v.; Leuven 1980, 1. 
     869 Boonen ed. 1880, 180 (naar Divaeus), 183 (citaat). Over de auteur: de inleiding bij deze editie, en Leuven 1980, 

1. Van Even onderscheidt twee naast elkaar gelegen gebouwen aan de voet van de Caesarsberg: de Boutsvoert en de 
Tempel van Diana (Van Even 1860, 126; Van Even 1895, 253; vgl. hiervóór, afbeelding op 221, nrs. 6 en 7). De 

twee lijken hier te worden verward (vgl. het achttiende-eeuwse commentaar van Pelckmans in Boonen ed. 1880, 

440-441; maar zie ook Torfs 1899, 49 over de Baets- of Boutsvoort).  
     870 Boonen ed. 1880, 182. 
     871 Leyssens 1853, 2. 
     872 Blöte 1902, 31-2, 39-40; Blöte 1904, 46-47, 71. Overlijdensdatum: Carasso-Kok 1981, 427. 
     873 Blöte 1904, 46-7. 

Vert. WK: “Na de val van Azië (=Troje), dertienhonderd jaar voor de geboorte van Jezus uit de Heilige Maagd, was 

dit het toen beruchte kasteel van de reus Antigonus, die door Brabo - naar wie het land Brabonia heet - werd 
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Ook de Italiaanse Antwerpenaar Lodovico Guicciardini citeert dit gedicht, in zijn beschrijving 

van de Nederlanden (Descrittione di tutti i Paesi Bassi, Antwerpen 1567). Volgens hem stond 

het in het oude Privilege-boek van de stad.
874

 Met een dergelijke ereplaats in het stedelijke 

archief is de inhoud van de verzen geheel in overeenstemming. Ze bevatten de kernpunten van 

het favoriete Antwerpse zelfbeeld: een welvarende en wereldberoemde haven- en handelsstad 

van hoge ouderdom en met keizerlijke allure, dat alles gewaarborgd door de banden met Troje 

en Caesar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plakkaat uit de eerste helft van de zestiende eeuw 

met een toen al ‘out’ genoemd gedicht op de 

oorsprong van Antwerpen. Daarboven het 

stadswapen, met de burcht, de twee handen en de 

zes rozen. Uit: Schoups 2002, 32. 

 

 Behalve deze Latijnse verzen is er ook een gedicht in de volkstaal dat de Antwerpse 

oorsprongssage vanuit het standpunt van de stad bezingt. Het is overgeleverd in twee versies, 

die geen van beiden nauwkeurig zijn te dateren. De jongste van de twee, een verkortende 

bewerking uit de eerste helft van de zestiende eeuw, noemt het een ‘out ghedichte’.
875

 Prims 

                                                                                                                                                   
overwonnen. Het was gebouwd met sterke muren en hoge torens, en kreeg zijn naam door het gewelddadige schrik-

bewind van de handen. Het ligt aan de grens van het land, nabij de Schelde en de zee, en voelt het beuken van de 

rijzende golven van de grote Oceaan. Nu is het een vermaarde stad, zeer bekend over de hele wereld, ooit begiftigd 

met buitengewone trofeeën van Caesar; vanuit zee en land en vertrouwend op onbewolkte hemel brengt zij, rijke 

rivierhaven in onvruchtbaar land, de mensen winst over zee en over land, waarvan velen leven en velen schatrijk 

worden. Zo is Antwerpen een waarlijk keizerlijke heerseres.” Zie over de interpretatieproblemen van het gedicht 

Jacqmain in Guicciardini ed. 1987, 16 n. 4; haar vertaling is hier niet altijd gevolgd, evenmin als de eerdere (en 
kwalitatief mindere) in Silver 1984, 31 n. 127. 
     874 Guicciardini ed. 1987, 16; het werk geeft ruime aandacht aan Antwerpen, waar de auteur het grootste deel van 

zijn leven doorbracht (idem, 12). 
     875 De jongste, verkortende versie is overgeleverd in een plakkaat, gedrukt aan het begin van de zestiende eeuw 

(Prims 1936 B, 29), en (volgens Schous 2002, 31 in 1542) ingeplakt in de eerste gebonden bundel van de ‘politique 

ordonnantiën’ in het Stadsarchief. Het werk draagt de noemer “Antiquiteyt oft out ghedichte [...]”. Dit predicaat slaat 

vermoedelijk op het oudere voorbeeld: de vermelding van het reuzengebeente in het stadhuis (daarover hierna) wijst 

erop dat deze jongste lezing dateert uit de zestiende eeuw. De zestiende-eeuwse kroniek van Judocus de Weerdt 

(Brussel, KB 5975) bevat een afschrift van de oudere, uitgebreidere versie, met enkele blanco’s in verzen die hij niet 
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plaatst de meest uitgebreide, oorspronkelijke lezing in het midden van de vijftiende eeuw. Hij 

beschouwt het gedicht als het oudste bewaarde produkt van Antwerpse rederijkerskunst. Hij 

wijst daarbij op de motivering van het besluit van de stad Brussel, in 1474, om aan de 

rederijker Colijn Caillieu een jaargeld toe te kennen. Zo kan Caillieu zijn tijd aan de kunst 

besteden en heeft hij geen reden om Brussel te verlaten. En bovendien: ook andere steden 

zoals Antwerpen, Brugge en Oudenaarde hebben dergelijke regelingen met auteurs getroffen. 

Antwerpen had dus, zo blijkt hieruit, tenminste in 1474 al een stadsdichter. Prims ziet dit 

dichtwerk, door hem Lof van Antwerpen gedoopt, als het werk van deze schrijver.
876

  

 De verzen zijn een stadsdichter zeker waardig. De auteur opent met de stelling dat 

Antwerpen een bijzondere plaats inneemt onder de belangrijke steden van de wereld. Dan 

volgt een overzicht van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de stad: Brabo’s 

overwinning op de reus, Caesars stichting van de burcht met uitleg van het wapen dat hij 

daarbij verleende, de verwerving van de Besnijdenis-relikwie, en de heiligen die Antwerpen 

waarlijk ‘heilig’ maakten. Tot slot bezingt de dichter Antwerpens wereldroem als zeehaven. 

Hij vraagt God “dees waardige stad [...], waar elkeen vrij ter markt mag komen” te behoeden. 

En moge Hij degenen die, om eigen profijt, de algemene welvaart schaden en het stedelijk 

blazoen besmeuren, tot inkeer brengen. 

 In het gedicht wordt de passage over de oorsprong van de stad voorafgegaan door een 

uitgebreide verantwoording, rechtstreeks overgenomen uit een redactie van de Antwerpse 

Cornyke van Brabant int prose int corte, met dezelfde onderbouwende functie: 
 

Nog zeit ons St-Clementius verkoren, 

Jeronimus, St-Eustachius daarbij, 

hoe Antwerpen aan ’t heilig rijk gekomen zij. 

Ende Vincentius doet ons ook ’t verhaal 

’t welk ons bediedde Joannes ons klerk, 

die ’t vond in den Spiegel historiaal877 

 

De hierop volgende geschiedenis van Brabo is zeer kort, met Antwerpse selectie van de stof. 

In enkele regels wordt de lijn van Troje naar Brabo getrokken. Over Swane en de verdere 

avonturen van Brabo en Caesar wordt niets gezegd. Wat overblijft is het gevecht met de reus, 

en de worp van diens hand “ter halver Schelde”. Maar uitvoerige aandacht krijgt alles wat er 

daarna gebeurde:  
 

[...] 

Dit feit gedaan, kwam Julius bijzondre 

in ’t land van Ryen op den toren bloot, 

en stichtte dees borch, sterk, wijd ende groot, 

en heiligde de aarde naar Roomscher wezen, 

gaf ter privilegie twee markten geprezen. 

                                                                                                                                                   
kon lezen. Over dit gedicht: Prims 1936 B; de lezing bij De Weerdt later nogmaals door hem uitgegeven in Prims 

1927-1949, VI 270-273 (onvolledig en in moderne spelling). De zestiende-eeuwse korte versie in Visscher 1839, II 

427-430, en in Mertens en Torfs 1845-1853 I, 485-488. 

 De zestiende-eeuwse bewerker I.P.Z.V. lijkt kritisch tegenover de Brabo-sage. Hij behandelt haar kort; de 
verantwoording, de verwijzing naar de afstamming uit Troje en het naamsverklarende hand-werpen ontbreken. In 

plaats daarvan noemt hij ‘Tholomeus’ als bron voor de oorspronkelijke naam ‘Alvacuyt’ (Visscher 1839, II 429 r. 

69-70). Wijst het weglaten van de passages over de Besnijdenisrelikwie en de Antwerpse heiligen op reformatorische 

sympathieën? 
     876 Prims 1936 B, 37; Prims 1927-1949 VI, 269-270. 
     877 Prims 1936 B, 31 (met grotendeels onjuiste uitleg op 32). Vgl. de lezing in Die cornyke van Brabant int prose 

int corte, Den Haag KB hs. 71 F 8 fol. 18 r, en zie eerder over deze bronnen hiervóór, 271, 272, 280 en vooral 295. 

Statius werd verkeerd uitgelegd als Sint Eustachius. Opmerkelijk is de vervanging van ‘Johannes de Klerk’ door 

‘Johannes onze Klerk’.  
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Hij maakte Braboen ’s Heiligs Rijks markgrave, 

Zijn wapen: een borcht, in ’t veld van kele, 

met twee handen van hooger have [van grote kostbaarheid]. 

Antwerpen heette hij het bij keizerlijke gave. 

Dus vindt men der stads gelijks niet vele.878 

 

Dus steekt men ten rechte ter borcht nog uit 

twee handen, waar zesse rozen om staan, 

door de Romeinen in ’t rechte statuyt 

gelaten te houden, in ’t vast besluit, 

de Roomsche majesteit te zijn onderdaan, 

De een hand bediedt den Stapel waaraan 

nog den opslag, de ander hand, bij bescheie, 

bewijst den Tol met den geleie.879 

 

 De Antwerpse uitleg van de sage is hier uitgebreid met een nieuw element. De twee 

handen in het stadswapen blijken te staan voor de belangrijke keizerlijke privileges van stapel 

en opslag en van vrijstelling van de tol op de Honte (Westerschelde) - een vrijstelling die 

voortdurend werd aangevochten. De zes rozen die het wapen omkransen worden vervolgens 

eveneens uitgelegd als symbolen voor verschillende juridische en financieel-economische 

rechten.
880

 De stedelijke belangen waren dus vanaf het allereerste begin naar wens geregeld, 

en dat nog wel door Caesar, eerste keizer van het Rijk, eerste vertegenwoordiger van het 

oppergezag dat Antwerpen nog steeds regeerde. Opvallend is weer de nadruk op de 

importantie van Antwerpen als handelsstad, een zelfbeeld dat aan het eind van het gedicht 

nogeens wordt opgeroepen, en dat de stad ook langs andere wegen uitdroeg.
881

 

 Nog een vroege getuigenis van het belang dat de Scheldestad aan de sage hechtte is het 

smeedijzeren Brabo-beeldje op de ‘put van Quinten Metsys’. Volgens een oude traditie was 

de beroemde schilder aanvankelijk werkzaam als smid, tot hij zich, uit liefde voor een 

schildersdochter, liet omscholen. Het smeedwerk dateert uit het eind van de vijftiende eeuw
882

 

en werd, naar men mag aannemen, in opdracht van het stadsbestuur gemaakt. Tot ver in de  

zestiende eeuw sierde het de put vóór het oude stadhuis: een centrale, belangrijke plaats, 

vergelijkbaar met die van het negentiende-eeuwse Brabo-beeld van Jef Lambeaux dat nu de 

Grote Markt domineert. In 1557, bij de bouw van het nieuwe stadhuis, is de put gedempt en 

werd de putkevie verplaatst naar de Handschoenmarkt.
883

 Daar kan men de ijzeren Brabo nog 

steeds bewonderen. Hij staat bovenop een luchtige ‘koepel’ van twijgen en bladeren, waarin 

vier wildemannen en -vrouwen: het geheel symboliseert de zojuist overwonnen wildernis.
884

 

De held is in harnas, met de Romeinse dubbele adelaar op de borst, en staat klaar om de 

afgehakte reuzehand te lanceren.   

 Aan het begin van de zestiende eeuw werd het Antwerpse raadhuis verrijkt met nóg 

een herinnering aan de Brabo-sage. Aan de oever van de Schelde waren, tijdens 

                                                
     878 Deze strofe lijkt onvolledig overgeleverd: de meeste strofen tellen acht regels (volgens rijmschema abaabbcc).  
     879 Prims 1936 B, 33-34. 
     880 Prims 1936 B, 33-5. Over de omstreden tolvrijheid op de Honte: Antwerpen 1993 nr. 5, met speciale aandacht 

voor de periode kort vóór 1470, toen twee processen over de kwestie werden gevoerd. 
     881 Vgl. voor Antwerpens zelfbeeld en zelfpromotie als wereldhandelsstad Pleij in Antwerpen 1993, 79-82. 
     882 Schoups 2002, 44 geeft het jaar 1490; Collon-Gevaert 1951, 386-8 geeft 1470; Quinten Metsys was toen nog 

een kind, het werk is volgens Collon-Gevaert vermoedelijk door een ander lid van de familie Metsys (Josse of 

Jan) gemaakt.  
     883 Thijs 1893, 62; Schoups 2002, 44-45. 
     884 In de keuze voor een wildeman en -vrouw als schildhouders van het Antwerpse stadswapen kan diezelfde 

gedachte hebben meegespeeld. De wildeman was overigens een vaak gekozen schildhouder, aan het eind van de 

middeleeuwen. Bernheimer ziet hem daarbij vooral als talisman, om zijn beschermende kracht (Bernheimer 1952, 

177-178).  
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Het smeedwerk van de ‘put van Quinten Metsys’ (eind vijftiende eeuw), nu op de Antwerpse Handschoenmarkt, 

maar vroeger voor het stadhuis. Brabo is afgebeeld als overwinnaar van de reus en daarmee van de wildernis, die 

wordt gesymboliseerd door een gestileerd bos met wildemannen en -vrouwen erin. Uit: Voet 1973, 347. 
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graafwerkzaamheden bij het Steen, kolossale beenderen gevonden. Dat moesten de botten van 

de reus zijn! Vol trots stelde men deze tastbare bewijsstukken voor het overoude verleden van 

de stad tentoon in het stadhuis. Ze werden er opgehangen aan ijzeren kettingen, in ‘der Heeren 

Camere’.
885

 Stadssecretaris Cornelius Graphaeus dichtte er Latijnse verzen bij: 
 

In coxam 

Tanta haec horrifici fuerit si coxa gigantis, 

Caetera quanti illi membre fuisse putes? 

 

In dentem 

Faucibus immensis dens hic stetit, ore voraci 

Quivisset solidos ille vorare boves. 

 

In brachium 

Quam fuerit fortis munitus robore saevus 

Ille vir, id cubiti pars monet ista sui. 

 

In scapulam 

Ardua terribilis scapula haec est (crede) tyranni: 

Quid reris quantum sustinuisset onus? 

 

In tibiam 

Gestavit vastam vasta istaec tibia corpus, 

Enceladus886 aequavit (non dubium) ille gradu.887 

 

 De reuzenbotten (in werkelijkheid die van een walvis) vormden een soort toeristische 

attractie, in elk geval voor bezoekers van aanzien. Verschillende auteurs maken er melding 

van. Hofdichter Jean Lemaire noemt ze in zijn Illustrations de Gaule et Singularitéz de Troyes 

(1511-1513), bij zijn weergave van de Antwerpse stichtingssage. Hij zegt ze met eigen ogen 

in het stadhuis te hebben gezien.
888

 Albrecht Dürer, die de stad in 1520 als gevierd kunstenaar 

bezocht, schrijft erover in zijn dagboek:     
 

                                                
     885 Beschrijving van deze uitstalling, door Graphaeus: zie citaat hierna, 358. Twee onderdelen van het gebeente 

worden nog bewaard in het Antwerpse Volkskundemuseum, de overige zijn verdwenen tijdens de Franse Revolutie: 

Prims 1927 A, 12; Antwerpen 1993 nr. 29 (de daar genoemde afbeeldingen hebben m.i. betrekking op Graphaeus’ 

verslag van de Inkomst van 1549 - vgl. Calvete de Estrella ed. 1873-84 IV, 22) 
     886 Enceladus: een van de Titanen, reuzen uit de Griekse mythologie. 
     887 De verzen zijn ons overgeleverd door Calvete de Estrella (1552) en Guicciardini (1567). Latijn overgenomen uit 
Guicciardini ed. 1987, 15; de vertaling luidt aldaar: 
 

Op zijn dij 

Indien het dijbeen van die verschrikkelijke reus zo enorm was, hoe gigantisch moeten dan zijn 

andere ledematen wel zijn geweest? 
Op zijn tand 

Deze tand stond in de kaken van zijn geweldige mond, met zijn vraatzuchtige muil had hij sterke 

ossen kunnen verslinden. 

Op zijn arm 

Met welke reuzekracht deze kerel gewapend was, toont dit stuk van zijn arm aan. 

Op zijn schouder 

Dit is het hoge schouderblad van deze dwingeland (geloof mij vrij); welk kolossaal gewicht heeft 

hij moeten torsen? 

Op zijn scheenbeen 

Dit reuzebeen schraagde ooit zijn reuzelichaam; zonder enige twijfel waren zijn schreden even 

lang als die van Enceladus. 
 

     888 Lemaire ed. 1882-91 II, 353-4. Vgl. over Lemaire en de Antwerpse sage hiervóór, 340, en hierna. 
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Ik heb in Antwerpen het  been van de reus gezien, dat been is tot boven de knie vijf en een 

halve voet lang en bovenmatig zwaar en dik, evenzoo het schouderblad is zeer breed, als de 

rug van een sterke man, en nog meer andere dingen van hem. En de man is 18 voeten [3,5 à 4 

meter] lang geweest, heeft in Antwerpen geregeerd en groote wonderen verricht, die de Heeren 

van de stad in een oud boek uitvoerig beschreven hebben.889 

  

Ook in de passages die Calvete de Estrella (1552) en Guicciardini (1567) aan Antwerpen 

wijdden worden de beenderen als lokale bezienswaardigheid genoemd. Volgens de laatste viel 

er ook een spoor van de reus te bewonderen.
890

 

 De ‘beenderen van de reus’, rond 1500 opgegraven bij het Steen en tentoongesteld in het Antwerpse 

stadhuis. Nog bewaard zijn een schouderblad (36 x 106 x 103 cm.) en een rib (192 x 12 x 4 cm.). 

Antwerpen, Volkskundemuseum, inv.nr. VM.92.64.1-2. Uit: Antwerpen 1993, nr. 29. 

 

 Dat Brabo en de reus tot symbool voor Antwerpen waren uitgegroeid blijkt ook bij het 

grote landjuweel van 1561, georganiseerd door de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren. 

De prijs voor het beste ernstige spel bij het Haagspel was een zilveren Brabo-beeldje van acht 

ons; de tweede prijs was een hand in een rozenkrans, met de helft van dat gewicht. Ook in de 

teksten zijn referenties aan de sage te vinden. De bezoekende Mechelse Lischbloeme 

bijvoorbeeld eerde de ontvangende stad door aan Brabo’s rol in de Antwerpse geschiedenis te 

herinneren.
891

 

 In 1557 was de ‘put van Metsys’ van de Grote Markt verplaatst naar een minder 

prominente plek, maar dat betekende allerminst dat Brabo zijn centrale positie in de stedelijke 

decoratie had verloren. Het nieuwe stadhuis waarvoor de put moest wijken, ingehuldigd in 

1565 en door tijdgenoten beschouwd als het mooiste en ‘modernste’ renaissance-gebouw in 

de Nederlanden, droeg zijn beeltenis op een nog belangrijker plaats. Brabo was de 

voornaamste figuur in de decoratie van de voorgevel. Deze beeldengroep - waarvan het 

iconografische programma volgens Bevers waarschijnlijk werd uitgedacht in de kring rond de 

                                                
     889 Geciteerd naar de vertaling van Swillens 1941, 87. Stadsarchivaris Verachter, die de tekst eerder vertaalde, 

stelde dat Dürer hier verwijst naar een vijftiende-eeuws handschrift in het stadsarchief met de titel Het oud register 
van diversche mandementen (Verachter 1840, 54); Swillens lijkt deze identificatie over te nemen. Dit register 

(Stadsarchief: inventarisnr. PK#87) dateert uit de zestiende eeuw; Prims schrijft het toe aan stadsgriffier Petrus 

Aegidius (Prims 1948, 5; vgl. hierna, 359). We zagen dat de Antwerpse lezing van de Brabo-sage al rond 1470 

bestond, in * Die cornyke van Brabant int prose int corte I. Heeft daar ooit een ‘officieel’ handschrift van bestaan, 

een Antwerps equivalent van het Brusselse handschrift-Van den Damme? Prims 1936 A geeft een overzicht van de 

middeleeuwse kronieken van Antwerpen. Daarin is de Brabo-sage ook te vinden, maar de handschriften waarin ze 

zijn overgeleverd dateren alle uit de tweede helft van de zestiende eeuw of later.  
     890 Calvete de Estrella ed. 1873-84 IV, 21-23;Guicciardini ed. 1987, 15-17. 

   891 Prijzen: Ryckaert 2011, 51, 1218; Brabo behandeld door Mechelen: idem 1132, 1176-7 
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Het nieuwe stadhuis van Antwerpen, met Brabo bovenin, als centrale figuur in de decoratie. Ets van 

Melchizedech van Hooren, waarschijnlijk uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijke inhuldiging in 

1565. De ets toont het oorspronkelijke concept voor de versiering, die pas in het volgende jaar - met 

enkele kleine verschillen ten opzichte van dit plan - werd voltooid. Uit: Antwerpen 1993, nr. 92. 

 

Violieren, misschien door factor Willem van Haecht - was bedoeld als driedimensionale 

vorstenspiegel. Men dacht daarbij allereerst aan Filips II, wiens bezoek op korte termijn werd 

verwacht. Brabo stond in dit geheel symbool voor het grootse Brabantse en Antwerpse verle-

den, en voor de toen verkregen maar nu steeds vaker geschonden rechten en vrijheden. Als 

overwinnaar van de reus herinnerde hij tevens aan de mogelijke gevolgen van tyrannie. De 

vorst kreeg dus niet alleen een vleiend genealogisch memento voor ogen, maar werd tevens 

gemaand om de Blijde Inkomste te respecteren.
892

 

 In die door tijd en plaats dubbelzinnig geworden rol kon Brabo de val van Antwerpen 

niet lang overleven. Officieel waren het echter geen politieke, maar religieuze en geschied-

kundige overwegingen die tot zijn verwijdering leidden. Zodra de opstandige stad opnieuw 

aan het Habsburgse gezag was onderworpen, werd begonnen met de her-katholisering. Overal 

verschenen nieuwe crucifixen en Mariabeelden. Al gauw kwamen de nu oppermachtige 

Jezuïeten met het voorstel om ook de Brabo op het stadhuis te vervangen - dat verhaal was 

immers toch maar een fabeltje. En zo geschiedde. In 1587 werd Brabo’s plaats aan de 

voorgevel ingenomen door een al even symbolische Maagd.
893

 De kerk had gezegevierd, de 

ketterij was bedwongen. Het beeld van de legendarische reuzendoder verhuisde - tezelf-

                                                
     892 Bevers 1985, vooral 55-58, 82-92, 104; Bevers in Antwerpen 1993, 243. Voor de vleiende, genealogische 

component heeft Bevers niet of nauwelijks aandacht. 
     893 Ook het oude stadhuis droeg een afbeelding van Maria. Er was dus tevens sprake van herstel van een oude 

traditie. Bevers merkt op dat het bestaan van die traditie de keuze voor Brabo in 1566 des te opmerkelijker maakt. Op 

het oude stadhuis stonden echter ook zes standbeelden, die vermoedelijk vroegere markgraven voorstelden (vgl. 

Bevers 1985, 1, 50-55).  
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dertijd? - naar de Werfpoort. Het is bij de afbraak daarvan, in 1812, vernietigd.
894

 

 Een van de meest hardnekkige Antwerpse tradities rond de Brabo-sage was het 

optreden van de reus in de jaarlijkse Ommegangen en, incidenteel, in de Blijde Inkomsten in 

de stad. Hoe en wanneer dit gebruik precies ontstond is niet met zekerheid te zeggen. Volgens 

Prims hebben we te maken met een laat-middeleeuwse herinterpretatie van een in vroeger tijd 

omgedragen reus Goliath (genoemd in de stadsrekeningen van 1470), die wellicht vergezeld 

ging van een kleine David, vervolgens uitgelegd als Brabo. Eind vijftiende, begin zestiende 

eeuw zou deze Goliath zijn vervangen door een Antigonus. Simons echter stelt dat tevoren 

niet Goliath, maar de heilige reus Christoforus - een figuur dus zonder bijgaande en eveneens 

vervangen kleine strijder - aan de processie deelnam. Hij verklaart de verschijning van de 

nieuwe ommegangsreus uitsluitend uit de populariteit van de Brabo-sage. De ‘Antigoon’ die 

tot in de negentiende eeuw, regelmatig opgefrist, bij ommegangen en intochten werd gebruikt 

is in 1534 gemaakt door Pieter Coecke van Aelst.
895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Antigonus van Pieter Coecke van Aelst 

tijdens de Blijde Inkomst van Karel V en 

Filips te Antwerpen in 1549, in het verslag 

door staddsschrijver Cornelis Grapheus, 

tevens verantwoordelijk voor de beschreven 

decoraties. Uit: Von Roeder-Baumbach 

1943, afb. 31. 
 

 Dit beeld werd ook vertoond tijdens de inkomst van Karel V en zijn zoon Filips, in 

1549 - met politieke bedoeling. De reus was gezeten op de markt, drie maal levensgroot, in 

antieke kledij, en met een - volgens stadssecretaris Graphaeus, die behalve de decoraties 

tevens het officiële verslag van de inkomst verzorgde - echte reuzen-blik: “wreet, vreeslijck, 

tyrannisch”. Zijn ene hand rustte op het heft van zijn zwaard, in de andere droeg hij een rood-

witte staf, en op zijn hoofd een krans van rode en witte rozen: een verwijzing naar de rozen-

krans om het stadswapen, en naar de stedelijke privileges.
896

 Hij had ook tekst:  
 

Ick, die men seit hier voertijden tot deser plaetsen geweldichlijck [met geweld] gehandelt te 

hebbene, al ben ick al noch van grootheit des lichaems vervaerlijck, mijn wreetheit nochtans 

                                                
     894 Bevers 1985, 106-114, n. 56. Er zijn schilderijen van Sebastiaan Vrancx die Brabo op de Werfpoort afbeelden: 

Antwerpen 1993, nr. 170 (ca. 1616-1618); Voet 1973, 159 (1622). 
     895 Over de ommegangsreus: Von Roeder-Baumbach 1943, 89-90; Prims 1948, 13; Simons 1984; Schoups 2002, 

45-51. 
     896 Zie over deze rozen en hun uitleg als symbolen van juridische en economische privileges hiervóór, 349. De 

krans is later vervangen door een helm (Simons 1984, 32). 



 

 355 

  

nu gesoncken sijnde, wijcke geerne, ende gheve my uwer macht - O grootmachtige Prince 

Philippe - gewillichlick over.897  

 

De reus staat hier voor de kracht van de stad, die zich onder het gezag van de toekomstige 

vorst stelde. In de nadrukkelijke vrijwilligheid waarmee dat gebeurde lag tevens een 

waarschuwing besloten. Want evenals Brabo verwees Antigonus naar de mogelijke 

consequenties van dwingelandij. Die waarschuwing sprak hij duidelijker uit toen de stad 

daadwerkelijk voor de Opstand had gekozen en, in 1582, de hertog van Anjou als nieuwe 

landsheer ontving: regeer met goedheid, denk aan mijn voorbeeld en onthoud je van 

geweld.
898

 Maar het geweld kwam. 

 

Ter discussie 

 

Hoe belangrijk voor het Antwerpse zelfbeeld de Brabo-sage ook was, onomstreden bleef zij 

niet. Er waren kritische geluiden te horen, zo bleek al uit de Alderexcellenste Cronyke.
899

 Er 

werden bovendien nieuwe, andere verklaringen voor het ontstaan van de stad en haar naam 

gezocht. Verschillende zestiende-eeuwse auteurs geven zicht op de discussie die hierover 

werd gevoerd. 

 De vroegste bron over de kwestie is, voor zover bekend, Jean Lemaires Illustrations 

de Gaule et Singularitéz de Troyes (1511-1513). Lemaire vertelt daar dat de reuzebotten niet 

het enige antieke relict waren waarop men in Antwerpen meende te kunnen bogen. Ook een 

oud reliëf boven de poort van het Steen gold als klassiek. Dit beeldhouwwerk - zo zwaar 

beschadigd dat men er niets, of alles, in kon herkennen - zou een afbeelding van de heidense 

god Priapus zijn.
900

 Opmerkelijk zijn de door Lemaire vermelde speculaties rondom het reliëf: 
 

[...] et encores pour attestation de l’ancienneté de la dite ville d’Anvers, ilz [de Antwerpenaren] 

disent que le Dieu Priapus estoit iadis adoré en icelle, et monstrent sa représentation en une 

vieille porte près du marché au poisson. Et de là vient par ancienne coustume, que les femmes 

du dit païs, en toutes acclamations soudaines appellent ‘Tyers’, c’est à dire Priapus en langue 

Thioise [in het Diets].901  

 

 Lemaire steekt hier de draak met de ijdelheid van de Antwerpenaren, die zich zo graag 

met Priamus verbonden zagen. Priapus, klassieke vruchtbaarheidsgod, werd traditioneel 

afgebeeld met een enorme fallus. Dat juist deze godheid hier sinds de oudheid was vereerd 

zou wel niemand verbazen. Antwerpen had inmiddels, zoals het een wereldstad betaamt, een 

geduchte reputatie als poel van zonden. Niet voor niets was het deze stad waar duivel Moenen 

zich met Mariken van Nieumeghen vestigde: nergens waren zoveel kroegen en bordelen om 

zielen voor de hel in te ronselen. Ook in andere zestiende-eeuwse literaire teksten treedt 

Antwerpen op als stad van hoeren en hoerenhuizen.
902

 En er zit nog meer scabreuze lol in 

deze passage verstopt. Zo is het verband dat Lemaire legt met de kreten en gilletjes van de 

Antwerpse vrouwen een komische variatie op al het ge-etymologiseer, speciaal in de Brabo-

sage, en is de verbinding tussen Priapus en Priamus met zijn enorme nageslacht een sneer 

naar de overvloed aan Troje-sagen in het algemeen. Maar ook als geleerde grap is de passage 

een aanwijzing voor het manifeste Antwerpse verlangen naar een antiek verleden.   

 Er is ook een andere, meer serieuze uitleg mogelijk. Die uitleg geeft Van Osta, die  

                                                
     897 Graphaeus 1550, L 1 r, met aansluitend een korte samenvatting van de Brabo-sage. 
     898 Bevers 1985, 55-58 (1549), 101-106 (1582). 

   899 Zie hiervóór, 279. 
     900 De werkelijke datering en voorstelling zijn niet met zekerheid vast te stellen. Misschien gaat het om een afbeel-

ding van het stadswapen uit het midden van de dertiende eeuw (Van Osta 1992, 221-224).  
     901 Lemaire ed. 1882-91 II, 353-4 (cursivering van mij). 
     902 Verder materiaal rond dit zondige imago besproken door Pleij in Antwerpen 1993, 82-85. 
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Het reliëf boven de poort van het 

Antwerpse Steen, aanleiding tot 

speculaties (afbeelding: 

http://www.antwerpengids.be) 

 

zich daarbij vooral baseert op de latere en veel uitgebreidere verhandeling over het Priapus- 

reliëf in Johannes Goropius Becanus’ veelgesmade maar ernstig bedoelde Origines 

Antwerpianae (1569).
903

 De afbeelding op het Steen werd in verband gebracht met een 

alternatieve, Latijnse verklaring van de naam Antwerpen uit ad Verpus: gewijd aan Verpus 

(verpus: besnedene). Door die etymologie werd de gedachte aan een oude Priapus-tempel 

opgeroepen. Zo’n tempel herkende men vervolgens in de voor antiek gehouden burcht met het 

duidelijk oeroude reliëf. De Antwerpse Besnijdenisrelikwie, de door Godfried van Bouillon 

geschonken voorhuid van Christus, paste ook in de theorie. Die gift van deze Antwerpse 

markgraaf was natuurlijk bedoeld geweest als een poging tot kerstening van de hardnekkige 

heidense cultus. Bij de - zoals bekend zwakke - vrouwen kon men echter nog steeds de 

aanroep van de in de volkstaal geheten ‘god Teers’ (Lat. thyrsus, Mnl. teers: mannelijk lid) 

horen.
904

 Volgens Van Osta ontstonden deze ideeën in kringen van plaatselijke humanisten, 

om de oudheid van de stad te bewijzen, en heeft Lemaire ze daar gehoord.
905

 Dat ze, 

misschien onbedoeld, komische connotaties hadden is duidelijk. De grens tussen ernst en 

scherts is soms vaag, bij de auteurs die de theorie - tot in de negentiende eeuw! - behan-

delden.
906

  

 Uit de Priapus-kwestie blijkt, hoe dan ook, dat de oude naamsverklaring van 

Antwerpen uit hand-werpen voor humanisten, of althans een deel van hen, niet meer 

acceptabel was. Men maakte zich er vrolijk over, of zocht naar een beter verantwoord alterna-

tief. Al snel werden ook andere, minder dubbelzinnige etymologieën bedacht. Cornelis Grap-

haeus publiceerde in 1527 een boekje De nomine florentissimae civitatis Antverpiensis.
907

 Het 

eerste van de twee gedichten in deze uitgave behandelt de kwestie van Antwerpens oorsprong 

en naamsverklaring, onderwerp van een ‘langdurige discussie onder de bevolking’.
908

 

Verschillende naamsvarianten deden inmiddels de ronde: Antverpia, Andoverpa, Adversa, 

Aversa... Van twee behandelt Graphaeus de uitleg. De meest bekende, uit hand-werpen, 

                                                
     903 De theorieën rond Priapus worden door Becanus overigens slechts gedeeltelijk onderschreven. Hij heeft zelf 
andere opvattingen over de oergeschiedenis van Antwerpen, uit nog ijlere lucht gegrepen. Zie hierna. 
     904 Van Osta vermoedt dat er iets als God Dees, God Deezeke (Jezus) werd geroepen (Van Osta 1992, 212). 
     905 Van Osta 1992, 202-215, 229-230. 
     906 Zie bijvoorbeeld het antwoord op de vraag hoe het kwam, dat de ooit aanwezig veronderstelde fallus inmiddels 

aan het reliëf ontbrak. Volgens onder meer Becanus was deze in later tijden omwille van de eerbaarheid verwijderd. 

Anderen stelden echter dat hij in de loop der tijd was afgesleten door kussen of afschrapen van vrouwen, die hierin 

een middel tegen onvruchtbaarheid zagen.  
     907 Over deze uitgave Antwerpen 1993, nr. 30. Tekst geciteerd naar het daar gegeven facsimile. 
     908 “Longa super nostrum est vulgo altercatio nomen, unde vocer, quis me hoc condideritque loco”. 
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bestempelt hij als een fabeltje van het onontwikkelde volk. Een alternatieve verklaring was 

die uit Adversa (want gelegen “adversum Scaldaei ad fluminis amnem”: stroomopwaarts aan 

de Schelde). Zelf voert hij de naam Antwerpen vleiend terug op het Latijnse adiicere, letterlijk 

vertaald: aan-werpen. De stad breidde zich immers steeds verder uit, haar rijkdom nam steeds 

meer toe. Guicciardini noemt in zijn  Descrittione di tutti i Paesi Bassi (1567) nog 

verklaringen uit aan de Werp (de Werf, de kade) en uit Andoverpii, een Duits volk dat de stad 

zou hebben gesticht. De reus, zegt hij, was volgens sommigen een forse Rus die de burcht ooit 

had bewoond.
909

 

 Ook in Antwerpen gingen, net als elders in Europa, de vervangende theorieën soms 

ver. In 1563 bood de eerder genoemde Johannes Geropius Becanus, geschoold in de 

geneeskunde én in de klassieke talen, het stadsbestuur aan om de oudste geschiedenis van de 

stad te beschrijven. Het resultaat van zijn inspanningen was een vooral taalkundige studie, 

Origines Antwerpianae (1569), die hij opdroeg aan Filips II, Alva, Granvelle en de Fuggers. 

Becanus identificeerde Antwerpen met het antieke Atuatuca. Maar de stad kon zich op meer 

beroemen dan alleen op hoge ouderdom. Zij was gesticht door nakomelingen van Jafeth, 

wiens stam als enige buiten de Babylonische spraakverwarring was gebleven. In Antwerpen 

was dus de oertaal bewaard! Dat bleek onder meer uit de naam van deze taal, het Diets, die 

wordt uitlegd als Douts, d’outs, de oudste. Becanus is, als gezegd, in later eeuwen veel 

gehoond. In de eigen tijd vond het werk van deze hofarts echter wel belangstelling en bijval, 

bij een select, geleerd publiek althans.
910

 Met zijn gewaagde maar vaderlandslievende verbin-

ding tussen Antwerpen en het Aards Paradijs, zijn verbluffende etymologieën en claim op de 

oertaal sloot hij aan bij de internationale humanistische mode van het moment.
911

 

 Het voornaamste bezwaar tegen het wondere verhaal van Brabo en de reus was natuur-

lijk het ontbreken van betrouwbare bronnen. Zo vraagt men zich af, waarom Caesar zijn 

geliefde Brabo niet noemt, terwijl hij toch veel van zijn onderbevelhebbers vermeldt.
912

 En 

Becanus wijst op de bedenkelijke kwaliteit van de geschriften die de sage wel overleverden. 

Wie Caesar presenteert als zoon van een ‘koning [sic] van Arcadië’ neemt zijn publiek in de 

maling. En de uitvinding van een Trojaanse Brabo als stichter en naamgever van Brabant is 

een wel heel bekende truc, al zo oud als Romulus en Remus. Het is allemaal oudewijvenpraat 

uit het volk, zó vaak door de mensen gehoord, gelezen en gezien dat niemand er meer aan 

denkt dat het weleens niet waar zou kunnen zijn.
913

 

 Stadssecretaris Graphaeus gaat, in zijn beschrijving van de intocht van 1549, impliciet 

in tegen dit soort bedenkingen, die blijkbaar al eerder werden geuit. Het ontbreken van 

authentieke bronnen wil nog niet zeggen dat de geschiedenis van Brabo en de reus onwaar is, 

stelt hij aan het slot van zijn samenvatting van het verhaal: 
 

Noch al vele wonderlijcke dingen seyt men in ’t gemeyn hier af, maer de luyden van dier 

eeuwen waren so grof, dat sij daeraf niet geloofweerdichs scriftelijc achtergelaten en hebben, 

hoewel nochtans dese dingen niet min geloofelijck en sijn, dan ’t gene dat voertijts de heyde-

nen van hueren goden Juppiter, Juno, Saturnus, Mercurius, Mars, Apollo, etc. gescreven 

hebben.914 

 

En dan komt hij met de voornaamste aanwijzing voor de geloofwaardigheid van de Brabo-

                                                
     909 Guicciardini ed. 1987, 16-17. De rationalisatie van de reus tot Rus is al te vinden in Van Julius Caesar [1545]; 

daarover hierna, V.4.5.4. en VI.3.3.4. 
     910 Over Becanus en zijn werk: Frederickx 1971-72; Antwerpen 1993, nr. 32. 
     911 Vgl. hiervóór, IV. 4.6.3. en IV.6.6. 
     912 Zo bijvoorbeeld de Jezuïet Scribanius (Origines Antverpienses, 1610), geciteerd in Reiffenberg 1846, I,  LXXV-

LXXVI. 
     913 Becanus, Origines Antwerpienses (1569), geciteerd door Reiffenberg 1846, I, LXXIX-LXXX. 
     914 Graphaeus 1550, L 1 r. Calvete, die Graphaues’ beschrijving kende, volgt deze redenering en wijst daarbij ook 

op de etymologie van het Capitool (Calvete de Estrella ed. 1873-1884 IV, 23). 
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sage: de reuzenbotten, waarvan hij de argumentele waarde nogeens verhoogt met het oordeel 

van experts in de anatomie: 

 
Men siet opter Stadthuys alhier, in der Heeren Camere, aen ijseren ketenen gebonden 

hangende, sekere groote gebeenten, die men na gemeynen waen seyt te sijne de gebeenten van 

den vorseiden Antigonus. Maer wattet is, oft niet en is, die hem van anatomien oft ontledingen 

verstaen seggen sterckelijck, dattet eens seer groots menschen gebeenten zijn [...]. Die dese 

gebeenten gemeten hebben seggen dat sij na proportie bevinden, dat een man is geweest wel 

van .xviij. voeten.915 

 

 In hun - kritische - weergave van de discussie noemen Guicciardini en Becanus nog 

meer argumenten van de aanhangers van het verhaal. Men wees natuurlijk op de ruïnes van de 

burcht, en op andere oude bouwwerken of restanten daarvan. In de Mattestraat bijvoorbeeld 

stond een (dertiende-eeuws, maar in de zestiende eeuw verbouwd) huis van de Duitse Orde, 

dat het ‘Reuzenhuis’ werd genoemd en ook wel als het kasteel van Antigonus werd  gezien. 

De poort ervan droeg een Brabo-beeldje. Dan was er het stadswapen met de afgehakte 

handen. En ook vroegere, inmiddels niet meer dateerbare getuigenissen van de populariteit 

van de sage - de Latijnse verzen in het stedelijke privilegeboek, de ommegangsreus - werden 

nu als bewijs aangevoerd. Dürer noemde, eerder, een ‘oud boek’ waarop men zich beriep.
916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het oude ‘Reuzenhuis’, met Brabobeeld, op een 

aquarel uit 1845. Uit: Schoups 2002, 57. 

 

 De auteurs die zich over het vraagstuk uitlieten bewogen zich niet allemaal op  

hetzelfde niveau. Reiffenberg citeert een zekere broeder Trudo van Gembloux (ca. 1550), die 

zich aansluit bij het betoog van Graphaeus maar daarbij ook eigen, dubieuze duiten in het 

zakje doet. Hij vertelt over een huiveringwekkende vondst die de waarheid van het verhaal 

over een handwerpende reus, dat hij als kind al zegt te hebben gehoord, duidelijk aantoont: 
 

zeer veel burgers van deze stad, die wij goed kennen en die nu nog leven, beweren serieus dat 

zij nog niet zoveel jaren geleden, tijdens de sloop van zekere oude gebouwen, kistjes vol met 

                                                
     915 Graphaeus 1550, L 1 r - L 2 v. 
     916 Guicciardini ed. 1987, 15-16; Becanus Origines Antwerpienses (1569), geciteerd door Reiffenberg 1846, I, 

LXXIX-LXXX. Over het Reuzenhuis ook Thys 1893, 21-24; Van den Berg 1987; Schoups 2002, 56-57. Dürer: zie 

hiervóór, 351. 
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afgehakte, gave maar uitgezogen menselijke handen hebben gezien.917  

 

 Verschillende van de aangehaalde auteurs typeren de reuzenlegende als een algemeen 

bekend verhaal, of sterker: als vulgo fama, een verhaal ‘van het volk’. Die karakterisering  

vinden we niet alleen bij de kritische Becanus, de chique hofarts met zijn onverholen 

minachting voor deze praatjes uit het plebs. We vinden haar ook bij auteurs die de 

geloofwaardigheid ervan verdedigen, bij Graphaeus en broeder Trudo.
918

 De precieze  

betekenis van het woord vulgus is echter moeilijk te bepalen, en kan variëren. Ligt de nadruk 

op ‘laag’, of op ‘breed’? Met andere woorden: stuiten we hier op een blijk van de toenemende 

sociale polarisatie in deze tijd,
919

 of wordt hier eerder een intellectueel dan een sociaal 

onderscheid gemaakt?
920

 Het verhaal lijkt in elk geval populair te zijn geweest bij een groot 

publiek. Maar het zou onjuist zijn de aanhangers van het verhaal uitsluitend in de onderste, 

weinig ontwikkelde lagen van de Antwerpse bevolking te zoeken. Het stadsbestuur achtte 

Brabo immers een centrale plaats op het nieuwe, prestigieuze stadhuis waardig. De rederijkers 

die Bevers achter het iconografisch program voor dit bouwwerk vermoedt (en die Brabo ook 

op andere wijze bleken te eren) waren bepaald niet van de straat.
921

 En Graphaeus lijkt te 

kunnen dienen als voorbeeld van een humanist die de Brabo-sage acceptabel vond. 

 Maar er kleven vragen aan Graphaeus’ opstelling en, bijgevolg, aan zijn waarde als 

representant van het humanisme, in deze kwestie. In zijn beschrijving van de intocht van 1549 

sprak hij zich duidelijk uit voor de geloofwaardigheid van het verhaal, zij het met 

verdedigende ondertoon. Hij onderschreef de historiciteit van de reus ook letterlijk, door 

Latijnse verzen op het gevonden gebeente te dichten. Van wanneer die verzen dateren is 

onbekend, maar misschien schreef hij ze niet lang na hun ontdekking: hij was al in 1520 in 

dienst als stadsschrijver.
922

 Anderzijds was Graphaeus degene die in De nomine florentis-

simae civitatis Antverpiensis (1527) een nieuwe naamsverklaring voor Antwerpen opperde. 

Daarbij deed hij de uitleg uit hand-werpen af als onzin. Hoe is dit te begrijpen? Heeft hij zijn 

standpunt herzien? Er is ook een andere verklaring mogelijk. In 1522 was de nog jonge 

stadssecretaris gevangen gezet, op beschuldiging van Lutherse propaganda. Graphaeus herriep 

zijn meningen en werd weer vrijgelaten. Aanvankelijk ging hij werken als leraar, maar in 

1540 werd hij gerehabiliteerd en opnieuw aangesteld als stadsschrijver van Antwerpen. 

Mogelijk getuigt het etymologische gedicht uit 1527 van zijn grotere vrijheid in de materie, 

tijdens dit beroepsmatige intermezzo. In zijn eerdere en latere jaren, in stadsdienst, zal hij zich 

meer aan de ‘officiële’ opvattingen van het stadsbestuur hebben willen of moeten houden. 

 Op dezelfde manier valt misschien te verklaren dat de bekende humanist Petrus 

Aegidius (Pieter Gillis, 1486-1533), onder meer bevriend met de op dit punt kritische 

Erasmus,
923

 zich achter de sage stelde: in zijn functie als Antwerps stadsgriffier. Hij was  

                                                
     917 “De abscissione et jactu manuum certum est plerosque hujus urbis civis quos probe novimus, adhuc vivere, qui 

serio affirmant, haud adeo multis abhinc annis se manifeste vidisse inter diruendum vetusta quaedam aedificia, 

inventas certas cistulas plenas abscissis integris, sed exsuccis hominum manibus.” Geciteerd naar Reiffenberg 1846, 

I, 221-222; vert. WK. 
     918 Graphaeus 1527: “vulgo est fabula nota rudi” (Antwerpen  1993, nr. 30); Graphaeus 1550, L 1 r: “seyt men in ‘t 

ghemeyn”, L 2 v: “na gemeynen waen”; broeder Trudo: “constans vulgo fama [...] quam etiam pueri audivimus”, 

“varia de his volgo narrantur” (Reiffenberg 1846, I, 221, 222); Becanus: “plebeias [...] et anilis fabulas” (Reiffenberg 
1846, I, LXXIX). Over Becanus’ glanzende carrière en vooraanstaande positie Frederickx 1971-1972, 129-131. 

   919 AGN 5,442 e.v.; Antwerpen 1993, 37-47. 

   920 Vgl. Mertens 1983, 96 en de conclusies ten aanzien van het humanisme hiervóór, in IV.4.7. 
     921 Zie bijvoorbeeld het voor een belangrijk deel klassiek geïnspireerde werk van de door Bevers met name 

genoemde Willem van Haecht (een overzicht in Knuvelder 1970-1976 I, 515-517). Vgl. voor eerder gebruik van de 

Brabosage door de Antwerpse Violieren hiervóór, 352. 
     922 De oudste vermelding van de verzen bij het reuzengebeente is die bij Calvete de Estrella, in zijn beschijving van 

de intocht van 1549. Biografie Grapheus: BLGNP IV, 148-149. 

   923 Vgl. hiervóór, IV.4.6.1. 
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Deel van een groot redezicht van Antwerpen, in houtsnede (Antwerpen?, ca. 1518).  

Belangwekkende locaties kregen een verklarend bijschrift. Op het Steen, tussen Vleeshuis en Vismarkt: “Dits de 

burch daer antiginus de reuse te wonen plach”. De reus zelf is ook afgebeeld, met schild en dreigend geheven 

zwaard. Uit: Prims 1951, afb. 43; vgl. voor het geheel Antwerpen 1993, nr. 9.  

 

Rechts: detail. 
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samen met zijn collega Graphaeus verantwoordelijk voor de decoraties tijdens de al 

genoemde triomftocht van Karel V in 1520, waarbij ook de Brabo-sage werd benut. En in zijn 

Register van diverse mandementen vertelt hij dat er vroeger aan de grote rivieren in de Neder-

landen - bij Leiden, Gouda, Nijmegen en Antwerpen - reuzen huisden die tol hieven. De reus  

bij Antwerpen was de handen-hakkende Druon Antigoon, die door Brabo werd overwon-

nen.
924

 

 Aan het eind van de zestiende eeuw keerde het tij. Na de val van Antwerpen was 

Brabo niet alleen uit de gratie bij de serieuze geschiedschrijvers, ook zijn prominente rol in de 

officiële stadspromotie was uitgespeeld. De sage werd nu werkelijk een volksverhaal, steeds 

opnieuw gehoord, gezien en gelezen, steeds vaster verankerd in de lokale traditie. Ouders 

vertelden het hun kinderen - bijvoorbeeld naar aanleiding van het stadswapen, de 

ommegangsreus, het Brabo-beeld op de put van Metsys, of dat op de Werfpoort. Het stond 

nog altijd te lezen in populaire kronieken in de volkstaal.
925

 En het werd vertoond. Uit de 

nadagen van de Antwerpse rederijkerij dateert een toneelstuk Van den Reuse Drugon ende 

Brabon, ofte oudheyt van Antwerpen, door Pieter Meulewels. Het stuk is niet overgeleverd, 

maar rekeningposten betreffende de opvoering ervan, in 1644-1645, suggereren dat er in de 

opvatting van het verhaal weinig was veranderd. De held droeg, net als zijn stenen evenbeeld 

op de poort, een harnas en een helm met pluimen. Het Antwerpse stadswapen was te zien, en 

er waren “een dosijn cleijn Roosen ende grootte ende ander blommen” nodig - denkelijk in 

verband met de rozenkrans rond het wapen. De vermelding van “een beerenhuyt ende tighers 

vellekens” roept het beeld op van de wildernis die Brabo, mèt de reus, overwon. Dat het 

onderwerp de stadsbestuurders nog steeds welgevallig was blijkt uit een raadsbesluit van 27 

februari 1645. De Violieren kregen twaalf potten wijn, “ter oorsaecke van de Comedie
926

 

representerende de oudtheyt ende beginsel van dese Stadt Antwerpen onlancx by hun 

verthoont.”
927

 

 Mettertijd nam het geloof in de historiciteit van het verhaal echter meer en meer af. 

Het bleef dierbaar, maar werd niet meer serieus genomen. Het heldendicht Druon Antigoon, 

of de stichting van Antwerpen (1822) van de Nederlandse dichter Willem Messchert biedt een 

voorbeeld van die latere houding. De opening is tekenend: 
 

Neen, ’k wil geen alledaagsche daad 

Op rijm en versmaat stellen; 

Neen; wat in ieder nieuwsblad staat, 

Kan iedereen vertellen. 

[...] 

 

Gij kunt, ô lands en stads-kronijk, 

In oude stijl beschreven, 

En gij, geleerde VAERNEWYCK!928 

Gij kunt mij dichtstof geven! 

Ja, wat ik in die schriften vond, 

Gaat mijn begrip te boven; 

                                                
     924 Samenvattend over Aegidius: Antwerpen 1993, 206. Triomftocht: zie hiervóór, 342, en Prims 1938. Register: 

Prims 1948, 5. 
     925 Vgl. ook hierna, V.4.5.4. 
     926 De term komedie kan nog zijn gebruikt als synoniem voor (niet noodzakelijk komisch) toneelspel (vgl. Smits-

Veldt 1991, 20). 
     927 Keersmaekers 1975, 51. Het stuk lijkt meer dan eens te zijn opgevoerd (aldaar, n. 121). Keersmaekers noemt 

meer titels die, naar zijn mening, de oorsprongssage tot onderwerp (kunnen) hebben gehad: Antverpia (in 1624-1625 

opgevoerd door de Violieren) en een Spel ghenoemt Brabantia over den desolaten staet van Antwerpen, geschreven 

door de factor van de Olijftack (Keersmaekers 1975, 114). Uit deze titels valt echter weinig met zekerheid af te 

leiden. 
     928 Vgl. over Marcus van Vaernewijck hierna, V.4.5.4. en VI.3.3.4. 
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En zoo het in geen boeken stond, 

Geen stervling zou ’t gelooven. 

 

De dichter put zich vervolgens uit in gevatte dialogen tussen de reus en zijn slachtoffers, 

sappige details over ronddobberende rechterhanden en bebloede baren, en vondsten als 

“Thans zijn de schippers handeloos, En handelloos de schepen.” En dat alles onder 

aanroeping van de muze.
929

 

 Maar ook beschouwd als fictie kon de Brabo-sage nog met politieke betekenis worden 

opgeladen. Dat blijkt uit de Vlaams-nationale actualisering van Theodoor van Ryswyck. Deze 

Antwerpse dichter schreef, geïnspireerd door het succesvolle werk van Messchert, een 

hekeldicht Antigonus of de Volksklagten (1841) op het ‘oude sprookje’.
930

 De toon is weer 

luimig, de ondertoon niet. Van Ryswyck wil laten zien hoe het domme, want immer klagende 

Vlaamse volk zichzelf in het ongeluk van de Waalse overheersing heeft gestort. De reus staat 

voor Napoleon, die zijn verovering van het land legitimeerde als bevrijding, van het ‘volk van 

Teutoburg’ (de Duitsers, meer bepaald: de Habsburgers) en van de Wodanspriesters (het 

katholicisme). Aanvankelijk werd hij volgzaam toegejuicht, maar al gauw ontpopte hij zich 

als tiran. Brabo staat voor Willem I, de held die de reus versloeg en het land goed regeerde. 

Het volk is echter nooit tevreden. Al gauw verguisden Brabo’s onderdanen hem net zo hard 

als zijn voorganger. Hij trok zijn handen van hen af. Nu is er weer een andere vorst, en weer 

wordt er geklaagd:   
 

Ja ja, t’is zoo gelyk gy zegt: 

Toen Brabo hier regeerde, 

Dan werd ons toch nog recht gedaen; 

Men kon voor ’t minst het volk verstaen 

Wanneer ’t petitioneerde. 

 

De Walen lagchen ons wat uit, 

Die zitten op het kussen; 

Zy raken aen emploi en plaets, 

En wy, wy steken er helaes, 

Tot over d’ooren tusschen.931 

 

 De geschiedenis van Brabo en de Antwerpse reus eindigde als populair historisch 

sprookje: door niemand meer geloofd, maar geliefd als symbool voor de stad. Dat bleek 

opnieuw aan het eind van de negentiende eeuw: weer mocht Brabo, op de fontein van Lam-

beaux (1887), de Grote Markt gaan domineren. Het beeldhouwwerk toont echter ook een 

andere kant van de ontwikkeling van de sage, inherent aan het afnemen van het geloof erin. 

Bij Messchert en Van Ryswyck werd Brabo nog, kort, aangeduid als Romeins soldaat, en 

vriend en verwant van Caesar.
932

 Hier is die historische context verdwenen. Geen harnas, 

geen helm met vederbos. De held is naakt. De nadruk ligt zo op de fysieke actie van het hand-

werpen, op de etymologie. Niets doet vermoeden dat Brabo eigenlijk een Trojaan was, en dat 

het verhaal ooit juist daaraan zijn waarde ontleende. 

 

Leuven biedt, op bescheidener schaal, een vergelijkbaar beeld. De oorsprongssage en 

                                                
     929 Messchert 1825 (citaten: 104, 109). Het gedicht verscheen eerder in de Antwerpschen Almanach van Nut en 

Vermaek (Antwerpen 1822, 64-82), en werd ook nog opgenomen in Willem Messchert, Nagelaten Gedichten 

(Haarlem 1849, 117 e.v.). 
     930 Vgl. Van Ryswyck 1841, voorwoord en 64. 
     931 Van Ryswyck 1841 (citaat: 54). Het gedicht werd tevens opgenomen in de verschillende uitgaven van Van 

Ryswycks Volledige Werken.  
     932 Messchert 1825, 110 e.v.; Van Ryswyck 1841, 25-26. 
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naamsverklaring uit het Brabo-verhaal moeten daar in de zestiende eeuw nog steeds bekend 

en geliefd zijn geweest. Ook de stedelijke overheid lijkt het te hebben omhelsd. Volgens Van 

Even werd het stadswapen in die tijd uitgebreid met het aan de sage ontleende devies ‘Altijd 

God Loven’.
933

 En we zagen eerder hoe men er Albrecht en Isabella in 1599 door Brabo en 

Swane liet verwelkomen.
934

 

 Maar ook in Leuven ontstond, onder invloed van het humanisme, discussie over de 

houdbaarheid van de oude opvattingen, en over mogelijke alternatieven. Die discussie vinden 

we terug in de eerste stadskronieken uit Leuven. De oudste werken zijn geschreven in het 

Latijn, door Petrus Divaeus (Rerum Lovaniensium libri IV en Annalium Lovaniensium libri 

IV, beide samengesteld in 1564-1565) en Johannes Molanus (Historiae Lovaniensium libri 

XIV, 1570). Willem Boonen schreef kort daarna de eerste Leuvense stadsgeschiedenis in de 

volkstaal (1593-1594).
935

 De twee eerstgenoemde teksten dragen - in taal, titel en aanpak - 

duidelijk het stempel van het humanisme. Het werk van Boonen veel minder. Maar in de 

behandeling van de oorsprong van Leuven loopt de scheidslijn tussen de drie werken anders. 

En net als in Antwerpen zou het standpunt van de auteurs in dit vraagstuk kunnen zijn be-

ïnvloed door hun functie.  

 Molanus is de meest kritische van de drie. Hij was tevens de enige die niet in 

stadsdienst schreef. Molanus was werkzaam aan de Leuvense universiteit. Zijn Historiae 

Lovaniensium was eigenlijk bedoeld als een geschiedenis van deze instelling, maar groeide uit 

tot naslagwerk over de stad zelf. Over de vroegste historie van Leuven is hij zeer beslist: niets 

is zeker, en de Brabo-sage is onzin en een bron van ergernis voor geleerden.
936

 

 Ook Divaeus was, een paar jaar eerder, kritisch ten aanzien van hetgeen de volkstaal-

kronieken en Jean Lemaire en zijn navolgers over de stichting van Leuven vertelden. Daar 

waren ‘zeer wonderbaarlijke leugens’ bij. Maar toch wil deze stadsklerk de sage ook verdedi-

gen. Divaeus concentreert zich op de bronnenproblematiek, en borduurt daarbij voort op het 

stramien van de Antwerpse Graphaeus. Toegegeven: niet alles is geloofwaardig - daarvoor 

wijken deze vertelsels teveel af van de klassieke geschriften. Maar ze zijn toch ook niet 

helemaal te verwerpen. Divaeus heeft handschriften van driehonderd jaar terug of ouder 

gezien die dezelfde stof bevatten. De Grieken en Romeinen geloofden zulke bronnen toch 

ook? En die klassieke verhalen zaten dan nog vol wonderbaarlijke elementen - deze niet. Er 

zijn nu eenmaal geen betrouwbare gegevens over de vroegste tijden, behalve ten aanzien van 

de Joden. De Romeinen schreven nauwelijks over ons land, onder meer uit vijandigheid 

tegenover vreemde volkeren. De Franken deden niet aan historiografie, en wát er was is door 

de Hunnen en de Noormannen vernietigd. Leuven geldt in ieder geval als een zéér oude stad, 

en zou volgens geleerden al door Caesar worden genoemd.
937

 

 Willem Boonen was eveneens klerk ten stadhuize. Hij is duidelijk beïnvloed door het 

werk van zijn voorganger Divaeus. Naar dat voorbeeld stelt hij dat betrouwbare bronnen over 

Leuvens vroegste geschiedenis ontbreken, en dat men daar in eerdere kronieken “groote 

machtighe fabelen” over kan lezen.
938

 Maar elders in het werk worden de fabels over Brabo 

gewoon verteld, onder verwijzing naar diezelfde, maar nu authentiek genoemde kronieken.
939

 

                                                
     933 Van Even in Divaeus ed. 1856-1857, I, 2 n. 3.  
     934 Zie hiervóór, 342. 
     935 Over de Leuvende historiografie in het algemeen, en deze auteurs in het bijzonder: Leuven 1980, 1-2 e.v. 
     936 “[...] Brabones, velut utopiae monstra et ampullosae nugae, doctis omnibus displaceant” (Molanus ed. 1861, 37; 

zie verder 4, 34-36). Over de auteur: NBW 2, 580-582. 
     937 Beide werken werden uitgegeven in de Opera Varia (Divaeus 1757). Besproken passages aldaar: Rerum 

lovaniensium, 1 (“portentosissima mendacia”); Annalium oppidi Lovaniensis, 1-2. Van deze jaarboeken maakte 

Divaeus’ achterkleinzoon een Nederlandse vertaling, uitgegeven door Van Even (Divaeus ed. 1856-1857; besproken 

passage aldaar I, 1-6). 
     938 Boonen ed. 1880, 179-180. 
     939 Zie de genealogie van de Brabantse hertogen, indirect naar Lemaire (Boonen ed. 1880, 3 e.v.), en bij de 
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En ook Boonen probeert het zwijgen of ontbreken van Romeinse en Frankische bronnen te 

compenseren. Hij wijst op tastbare aanwijzingen voor Leuvens klaarblijkelijke hoge ouder-

dom. De Wolfspoort bijvoorbeeld toont het beeld van een afgod, en dateert dus uit de voor-

christelijke tijd. 
 

Oock vindt men bescreven dat die Borch oft het Casteel, te Loven, den hertoghe van Brabant 

toebehoorende, die op d’eene zijde uuijtgeëten ende uuijtgemergelt es van oudtheijt, ende oock 

sommighe poorten van der stadt, dewelcke zeer oude strictueren ende edificien [bouwwerken] 

zijn, souden te boven gaen vele oude auctentijcke strictueren van Duijtslandt ende 

Walschlandt. Dwelck in dezen zeer te verwonderen es, dat van deze heerlijcke ende treffelijcke 

[voortreffelijke] plaetse, daer nu Loven staet, bij de historiescrijvers soo luttel mentie 

[melding] aff gemaeckt wordt. 

 

Deze en verdere argumenten leiden tot de conclusie dat Leuven zeer oud moet zijn - de oudste 

stad van Brabant zelfs. Daarom worden de hertogen er ingehuldigd. En zo is het favoriete 

zelfbeeld van de stad weer bevestigd.
940

 

 De kritische maar daarbij toch verdedigende houding van Divaeus en Boonen zal het 

leven van de Brabo-sage eerder hebben verlengd dan bekort. Al is geen van de genoemde 

werken in de eigen tijd gedrukt, toch hadden ze invloed. Leuvense schepenen en patriciërs 

maakten regelmatig afschriften van (delen van) de geschiedenis van Boonen. Latere auteurs 

als Lipsius en Gramaye steunden, meer of minder kritisch, op deze voorgangers.
941

 En 

ondertussen werd de Brabo-sage nog altijd verspreid via de populaire gedrukte kronieken in 

de volkstaal
942

 en, naar men mag aannemen, het mondelinge circuit. 

 Dat de vraag naar de geloofwaardigheid van het verhaal sommige gemoederen veel 

later nog steeds kon beroeren, blijkt uit de activiteiten van Michiel-Frans Pelckmans. Deze 

Leuvense waard en schepen schreef in 1805-1806 een kritisch commentaar op het werk van 

Boonen. Salvius Brabo verwijst hij daarin zonder omhaal naar het rijk der fabelen. Aan de 

stichting van de burcht door Caesar besteedt hij meer aandacht. Geen enkel bewijs kan hij 

ervoor vinden, en toch wordt het door verschillende geschiedschrijvers, “den eenen den 

anderen blindelings volgende”, verhaald. De kwestie zat hem al langer dwars. Dat lezen we 

uit het relaas van de Franse reiziger Dérival, die ruim twintig jaar eerder in Pelckmans’ Hof 

van Keulen logeerde. Op aandringen van de waard bezocht hij de vervallen Leuvense burcht: 
 

J’ai été voir (décembre 1782) le château pour plaire à mon hote, grand amateur d’antiquités: il 

est, m’a-t-il dit, dans l’intention d’engager l’Académie de Bruxelles à proposer un prix de 1000 

florins qu’il lui remettra, pour celui qui prouvera le mieux, en un vol. in-folio, que ce château 

porte avec juste raison le nom de César, qui l’a fait bâtir, et qu’il n’a pas été élevé, comme le 

disent quelques érudits, par les ordres de l’Empereur Arnulphe, pour se garantir de la fureur 

des Normands.943 

 

Afscheid nemen van de stichting door Caesar was moeilijk - maar Brabo kon men in Leuven 

blijkbaar wel missen. Weer werd, bij die lokale selectie, de vroeger zo belangrijke Trojaanse 

context losgelaten. 

 

 

                                                                                                                                                   
beschrijving van de voornaamste gebouwen van Leuven de Burcht (volgens zeggen “ende gelijck oock sommighe 

auctentijcke scriften innehouden” door Caesar gebouwd) en Baetsfoort (Boonen ed. 1880, 182-183). 
     940 Boonen ed. 1880, 181-182 (citaat: 181). 
     941 Boonen ed. 1880, IX, XVII e.v., XXII; Leuven 1980, 1-2. Lipsius refereert in zijn Lovanium (1605) kort en 

kritisch aan de sage (Lipsius ed. 2000, 50-53); Gramaye is in zijn Lovanium (1606) eveneens kort en kritisch, maar in 

het eerste hoofdstuk van zijn Historia Brabantica (Leuven, 1607) geeft hij er een uitvoerige samenvatting van. 
     942 Zie hierna, V.4.5.4. 
     943 Over Pelckmans: Boonen ed. 1880, 437 e.v. (citaat Dérival: 437; commentaar bij burcht en Baetsfoort: 440-1). 
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4.5.4. Op de drukpers 

 

Inleiding 

 

De uitvinding van de boekdrukkunst bracht fundamentele verandering in het literaire leven. 

Het meest duidelijke gevolg was de snellere en ruimere verspreiding van teksten. Ook de 

Brabo-sage kreeg zo een veel grotere bekendheid, bleek hierboven. De eerste uitgave waarin 

het verhaal verscheen was de succesvolle Alderexcellenste Cronyke van Brabant (Antwerpen, 

Roland van den Dorpe, 1498). De herdrukken en navolgingen van deze produktie richtten zich 

expliciet niet meer alleen op de Brabantse markt, maar tevens op het Nederlandstalige publiek 

buiten de grenzen van het hertogdom. Door de Illustrations de Gaule et Singularitéz de 

Troyes (Lyon, 1511-1513) van Jean Lemaire werd het verhaal vervolgens internationaal 

bekend.
944

 De lezing van Lemaire, meer in overeenstemming met de opvattingen van het 

humanisme, werd uiteindelijk overal de meest bekende. In de Nederlanden is ze bijvoorbeeld 

te vinden in de gedrukte Latijnse kronieken van Amandus van Zierikzee (Chronica 

compendiosissima ab exordio mundi, Antwerpen, Simon Cock, 1534) en Christianus 

Masseeuw (Chronicorum multiplicis historiae utriusque Testamenti libri xx, Antwerpen, Joan 

Crinitus, 1540).
945

 Maar ook Die Afcoemste ende Genalogie der Hertogen ende Hertoghinnen 

van Brabandt (Antwerpen, Jan Mollijns, 1546), een plaatjesboek voor een breed publiek, 

begint bij Salvius Brabo.
946

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titelpagina van Die Afcoemste ende Genalogie der 

Hertogen ende Hertoginnen van Brabandt (Antwerpen, 

Jan Mollijns, 1546), een plaatjesboek voor het bredere 

publiek. Uit: Lebeer 1983-1985, 262. 

  

 Een andere belangrijke consequentie van de komst van de drukpers was 

commercialisering. Wat die voor de Brabo-sage betekende is minder evident. Juist voor  

                                                
     944 Zie hiervóór, 278 e.v., 327. 
     945 Zierikzee: STCV 12912322 ; vgl. Boonen ed. 1880, 4 n. 1; Masseeuw: vgl. Reiffenberg 1846, I, LXXVIII en 

Boonen ed. 1880, 179 n. 2. De succesvolle Latijnse kroniek van de Brabantse hertogen van Hadrianus Barlandus 

(Antwerpen 1526, daarna meermaals herdrukt en ook in Franse en Nederlandse vertaling uitgegeven) refereerde nog 

aan Karlomans afstamming volgens de derde Brabo-sage; vgl. BB I, 154-167, 172-173; Bijker en Stein 2004, 28-29.  
     946 Over deze uitgave en de herdrukken van 1564 en 1565 Lebeer 1983-1985. 
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onderzoek naar de receptie van de Troje-stof in de stad is de vraag naar de gevolgen van 

commercialisering interessant. De toegenomen verbreiding van dergelijk vertelgoed door het 

nieuwe medium betrof vooral de steden. Potentiële kopers voor uitgaven van verhalende 

historische teksten in de volkstaal waren immers vooral daar te vinden.
947

 De Brabo-sage is 

daarbij extra interessant door de vele stedenstichtingen in het verhaal, die in bepaalde plaatsen 

duidelijk in de belangstelling stonden. Betekende dit dat drukkers konden verdienen aan deze 

en dergelijke lokaal gebonden tradities? Speelden zij in op de overleveringen rond 

Antwerpen, Leuven, of Aarschot? Betekende het, anders gezegd, dat de drukpers het eigen, 

stedelijk gebruik van de Trojaanse oorsprongsmythen volgde, verspreidde en wellicht zelfs 

stimuleerde?  

 Het voorbeeld van de Alderexcellenste Cronyke van Brabant, gedrukt in Antwerpen, 

suggereert dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zij opent met de Antwerpse 

versie van de Brabo-sage. We kunnen niet met zekerheid zeggen of de drukker, Roland van 

den Dorpe, hier bewust voor heeft gekozen. De toevoeging van de legendarische geschiedenis 

vóór Karloman lijkt wel aan zijn initiatief toe te schrijven,
948

 maar het gebruik van juist een 

Antwerpse lezing daarvan zou het onwillekeurige gevolg van zijn vestiging in dit druk-

kerscentrum kunnen zijn. Aanwijsbaar is echter wel, dat Van den Dorpe het verhaal over het 

ontstaan van zijn stad benadrukte. De geschiedenis van de reus was een klein onderdeel van 

de kroniek. Maar het belang dat de drukker aan de episode hechtte blijkt uit de pagina-grote 

houtsnede die is toegevoegd: geen enkele andere gebeurtenis in de omvangrijke en rijk geï-

llustreerde uitgave krijgt een dergelijke accentuering.
949

 Van den Dorpe wilde denkelijk aan-

sluiten bij de belangstelling van het Antwerpse deel van zijn publiek. In deze tijd was de 

Brabo-sage, zagen we, een centraal onderdeel in zelfbeeld en zelfpromotie van deze stad. Zijn 

aanpak bleek goed: de uitgave werd herdrukt en nagevolgd - juist ook in het op die stedelijke 

ijdelheid gerichte gebruik van antiek verleden.
950

 In dit geval lijkt de drukpers de lokale 

invulling van Troje-sagen inderdaad te hebben verbreid en gestimuleerd. Maar in hoeverre is 

de Alderexcellenste cronyke representatief? Voor een beter begrip is het noodzakelijk om een 

en ander te relativeren, te preciseren, en aan te vullen. 

 

Vermijden van risico 

 

De nieuwe produktiemethode bracht nieuwe problemen, waarmee men pas na verloop van tijd 

leerde om te gaan. Zo moesten drukkers voor het eerst zien te voorspellen welke teksten op 

kopers konden rekenen. Een verkeerde gok, een vergeefse investering van tijd en materiaal 

betekende niet zelden het einde van een bedrijf. Pas later wist men beter hoe dergelijke 

risico’s konden worden opgevangen. Er was daarom grote voorkeur voor teksten waarvan 

flinke afname kon worden verwacht. Boeken in het Latijn waren wijder verkoopbaar dan 

boeken in de volkstaal. Bewezen successen uit de handschriftperiode of van collegadrukkers 

boden meer zekerheid dan nieuwe uitgaven. Door haar commerciële uitgangspunt werkte de 

drukpers dus selectief: bepaalde teksten hadden meer kans om te worden gedrukt, andere 

minder. 

 Dit selectiemechanisme was ook werkzaam bij de uitgave van historiografie. 

Geschiedschrijving was maar een klein segment van het totale aanbod aan vroege drukken. 

Binnen dat segment vinden we vooral de naar onderwerp ruimere genres: universele en 

nationale of regionale kronieken. De wereldkronieken waren het meest succesvol, als ver-

                                                
     947 Vgl. over het publiek voor de vroegste Duitstalige gedrukte historiografie: Mertens 1983, 102-103; Von den 

Brincken 1987, 217. Voor Nederland: Ebels-Hoving 1987, 241. 
     948 Vgl. hiervóór, 279. 
     949 Vgl. hiervóór, 278. 
     950 Zie hierna. 
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wacht. De andere kenden - tot op zekere hoogte afhankelijk van hun object - beduidend 

minder herdrukken. Lokale geschiedschrijving werd niet of nauwelijks gedrukt.
951

 

Veelzeggend is een vergelijkende blik op Duitsland, een land dat bijzonder rijk is aan laat-

middeleeuwse stedelijke historiografie. Toch verschenen ook daar in de incunabeltijd slechts 

twee stadskronieken in druk - een opvallend contrast. Bezitters en schrijvers van deze teksten 

behoorden meestal tot een beperkte groep van direct bij het stadsbestuur betrokkenen. Het 

was vakliteratuur, en bleef daarom ‘zwischen Haus und Rathaus’. Wie toch probeerde een 

drukker voor dergelijk werk te vinden, moest rekening houden met een weigering.
952

 

 Ook onder de Nederlandstalige wiegedrukken zijn maar weinig kronieken te vinden.
953

 

Vóór 1500 verschenen slechts drie werken, alle drie geheel of gedeeltelijk gewijd aan 

gewestelijke geschiedenis. Gheraert Leeu drukte in 1478 het naar de plaats van deze eerste 

verschijning genoemde ‘Gouds kroniekje’, dat een paar maal werd herdrukt.
954

 Twee jaar later 

gaf Jan Veldener in Utrecht de eerste en enige Nederlandstalige druk van Dat boeck dat men 

hiet Fasciculus temporum uit.
955

 De Alderexcellenste Cronyke van Brabant was de laatste van 

de drie. 

 Voor drukkers van Nederlandstalige regionale historiografie werd het afzetprobleem 

vergroot door de sterke versnippering van de Nederlanden, een verzameling van relatief 

kleine gebieden. Daarom richtten ze zich graag op verschillende gewesten tegelijk. Die 

geneigdheid tot samenvoegen is ook aanwijsbaar in sommige niet-gedrukte geschiedschrij-

ving uit de Bourgondisch-Habsburgse tijd, deels in aansluiting op de politieke ontwikkeling 

van de Nederlanden.
956

 Maar bij drukkers had zij ook of vooral zakelijke achtergronden. 

 De twee Nederlandstalige historiografische produkties die aan de Alderexcellenste 

Cronyke voorafgingen vormen beiden een voorbeeld van dergelijke combinatie. Het Gouds 

kroniekje werd in de handschriften nog gepresenteerd als een historie van Holland, maar Leeu 

gaf het de ruimere titel Die cronike of die hystorie van Hollant, van Zeelant ende Vrieslant 

ende van den sticht van Utrecht. In het incipit kondigde hij bovendien aan dat het boek “veel 

dinghen van den croniken van Brabant, Vlaenderen ende Henegouwen, ende van veel meer 

ander landen” behandelde - en we weten van Leeu dat hij zijn boeken ook buiten Holland 

probeerde te verkopen. Met de keuze voor dit prozakroniekje nam hij overigens geen al te 

groot risico: het had al een ruime verspreiding in handschrift, en een tamelijk bescheiden 

omvang van 110 quarto-bladen.
957

 

 De uitgave van Veldener was veel groter, en nieuw voor dit taalgebied. Maar het 

oorspronkelijke werk, Werner Rolevincks Fasciculus temporum, was een universele kroniek  

die al succes had - daarom werd deze Nederlandse versie met vermelding van de expliciet als 

algemeen bekend voorgestelde Latijnse titel op de markt gebracht. De Nederlandse bewerker 

voegde er bovendien verschillende kleinere kronieken aan toe. Naast de geschiedenis van 

Frankrijk en Engeland kon de lezer er ook nog de historie van Brabant, Utrecht, Vlaanderen, 

Holland, Gelre en Kleef vinden. Verder werden naamlijsten van de bisschoppen van Keulen 

                                                
     951 Over dit selectiemechanisme, met inventarisatie van het Duitse materiaal: Mertens 1983. Aanvullingen in 

Johanek 1988. Over de totale Europese produktie: Von den Brincken 1987. 
     952 Mertens 1983, 98 (met het voorbeeld van Nicolaus Ellenbog, die meermaals vergeefs probeerde om een door 

zijn vader geschreven kroniek van Memmingen te laten uitgeven), 102-104; Johanek 1988, 116-117. 
     953 Geschiedschrijving in ruimere zin - zoals de verhalen rond Troje, Alexander en Caesar, Karel de Grote of 

Godfried van Bouillon - werd wel veel gedrukt. Vgl. eerder Ebels-Hoving 1987, 237 e.v. (te beperkt door het buiten 

beschouwing laten van de Zuidelijke Nederlanden met Antwerpen); Tilmans 1988, 55. 
     954 CA 505; herdrukken: Delft 1480-1484 (CA 506), Leiden 1483 (CA 507). Carasso-Kok noemt nog een fragment 

van een herdruk uit Delft, 1483-1486 (CK nr. 152, n. 1). Over deze uitgave Keesman 2007 en hierna, VI.4.5. 
     955 CA 1479. 
     956 Zie AGN 1949-1958, dl. 12, 449, 474-475; Bruch 1956, 42-43; Ebels-Hoving 1982, 251. 
     957 Beschrijving druk: CA 505; overlevering: NaSo NL0177, Janse 2001 B, 136-137; uitgave door Leeu: Keesman 

2007, 166-167. 
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en Luik, en van de graven van Mark en Berg opgenomen.
958

 Hoe meer, hoe beter. 

 Bij de aan de Alderexcellenste Cronyke voorafgaande produkties moet misschien ook 

de Hollandse Kattendijke-kroniek (voltooid in of kort na 1491) worden genoemd. Deze 

omvangrijke kroniek (572 folia)
 959

 is weliswaar nooit in druk verschenen, maar was daar 

mogelijk wel om begonnen. Het enige handschrift waarin het werk is overgeleverd zou 

volgens Karin Tilmans aanvankelijk zijn bedoeld als kopij voor de Haarlemse drukker Jacob 

Bellaert, actief tussen 1483 en 1486. In inhoud en vormgeving blijkt een bij die hypothese 

aansluitende, sterke oriëntatie op eerdere gedrukte Nederlandstalige werken. De genoemde 

uitgave van Veldener was een belangrijke bron, en ook Leeu’s kroniek werd gebruikt. Weer 

zien we dezelfde combinatietactiek. De titel luidt Die historie of die cronicke van Hollant van 

Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht ende van veel landen die men 

hierna nomen sal. De inhoud beperkte zich inderdaad niet tot het regionale: naast de historie 

van Holland en Utrecht bevatte de kroniek een flinke hoeveelheid wereldgeschiedenis.
 
Als de 

tekst inderdaad was bedoeld om te worden gedrukt dan is het niet verbazend dat het er, 

ondanks het geïnvesteerde werk, niet meer van kwam. Het Gouds kroniekje van 1478 had 

beperkt succes, maar Veldeners Nederlandse Fasciculus Temporum uit 1480 werd niet 

herdrukt. Het uitgeven van zo’n groot, uitbundig geïllustreerd geschiedwerk in de volkstaal 

was voorlopig niet meer verantwoord, voor de na eerste opbloei kwijnende drukkersbedrijfjes 

in het Noorden.
960

 

 Deze achtergrond geeft beter zicht op het belang van de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant, en van de Antwerpse Brabo-sage daarin. Van den Dorpes produktie was de eerste 

grote, naar presentatie en inhoud echt regionale Nederlandse kroniek in druk. Het gaat over 

het Brabantse territorium, de Brabantse heiligen, de Brabantse historie. Niet alleen door 

onderwerp en formaat, ook door de vele, deels speciaal voor deze uitgave gemaakte illustra-

ties was het een ambitieus en gewaagd project. Juist in het Zuiden, juist in het welvarende, 

sterk verstedelijkte Brabant had zo’n experiment kans van slagen. En het werd een succes - al 

koos men in de herdrukken toch weer voor een meer interregionale koers.
961

 

 De aandacht die de kroniek aan de Antwerpse oergeschiedenis besteedde leek op het 

eerste gezicht bescheiden. Meer viel echter niet te verwachten - of sterker: zoveel kon men 

alleen voor een belangrijke stad als Antwerpen verwachten. Ook in de Nederlanden zou het 

nog lang duren voordat men het aandurfde om lokale historiografie van enige omvang uit te 

geven - voor zover die al bestond. Stadskronieken werden hier later en in minder groten getale 

dan in Duitsland geschreven. Het lijkt erop dat de stedelijke historiografie zich aanvankelijk 

inpaste in de traditionele, grotere kaders van universele en nationale of regionale kroniek.
962

 

We zagen dit ook in de ontwikkeling van de Brabo-sage. In Leuven werd al in de veertiende 

eeuw een eigen versie van dit verhaal gecreëerd. De oudste Leuvense stadsgeschiedenissen 

                                                
     958 CA 1479; NaSo NL0463, CK nr. 311-319. Veldener zelf had de tekst al eerder in het Latijn uitgebracht: CA 

1478, en vgl. Vijfhonderste verjaring 1973, nrs. 74 en 76. Rolevincks werk werd een van de grootste historiografi-

sche successen van de vroege drukpers: Mertens 1983, 106-107; Von den Brincken 1987, 222, 234; Johanek 1988, 

114-115. 
     959 De eigenlijke omvang was groter, want de kroniek is onvolledig (Tilmans 1994 A, 184-185). 
     960 Kattendijke-kroniek: NaSo NL0584. Over deze tekst Tilmans 1994 A, Tilmans 1994 B; Kattendijke-kroniek 

ed. 2005; Ebels-Hoving 2007. Vgl. over Bellaert Keesman 1993. Ik deel de mening van Ebels-Hoving (aldaar 7, 

10-12) dat Tilmans’ kopij-hypothese in Kattendijke-kroniek ed. 2005 te snel wordt afgedaan. De daar gegeven 

tegenargumenten (zie vooral CXLV-CXLVI) hebben vooral betrekking op Tilmans’ veronderstelling van 

totstandkoming in twee fasen, maar pleiten niet tegen opzet als kopij. Ook de datering van het handschrift doet 

dat niet: Bellaert hoeft zijn bedrijf na 1486 niet meteen volledig te hebben opgedoekt maar kan nog een tijd lang 

de intentie hebben gehad om door te gaan, of er kan aan een andere, niet-Haarlemse drukker zijn gedacht - al zijn 

de aanwijzingen voor herkomst van het handschrift uit Haarlem sterk. 
     961 Zie hiervóór, 278. 
     962 Vgl. over deze problematiek de inleiding bij Van Os ed. 1997, XXIX-XXXII; Stein 2012, 72. Zie voor 

voorbeelden ook hiervóór, V.3.3.2. 
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dateren echter uit de late zestiende eeuw. Geen ervan werd gepubliceerd. De kroniek van 

Boonen, de eerste in de volkstaal, circuleerde in handschrift onder schepenen en patriciërs - 

vooral tussen huis en raadhuis dus. Pas aan het begin van de zeventiende eeuw verschenen er 

gedrukte werken over de geschiedenis van de stad - in het Latijn.
963

 Antwerpen kreeg in de 

vijftiende eeuw een eigen Brabo-sage. Het verhaal werd vervolgens, behalve in gewestelijke 

geschiedenissen als de Alderexcellenste Cronyke, ook opgenomen in Antwerpse 

stadskronieken. De laatste bleven echter ook daar in handschrift.
964

 Eind zestiende, begin 

zeventiende eeuw verschenen de eerste werken in druk, maar weer: in het Latijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Hantwerpen’ als plaats van uitgave. Vroeg 

voorbeeld van deze kleine maar trotse referentie aan 

de Brabo-sage in Antwerpse drukkerscolofons. 

Jacob van Maerlant, Wapene Martijn. Antwerpen, 

Henrick die Lettersnider, 28 augustus 1496. 

Uit: Inventaris 1982, 96. 

 

 Kijken we naar de overige besproken bronnen voor de Antwerpse Brabo-sage, dan 

blijkt de drukpers ook verder maar een zeer bescheiden rol in de lokale verspreiding en 

bespreking ervan te hebben gespeeld. Onze kennis van het eigen, stedelijk gebruik van de 

sage in de vijftiende en zestiende eeuw berust voornamelijk op teksten in handschrift
965

 en op 

anderssoortige bronnen zoals decoraties en vertoningen. Verwijzingen in druk zijn schaars, en 

voornamelijk te vinden in uitgaven met weinig gevaar - bijvoorbeeld door geringe omvang 

(een prent, een plakkaat) of meertaligheid. Ook de plaatselijke humanistische discussie over 

het onderwerp ging grotendeels buiten de drukpers om.
966

 En toch waren de Antwerpse 

                                                
     963 Vgl. hiervóór, V.4.5.3. 
     964 Over de laatmiddeleeuwse kronieken van Antwerpen - nog weinig onderzocht: Prims 1936 A; Van Os ed. 1997, 

XXXI-XXXII. 
     965 De * Cornyke van Brabant int prose int corte I, het vroege rederijkersgedicht, de verzen bij Van Berchen en van 
Graphaeus. 
     966 De eerste gedrukte volkstaal-verwijzing na de Alderexcellenste Cronyke is die in het redezicht van ca. 1518 (vgl. 

hiervóór, 360). Verder is er Grapheus’ beschrijving van de inkomst van 1549, verschenen in het Nederlands, Frans en 

Latijn (Landwehr 1971, nrs. 23-25). Het plakkaat met de ingekorte versie van het rederijkersgedicht tenslotte is de 

enige zuiver lokaal-historische, maar door zijn omvang nauwelijks riskante uitgave. 

 Ook in het Latijn verschenen in de zestiende eeuw weinig uitgaven die uitsluitend over de Antwerpse 

geschiedenis handelden: alleen Graphaeus’ De nomine florentissimae civitatis Antverpiensis (1527), en Becanus’ 

Origines Antwerpienses (1569). Grapheus’ dichtwerk werd uitgegeven door zijn broer, die zich aan dit kleine boekje 

(4 ff.) financieel geen buil kon vallen (Antwerpen 1993, nr. 30). De forse wetenschappelijke studie van Becanus 
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drukkers zich zeer bewust van dit prestigieuze verleden. Dat blijkt uit de trotse vermelding 

van ‘Hantwerpen’ als plaats van uitgave, in laatvijftiende- en vooral zestiende-eeuwse 

colofons.
967

 

 Dit selectiemechanisme biedt een verdere verklaring voor de verspreiding van juist de 

Antwerpse versie van de Brabo-sage:
968

 door Antwerpens belang als commercieel interessant 

bevolkingscentrum. Het bepaalt tevens de beperkte waarde van de beginnende drukpers als 

medium en kenbron voor de receptie van de sage. 

 

Navolgen van succes  

 

De Alderexcellenste Cronyke werd verschillende keren herdrukt: in 1512, 1518 en 1530 

verschenen bijgewerkte uitgaven bij Jan van Doesborch, eveneens te Antwerpen.
969

 Het 

welslagen van de produktie valt bovendien af te leiden uit navolging door andere drukkers.  

Interessant zijn hier vooral de twee erop volgende grote Nederlandse gewestelijke kronieken 

in druk: de Hollandse Divisiekroniek uit 1517, uitgebracht door Jan Seversz in Leiden,
970

 en 

de Excellente Cronike van Vlaenderen uit 1531, verschenen bij diens zakelijke partner Willem 

Vorsterman in Antwerpen.
971

 Voor beide uitgaven diende de Brabantse kroniek als bron 

(onder andere bronnen),
972

 maar de invloed ervan was fundamenteler. Het succes van de 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant liet zien dat een dergelijke uitgave kans van slagen 

had. Het moet een stimulerende rol in de totstandkoming van deze gelijkaardige produkties 

hebben gespeeld. Daarbij zullen Seversz en Vorsterman goed gekeken hebben hoe hun 

voorganger de zaak had aangepakt. Hun oriëntatie op dit voorbeeld blijkt onder meer in de 

behandeling van de klassieke oorsprong van het gewest, die in de Brabantse kroniek zo’n 

nadrukkelijke aandacht kreeg.  

 Al was er in Holland niet zo’n langdurige, overkoepelende en onverdeeld positieve 

Troje-traditie als in Brabant, ook voor dit graafschap waren in de middeleeuwen verschillende 

lijnen naar Troje gelegd.
973

 Aan het begin van de zestiende eeuw creëerde men er echter een 

nieuwe mythe over het Hollandse antieke verleden: die rond de Bataven, onder meer op basis 

van de recentelijk herontdekte Germania van Tacitus. Voornaamste geestelijke vader van de 

Batavenmythe was de humanist Cornelius Aurelius. Vermoedelijk was hij ook de auteur van  

de eerste grote Hollandse kroniek in druk, de genoemde Divisiekroniek van 1517.
974

 Hierin  

                                                                                                                                                   
werd, niet verrassend, erg slecht verkocht (Antwerpen 1993, nr. 32). Onze verdere kennis van de Antwerpse 

humanistische discussie berust vooral op opmerkingen in uitgaven met een ander, ruimer kader. 
     967 Vijftiende-eeuw: Roland van den Dorpe in verschillende uitgaven vanaf de Alderexcellenste croynke; 

gedateerde oudere voorbeelden bij Adriaen van Liesvelt (GW M18434, mei 1494), Govaert Bac (GW M20461, 19 

juni 1494), Henrick die Lettersnider (GW M22624, 28 augustus 1496). Zestiende eeuw: Mertens en Torfs 1845-1853 

I, 23.Vgl. voor colofons als plaats voor dergeljke reclame voor de eigen stad Antwerpen 1993, 79. 

   968 Vgl. hiervóór, 343. 
     969 Zie hiervóór, 278; en Tigelaar 2006, 18-19 voor verdere Brabantse blijken van succes. 
     970 NK 613; NaSo NL0585. Tilmans wijst op de Neurenbergse wereldkroniek van Hartmann Schedel (1493), 

waaruit veel illustraties werden overgenomen, als model voor Seversz’ uitgave (Tilmans 1988, 96, 213). De 

Alderexcellenste Cronyke verdient echter eveneens aandacht als inspiratiebron: als door object overeenkomend 

project in het eigen taalgebied. Ook de chronologie van de uitgaven is in dit verband interessant. De eerste (door 

Aurelius gebruikte: Tilmans 1988, 99) herdruk van de Brabantse kroniek verscheen in 1512. De oudste aanwijsbare 
contacten tussen Aurelius en zijn uitgever zijn van 1513 (idem, 58). Zakelijke relaties met de Antwerpse drukkers-

wereld (Vorsterman) had Seversz tenminste vanaf 1514 (Bangs 1979, 229, 255 n. 5). Een latere blijk van contact: in 

1530 werden de onverkochte restanten van de Divisiekroniek, opgefrist met hetzelfde vervolg als in de herdruk van 

de Alderexcellenste Cronyke in dat jaar, opnieuw op de markt gebracht, door Van Doesborch zelf of door Seversz en 

Vorsterman (NK 614; vgl. Tilmans 1988, 168-169, 172-174; Gerritsen 1991). 
     971 NK 659; NaSo C061. Over de relatie Seversz - Vorsterman: Bangs 1979. 
     972 Divisiekroniek: Tilmans 1988, 109; Vlaamse kroniek: zie hierna. 
     973 Vgl. hierna, VI.4. 
     974 De Hollandse geschiedenis wordt overigens in een universeel kader geplaatst: Ebels-Hoving 1982, 247-252; 
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Titelpagina van de Divisiekroniek (Leiden, Jan 

Seversz, 1517) met, in rood, de proclamatie  

van het Trojaanse verleden van Holland. Ex. Den 

Haag KB. 

 

werd eveneens veel aandacht besteed aan de Bataven, nu voor het eerst in de volkstaal.
975

 

 Waarin zit nu de navolging van de Brabantse kroniek, die een meer traditionele, 

middeleeuwse behandeling van het eigen klassieke verleden gaf? Een eerste punt is misschien 

de ruime aandacht voor het onderwerp, dat gezien het Brabantse en Antwerpse enthousiasme 

voor de Brabo-sage ook een publiek voor een kroniek in de volkstaal kon interesseren. 

Wellicht had Seversz daarom juist deze auteur benaderd.
976

 Maar belangrijker is de soms naar 

voren komende tegenstrijdigheid in de bedoelingen van deze twee makers. De humanistische 

geschiedschrijver Aurelius mocht gefascineerd zijn door de Bataven, de op verkoop gerichte 

drukker Seversz koos in zijn presentatie van diens tekst - en soms in directe tegenspraak 

daarmee - voor het vasthouden aan de oude verhalen, aan de herkomst uit Troje. Een 

veelzeggend voorbeeld is dat van de titelpagina. Deze meest prominente reclamedrager, in 

principe afkomstig van de drukker,
977

 schreeuwt in rood dat Holland ‘eerst begrepen ende 

bewoent is gheweest van den Troyanen’. De voor Aurelius zo belangrijke Bataven worden 

niet genoemd.
978

  

 Eenzelfde verschil in houding zagen we eerder in de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant, waar de ‘compositoer’ zich kritisch over de oude sagen uitliet, maar de drukker er 

juist veel belang aan hechtte.
979

 Seversz lijkt zijn voorbeeld te hebben gevolgd. Ook in het 

geval van de Divisiekroniek heeft commerciëel belang het behoud en de verspreiding van deze 

verhalen dus bevorderd en nieuwe, kritische impulsen afgezwakt. 

 Bij Vorstermans Excellente Cronike van Vlaenderen, van 11 juli 1531, is de navolging 

                                                                                                                                                   
Tilmans spreekt van een ‘Rijkshistorische landskroniek’ (Tilmans 1988, 90 e.v., spec. 96). 
     975 Over Aurelius, de Bataven en de Divisiekroniek: Tilmans 1988. Vgl. ook hierna, VI.4.6. 
     976 Vgl. Romein 1932, 211; Ebels-Hoving 1982, 246, 251. Tilmans lijkt het initiatief bij Aurelius te leggen 

(Tilmans 1988, 56, 69-70).  
     977 Vermeulen 1986, 34-36; Ebels-Hoving 1982, 251.  
     978 Uitvoeriger over deze tegenstrijdige intenties en over de verhouding tussen oud en nieuw in VI.4.6. Ook 

wanneer (zoals daar als mogelijkheid wordt gesuggereerd) met de Trojanen van de titelpagina op de Bataven gedoeld 

wordt blijft de observatie van belang: het gaat erom, met welke aanduiding Seversz kopers dacht te trekken.  
     979 Zie hiervóór, 279. 
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van de Brabantse kroniek veel evidenter dan bij Seversz. Men vergelijke alleen al de titel-

pagina van Vorstermans uitgave met de herdruk van de Alderexcellenste cronyke van Brabant 

die een jaar tevoren, in juni 1530, was verschenen.
980

 Ook de proloog van de Vlaamse 

kroniek, in twee kapittels, vormt een echo van het Brabantse voorbeeld.
981

 Het eerste kapittel 

geeft een beschrijving van het graafschap, het tweede behandelt het antieke verleden van 

Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Titelpagina van de Excellente Cronike van 

Vlaenderen (Antwerpen, Willem Vorsterman, 1531), 

duidelijk naar het voorbeeld van Jan van Doesborchs 

herdruk van de Alderexcellenste Cronyke van 

Brabant uit 1530. Ex. Den Haag KB. 

 

 

 De titelpagina van Vorsterman zegt niets over Troje
982

 - die van Van Doesborch deed 

dat ook niet - maar de proloog is er vol van. Het hoofdstuk over de Vlaamse oudheid 

behandelt twee episodes: de komst van de Trojanen onder Bavo, en de verovering door de 

Romeinen onder Caesar. Troje krijgt daarbij de nadruk. Het kapittelopschrift noemt alleen dit 

eerste en blijkbaar voornaamste onderdeel van de vroegste geschiedenis: 
 

Het tweede capittel van deser prologhe verclaert, hoe dat ‘t voorseide landt van Vlaendren 

eerstwarf, langhe voor dye gheboorte ons heeren, naer [na] die destructie van Troyen, by den 

edelen Troyanen die ghevloden waren betemmert ende bewoont es gheweest wel .xijc. jaer 

voor dye gheboorte van Julius Cesar.983 

 

Bovendien volgt na de proloog, vóór het eigenlijke begin van de kroniek, nog een Trojaanse 

genealogie van de Franken, “waerhuut dat Vlaendre eerst ghesproten es, waerof die edele 

Coronijcke hiernaer volght”.
984

 Voor Vlaanderen gold hetzelfde als voor Holland: er waren 

verschillende connecties met Troje, maar er was niet zo’n expliciete en het hele gewest 

omvattende traditie als in Brabant. Vorsterman annexeerde daarom de opening van de Troje-

                                                
     980 Zie de afbeelding hiervóór, 279. 
     981 Vgl. hiervóór, 278. 

   982 Vgl. over de titelpagina hierna, n. 989. 

   983 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 4] r. Druk: “.vijc.”; dit lijkt gezien de traditionele datering van de 

val van Troje een leesfout voor “.xijc.” . 

   984 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, a ij r. 
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sage van het naastgelegen graafschap Henegouwen en presenteerde deze zó, dat hij 

Vlaanderen en speciaal de Vlaamse hoofdstad Gent tot een Trojaanse stichting van het eerste 

uur kon verklaren.
985

 Navolging werd zo tevens concurrentie, want Vlaanderen en Gent 

bleken daarmee veel ouder dan Brabant en Antwerpen: Bavo was rechtstreeks vanuit Troje in 

de Nederlanden neergestreken, de Brabantse voorvaderen verbleven eerst langdurig in Italië 

of Sicambria. 

 Dezelfde concentratie op de Vlaamse hoofdstad is ook te zien in het gedeelte over de 

Romeinse verovering onder Caesar, “daer alle die keysers afgecommen zijn, ende ooec die 

stede van Ghent”.
986

 Dit stuk werd voor een belangrijk deel ontleend aan de Brabo-sage in de 

Alderexcellenste Cronyke van Brabant. 
987

 Er is echter danig geknipt in deze voorgeschiedenis 

van het naburige hertogdom. Over Brabo’s voor- en nageslacht wordt niets gezegd, van zijn 

avonturen is weinig over, zijn rol is sterk gereduceerd. Het licht valt op Caesars stichtingen in 

de Nederlanden, vooral op zijn bemoeienissen met Gent. De paar regels die daar in de bron 

aan werden gewijd zijn bij Vorsterman flink uitgebreid. We worden onder meer herinnerd aan 

de eerder vermelde Trojaanse oorsprong van deze stad, die door Caesar werd vergroot en 

hernoemd. En alles wat de Brabantse kroniek te melden had over de mooie relatie tussen 

Caesar en Antwerpen wordt nu getransponeerd naar Gent: in Gent vond Caesar het zo aange-

naam, in Gent liet hij niet alleen een kasteel bouwen maar ook twee tempels, waar later de 

twee oudste abdijen van de stad, St. Pieters en St. Baafs, uit voortkwamen. En natuurlijk 

werden ook hier in Vlaanderen reuzen verslagen.
988

 Gent hoefde zich ook in het Romeinse 

hoofdstuk niet de mindere van Antwerpen te voelen. 

 Zoals de antieke opening van de Alderexcellenste cronyke de nadruk had gelegd op de 

voornaamste stad van Brabant, zo legde de inleiding van de Vlaamse kroniek het accent dus 

op Gent, de grootste en commercieel meest interessante stad van Vlaanderen.
989

 Maar 

Vorsterman deed meer dan alleen imiteren. Zijn Vlaamse oorsprongssage is tot op zekere 

hoogte een nieuwe creatie, die het Brabantse voorbeeld wilde overtreffen. De Brabo-sage 

werd erdoor ontkracht en ontmanteld. 

 

Nederlandse oudheid voor een breed publiek 

 

Vorsterman trok Brabo uit het zuiver Brabantse kader, en presenteerde zijn verhaal in combi-

natie met de geschiedenis van Bavo, uit de Henegouwse Troje-sage.
990

 Deze Trojaanse helden 

- Bavo voorop - gingen zo deel uitmaken van een gezamenlijke, ‘Nederlandse’ oudheid. Die 

tendens werd voortgezet in verschillende latere zestiende-eeuwse uitgaven uit de Zuidelijke 

Nederlanden, die daar soms nog zeer lang gangbaar bleven.
991

  

 Bij Simon Cock in Antwerpen verscheen Van Julius Caesar ende den Romeyne een 

warachtige Hystorie hoe si dese Nederlanden eerst beheert ende ghewonnen hebben […] 

(octrooi 1545), dat in verkorte vorm tot in de negentiende eeuw als schoolboek is uitgegeven. 

Ook deze tekst gaat uit van de Henegouwse sage: hij behandelt Caesars verovering van het 

                                                
   985 Zie over Vorstermans aandeel in deze annexatie uitgebreider hierna, VI.3.3.4. 
     986 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 5] v. 
     987 Alderexcellenste Cronyke van Brabant 1498, [A 6] recto - B 2 verso; er kan niet precies worden vastgesteld 
welke druk werd gebruikt, maar wellicht was het - gezien de navolging van de titelpagina - die van 1530. De passage 

staat daar op fol. Bb 1 verso e. v.  
     988 Excellente Cronike van Vlaenderen 1531, [+ 6] v - a 1 r. 
     989 Die speciale aandacht voor Gent bleek ook al op de - aan de drukker toe te schrijven - titelpagina, in de 

toevoeging dat de huidige graaf, keizer Karel V, is “geboren te Ghendt”. Vgl. over titelpagina’s in het algemeen 

Vermeulen 1986, 34-36. 

   990 Eerder had Jean Lemaire de Belges, een van Vorstermans bronnen, dit al gedaan (vgl. V.4.5.2. en VI.3.3.4). 

   991 Meer over de hierna behandelde uitgaven van Cock en Van Vaernewijck hierna, in de bespreking van de 

receptie van de Bavo-sage (VI.3.3.4); ik beperkt mij hier tot hun omgang met en betekenis voor de Brabo-sage. 
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ooit door Bavo gestichte rijk Belgis. Maar in dat verhaal zijn ook gegevens over de antieke 

geschiedenis van de verdere Nederlandse vorstendommen en steden verwerkt. Voor Brabant 

werden deze ontleend aan de vierde Brabo-sage, op basis van Jean Lemaire. Ze werden 

aangepast aan de nieuwe context van het Belgis-verhaal, en zijn kort en kritisch-

rationaliserend weergegeven. De verschillende Nederlandse tradities zijn op allerlei manieren 

vermengd. Zo is de stichter van het Tongers-Brabantse rijk, Turgotus of Tongris, hier een neef 

van Bavo. En Antwerpen zou - net als het Hollandse Leiden, aan de Rijn - zijn ontstaan uit 

een kasteel dat de Tongersen zo’n honderd jaar voor de komst van Caesar bouwden om 

handelsschepen te beschermen. Een halve eeuw later was deze burcht echter ingenomen door 

Russische zeerovers, die schepen alleen nog lieten passeren in ruil voor een derde deel van 

hun handelswaar. Bij weigering werd álles afgenomen, bovendien werd de rechterhand van 

koopman en schipper afgehakt en in de rivier gegooid. “Ende hier af willen de sommige 

segghen, dat dese stadt haren name heeft Hantwerpen. Maer hoe dat is, late ick den leser 

iudiceren”. In Caesars tijd werd het kasteel bewoond door de sterke Druon Antigon, een van 

de vele krijgsheren in deze gebieden. Hij was dus geen reus maar een Rus, “waer uut die fabel 

ghecomen is dat men seyt dattet een rese was, dwelcke also niet en is.” Hij werd door Caesars 

mannen verslagen, en vervangen door een Romeinse capiteyn. De tweede op deze post was 

Salvius Brabon, wiens nakomelingen sindsdien heersten over Antwerpen, Tongeren en 

Brabant. Over zijn voorgeslacht lezen we niets - een lijn naar Troje is er alleen voor het 

centrale Belgis.
992

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titelpagina van Marcus van Vaernewijcks 

compilatiewerk over de antieke geschiedenis van de 

Nederlanden. Gent 1568.  

 

 Een even langdurig succes was Den Spieghel der Nederlandscher audtheyt (Gent, 

Gerard van Salenson, 1568), een uitvoerig populair-wetenschappelijk overzicht van vooral 

oude geschiedenis door de Gentse patriciër, rederijker en geschiedschrijver Marcus van 

Vaernewijck. De titel dekt de lading uitstekend, want het werk bevat  
 

vele wonderlicke gheschiedenissen die van alle oude tyden over alle die weerelt geschiet sijn, 

                                                
   992 Van Julius Caesar [1545], [R3] r (citaat) - v, [S4] v e.v., X1 v, [X4] r - v (citaat).  
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maer bysonder in die Nederlanden, als sijn Vlaendren, Brabant, Hollant, Zeelant, Vrieslant, 

Ghelre, Gulic, Cleve, Westphalen, Henegauwe, Artois en derghelijcke 993 

 

Alle voor de Nederlanden belangrijke oorsprongssagen zijn hier samengebracht, in min of 

meer chronologische volgorde: we lezen over Trier en Troje, Bavo en Belgis, Francus, Tonge-

ren en Brabo, maar ook over de forestiers in Vlaanderen en de Bataven in Holland. Het 

combineren, hier van de antieke geschiedenis van verschillende gewesten, was uit zakelijk 

oogpunt nog steeds aantrekkelijk.  

 Van Vaernewijck kiest voor dezelfde opzet als de uitgave van Cock, die hij soms 

woordelijk volgt. De Belgis-sage, aan het begin van de tijdlijn, staat centraal. Andere 

Nederlandse overleveringen worden daarmee gecombineerd, maar krijgen beduidend minder 

ruimte. De Spieghel der Nederlandscher audtheyt als geheel is echter veel omvattender en 

uitvoeriger dan Cocks Caesar-geschiedenis, en heeft ook meer aandacht voor alternatieve 

lezingen en tegenstrijdigheden tussen de verschillende tradities. Van Vaernewijck opent zijn 

behandeling van de Nederlandse geschiedenis met de meest verwarrende kwestie: de naar zijn 

mening onwaarschijnlijk grote overeenkomst tussen de reeks koningen van Belgis en de 

vorsten van Tongeren. Hier moest iemand zich hebben vergist of de waarheid bewust hebben 

verdraaid om zijn stad of land te eren. Want, zegt hij, veel mensen willen hun afkomst 

ophogen met Trojaans bloed, al is er nooit een Trojaan in hun land geweest. En dan verzinnen 

ze Trojaanse vorsten met namen die overeenkomen met de naam van hun land of streek. Maar 

hij verwerpt de gedachte dat Belgis - door hem voor Vlaanderen en Gent geannexeerd - net 

zo’n verzinsel zou zijn.
994

  

 Ook in het vervolg ‘verliest’ de Brabantse voorstelling van zaken het steeds: 

Tongeren, Brabant, Brussel, Leuven en Antwerpen zijn hier allemaal gesticht vanuit Belgis. 

De lezing volgens de Brabo-sage(n) wordt daar soms naast gezet, in afstandelijke 

formulering, met expliciete vraagtekens of met kritiek. Het verhaal over de stichting van 

Aarschot bijvoorbeeld lijkt hem fabuleus, 
 

want hier zelden ofte nemmermeer arenden pleghen te vlieghen, ten ware dat men zeyde datter 

doen meer wildernissen waren hier te lande, oft dattet eenen temmen arent was, aldaer 

ghebrocht ende laten vlieghen, tot een spectakel ofte onbewist [niet opzettelijk]. 995 

 

Dat Van Vaernewijcks tegenwerpingen ook weleens zijn ingegeven door Vlaams eigenbelang 

blijkt weer in zijn behandeling van het gevecht tussen Brabo en de reus. Hij vermeldt onder 

meer de Antwerpse lezing, die aan Brabo’s worp van de reuzenhand juridische en dus 

economische betekenis toekende: de (omstreden) Vlaams-Brabantse grens zou er halverwege 

de Schelde mee zijn gelegd. Van Vaernewijck benadrukt dat dat nu heel anders is, immers: 

“Vlaendren comt tot an die mueren van Antwerpen”. Sterker nog: als Vlaanderen en Brabant 

niet onder dezelfde heer (Filips II) zouden staan, dan zou Antwerpen onder Vlaanderen 

moeten ressorteren, “zo men noch bevindt in ’t casteel van Ripelmonde, in ’t secreet van den 

brieven van Vlaendren.” 
996

  

 

                                                
     993 Vaernewijck 1568, titelpagina. 
   994 Vaernewijck 1568, opening tweede boek (fol. 26 v - 27 r), waarin hij de Trojaanse overkomst naar de 

Nederlanden behandelt. De in de vierde Brabo-sage gecreëerde Tongerse reeks was inderdaad deels gekopieerd 

naar model van de Henegouwse: vgl. n. 667. Annexatie: Keesman 2009 en hierna,VI.3.3.4. 

   995 Stichting van Tongeren: fol. 29 r-v, met gereserveerde vermelding van de Brabantse lezing: “Men leest 

elders dat Torgotus […] zijnde uut Sicambrien verdreven zoude ghecommen zijn op den Rijnstroom […] 

vandaer zouden zy gescheeden zijn, ende Troyades zoude ghefondeert hebben […]” (etc., cursivering van mij). 

Overige genoemde stichtingen: fol. 44 r. Aarschot: fol. 71 v. 
     996 Vaernewijck 1568, fol. 70 r-v; vgl. ook 135 r, en over Salvius Brabo en zijn dynastie (eveneens afgeleid uit het 

Belgische bloed) nog 87 v - 88 r, 91 v e.v. Vgl. over de Antwerpse versie hiervóór, 204. 
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Detail van een kaart van de Schelde, omstreden grens 

tussen Brabant en Vlaanderen. Anoniem, zeventiende 

eeuw, naar een voorbeeld uit 1617. 

(http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpIII6834_nl.html) 

 

 Beide uitgaven richtten zich op een breed publiek, inclusief al diegenen die wel wilden 

meedoen met de modieuze betrokkenheid bij het nationale antieke verleden, maar die voor 

kennisname ervan waren aangewezen op de volkstaal.
997

 Het gebruik van de vertrouwde 

Gotische drukletter in plaats van een moderner maar elitair Romeins lettertype paste ook bij 

die doelgroep,
998

 evenals de gebruikte aanprijzingen (“zeer lustich, vremt ende wonderlic om 

lesen”) en de vele kleine houtsneden in Van Vaernewijcks Spieghel.
 
En wanneer deze auteur 

in zijn voorrede stelt dat hij “noyt niet meer dan een maent [...] scholen en ghijnck” maar 

moed putte uit de gedachte dat ijver zelfs vrouwen tot grote prestaties heeft gebracht, dan is 

dit misschien, behalve als bescheidenheidstopos,
999

 ook te lezen als een geruststellende en 

uitnodigende handreiking aan de nog aarzelende belangstellende. 

 Dat er behoefte bestond aan zo’n helpende hand valt te begrijpen tegen de achtergrond 

van de tijd. In de zestiende eeuw voltrok zich in de steden van de Zuidelijke Nederlanden een 

geleidelijke sociale polarisatie, die gepaard ging met een langzame scheiding tussen de 

cultuur van de stedelijke elite en die van de volksmassa. Het openbare culturele leven stond 

meer en meer onder invloed van het humanisme, raakte meer en meer doordrongen met 

antieke vormen en thematiek. Dat gold bijvoorbeeld voor het rederijkerstoneel, en voor 

stedelijke architectuur en decoratie, maar ook voor zoiets bij uitstek publieks als officiële 

festiviteiten. De vertrouwde middeleeuwse vertoningen bij ommegangen en intochten werden 

in toenemende mate vervangen door voor de gewone man onbegrijpelijke antiquiserende 

allegorieën en toespelingen. De ‘declaraties’ die een en ander moesten verduidelijken waren 

niet zelden alleen in het Latijn gesteld. De eenvoudige burger diende zich buitengesloten te 

voelen, en deed dat ook.
1000

 

 Met een voor niet-geleerden toegankelijke verzameling van oude en nieuwe 

historische (pseudo-)kennis over het eigen land voorzagen Van Julius Caesar ende den 

Romeyne en de Spieghel der Nederlandscher audtheyt in een kennelijke vraag. Herdrukken 

                                                
   997 Dit wil niet zeggen dat de uitgaven niet serieus bedoeld waren, of niet meer interessant voor de 

maatschappelijke elite: vgl. Keesman 2009 en hierna, VI.3.3.4.   

   998 Vgl. Pleij 1974, 48-49. 
     999 Dat is Van Nuffels interpretatie van deze passage; hij wijst erop dat uit het werk van Van Vaernewijck echter 

een vrij ruime ontwikkeling blijkt, en dat deze graag met klassieke kennis pronkte (NBW 8, 796-797). 
     1000 Over deze polarisatie, en de weerspiegeling daarvan in de feestcultuur: Soly 1984 A, Soly 1984 B. 
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verschenen tot in de negentiende eeuw - alle in de Zuidelijke Nederlanden. Ze hebben 

daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere verspreiding en popularisering van 

deze verhalen. 

 Ze waren niet de enige. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw groeide het 

aantal volkstaaluitgaven over regionale en lokale geschiedenis, in de katholieke Nederlanden. 

Die gerichtheid op het gewestelijke en plaatselijke was deels een voortzetting van de 

middeleeuwse historiografische traditie. Maar zij was ook het gevolg van de strenge censuur, 

van het repressieve en verstikkende culturele klimaat tijdens het Ancien Régime, dat 

nauwelijks ruimte bood voor iets ánders. De vaak weinig erudiete auteurs hielden meestal 

trouw vast aan de middeleeuwse historische legenden rond de vroegste geschiedenis, soms in 

chaotische combinatie.
1001

 Ook door hen bleef de Brabo-sage nog lang behoren tot de histori-

sche basiskennis van het bredere publiek. 

 Er was inmiddels echter niet veel meer van over. De samenvoeging met andere 

oorsprongssagen, speciaal de onderschikking aan de chronologisch primair geachte en door 

Vlaanderen ingelijfde geschiedenis van Bavo en Belgis, werkte eroderend, ondergravend en 

verwarrend. De uiteenlopende lezingen van het Brabo-verhaal en de tegenstrijdigheden met  

verdere Nederlandse overleveringen maakten de sage tot een gemakkelijke prooi voor de - 

juist nu zeer modieuze - kritiek. Bovendien werd er ingegrepen wanneer het verhaal strijdig 

was met het Vlaamse belang. Een van de gevolgen van dat alles was, dat de eigen Brabantse 

lijn naar Troje verdween. 

 

De Brabo-sage werd tot op zekere hoogte het slachtoffer van haar eigen succes. Alle factoren 

die deel van dat succes uitmaakten of eraan bijdroegen - de waardering aan het hof, het 

enthousiasme in bepaalde steden, de grote verspreiding door de drukpers, de verschillende 

versies die zo naast elkaar in omloop kwamen - zorgden er tegelijkertijd voor dat de betekenis 

van het verhaal afnam. Omgekeerd heeft het humanisme, dat de meeste kritiek op de sage 

leverde, juist vanwege de grote belangstelling van hof, stad en drukpers tegelijk ook wel 

bijgedragen aan verdediging en voortleven ervan. Maar het was rekken, niet redden: de trend 

was neerwaarts. 

De zestiende eeuw vormde een keerpunt. De middeleeuwse Brabo-sage had zich 

geconcentreerd op Brabant, als een zelfstandige eenheid van dynastie en territorium. In de 

zestiende-eeuwse omgang met het verhaal verdwenen die concentratie en eenheid. Bij 

hofauteur Lemaire bleef het belang van de Brabantse stamboom behouden, maar de betekenis 

van het territorium verminderde doordat het opging in een groter Habsburgs, Europees geheel. 

In de steden was men vooral geïnteresseerd in het deel van de sage dat betrekking had op een 

zeer beperkt stukje van Brabant: de eigen stad - in Antwerpen ging het om Brabo’s 

overwinning op de reus, in Leuven om Caesars fundaties en het precedent van de inhuldiging, 

in Aarschot om het schot op de arend. Wat betreft de drukpers: de gedrukte gewestelijke 

kronieken hielden de oude traditie aanvankelijk nog in stand, maar in de compilaties die vanaf 

ca. 1550 verschenen werd de Brabantse context verruild voor een groter Nederlands kader. De 

Brabo-sage, ooit een krachtige nationale oorsprongsmythe die zich in vorm en betekenis 

steeds opnieuw liet aanpassen aan nieuwe tijden en nieuwe verlangens, verwerd tot een dorre, 

warrige en zinloze verzameling van gegevens: los van elkaar, los van Brabant en los van 

Troje. 

 
 

                                                
     1001 Over het langdurige succes van de vroege gedrukte regionale kronieken, en de blijvende smaak voor de oude 

historische legenden in de tussen 1550 en 1750 bloeiende regionale en lokale geschiedschrijving: Arnould 1947, 28-

29, 46-49, 53-55; Arnould 1955, 22, 33, 52-53.   
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Eerste Brabo-sage 

Anoniem, ca. 1325/1330 - 1351 (uiterlijk 1331?) 

Brabantse bewerking van de Frankische Troje-sage 

Tweede Brabo-sage, in * Jacobs Clarasien 

Anoniem, ca. 1325/1330 - 1351 (uiterlijk 1331?) 

Eerste antiquiserende bewerking, uit Leuven 

 

Derde Brabo-sage, in de Cornike van Brabant  

Overgeleverd in: 1. ‘Genealogie-kroniek’: proloog (hs. uit 1457) 

  2. ‘Roman van Caesar’ (fragmenten, eerste  

     helft 14
e
 e.) 

Anonieme ‘ik’, 1339 -1351 (1347?) 

Tweede antiquiserende bewerking, voor Jan III 
 

Van den beghinsel van Roome ende van Brabant 

Overgeleverd in hs. uit ca. 1550 

Sterk ingekorte versie 

 

Hennen van Merchtenen, Cornicke van Brabant, 1415 

Slordige overname 

 

* Nederlandstalige, inkortende 

prozaversie, met identificatie 

van ‘ik’ als Boendale?  

‘Genealogie-kroniek’: deel na de proloog  

Overgeleverd als voorwerk bij de 

Brabantsche Yeesten (hs. uit 1457) 

Selectie op genealogisch materiaal 

 

Jan van Edingen, 

Livre des cronicques de Brabant 

Voltooid 1467 - 1477 

Bewerking voor het 

Bourgondische hof 

* Latijnse, licht 

kritische bewerking 

Willem van Berchen, 

Chronica Brabantiae 

1472-1473 

* Die cornyke van Brabant 

int prose int corte I 

Voor of rond 1468 

Antwerpse bewerking 

 

Die cornyke 

van Brabant 

int prose int corte 

1468 of kort erna 

Alderexcellenste 

cronyke van 

Brabant 

Antwerpen 1498 

Vierde Brabo-sage, in een * genealogie of kroniek in het Latijn 

Anoniem (Petrus de Thimo († 1474)?), 1467 - kort na 1489 

Derde antiquiserende bewerking, humanistisch getint, voor het 

Bourgondische hof 

 

Jean Lemaire de Belges, 

Les Illustrations de Gaule et 

Singularitéz de Troye, 1511-1513 

Bewerking voor het Habsburgse 

en vervolgens Franse hof 

‘Genealogia principum 

Tungro-Brabantinorum’ 

Hs. van kort na 1489 

Afschrift of bewerking 

met voortzetting 

 

 

Schematisch overzicht van de ontwikkeling van de Brabo-sage. 

Met een asterisk gemarkeerde werken zijn niet overgeleverd.


