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II. 66 HET WAPENBOEK GELRE 

Inn het volgende hoofdstuk is het Wapenboek Geke aan een nader onderzoek onder-

worpen,, in het bijzonder de datering ervan alsmede het oogmerk waarmee het 

werdd gemaakt. De vaststelling hiervan is van cruciaal belang voor de datering van 

dee Keizer en Keurvorstentekening die eerder voorlopig als de hoeksteen van de 

Geldersee kunst ca 1400 werd gedefinieerd. 

EENN BRABANTS-HOLLANDS DIPTIEK UIT 1417. 

Hett Voorwerk van het Wapenboek Geke 

Tott de meest gekoesterde schatten van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel mag 

hett zogenaamde Wapenboek Gelrt gerekend worden. Het handschrift bevat naast 

eenn aantal teksten een reeks afbeeldingen van de wapens van Europese ridders uit 

dee late Middeleeuwen die als een van de uitvoerigste verzamelingen gezien kan 

worden.. Daarnaast is het ook een van de fraaiste handschriften die in zijn soort 

bewaardd is gebleven.186 

Zoalss Van Anrooij in zijn voortreffelijke studie in 1990 heeft uiteengezet, werd het 

handschriftt geschreven en samengesteld door de heraut Beyeren quondam Gelre, 

wapenkoningg van de Ruwieren. Hij heeft in zijn studie overtuigend aangetoond dat 

dee heraut vereenzelvigd kan worden met Claes Heijnenzoon, die eerst onder de 

naamm Gelre in dienst stond van Willem I hertog van Gelre (1363 - 1377 - 1402) en 

vervolgens,, na diens dood in 1402, als de heraut Beyeren diende aan het Hollandse 

hoff  bij Willem van Oostervant, nadien Willem VI , graaf van Holland, Zeeland en 

Henegouwenn (1365 -1404 -1417).187 

Aann de hand van uitvoerige en grondige analyses van het handschrift kwam Van 

Anrooijj  tot de conclusie dat de heraut, in tegenstelling tot eerdere veronderstellin-

gen,, nog tijdens zijn dienst bij de hertog van Gelre vermoedelijk ca 1395 het hand-

schriftt is begonnen. Bij zijn overstap in Hollandse dienst (naar alle waarschijnlijk-

heidd na de dood van de hertog op 16 februari 1402) zou hij het handschrift hebben 

meegenomenn naar Holland, waar hij het, in elk geval na 1408, nog heeft aangevuld 
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enn uitgebreid. Bij zijn dood, vermoedelijk in 1414, was het handschrift nog altijd 

onvoltooidd en waren de wapens op vele bladen blanco gebleven. Daarna zou het 

handschriftt in andere handen zijn geraakt waarbij nog tot in de 16de eeuw aanvul-

lingenn zijn aangebracht, onder andere door de zogenaamde eerste "Wapencontinu-

ator""  zoals Van Anrooij een van deze voortzetters heeft genoemd.188 

Aann het deel met de wapens had de heraut aan het handschrift, in een zogenaamde 

voorwerk,, nog een aantal gedichten toegevoegd, waaronder een aantal "ereredes" 

enn twee korte kronieken, de Korte Kroniek van Brabant en de Korte Kroniek van Hol-

land. land. 

Volgenss Van Anrooij zou het handschrift als het ambtsdocument van de heraut in 

zijnn functie van Wapenkoning van de Ruwieren beschouwd moeten worden: als 

hett ware een repertoire waaruit hij kon putten ten behoeve van zijn activiteiten als 

wapenkoningg zoals daar waren de bewaking van de correcte blazoenering van de 

ridderss op tournooien, veldtochten (de monstering van de troepen!), feestelijke 

intochtenn en ontvangsten alsook begrafenisplechtigheden etc.189 

Hett wapenkoningschap van de Ruwieren was een titel (of was het een dienstbe-

trekking,, een ambt, een functie?) waarover weinig met zekerheid valt te zeggen. 

Vann Anrooij heeft zich er grondig in verdiept. In elk geval is aan te nemen dat het 

eenn titel is geweest die alleen door de Duitse keizer (cq. Rooms koning) kon wor-

denn verleend op voordracht van de hertog van Brabant. Hoewel de heraut, Claes 

Heijnenzoonn dus, als heraut van Beyeren, pas 23 juni 1405 voor de eerste maal 

dezee titel voerde in een ander wapenboek van zijn hand namelijk het Wapenboek, 

zouu hij deze volgens Van Anrooij vermoedelijk nog tijdens zijn herautschap in 

Gelree hebben verworven, naar hij wilde aannemen van de hoogbejaarde hertogin 

Johannaa van Brabant (1322-1406).190 

Dee Brabantse dimensie in het handschrift is, in tegenstelling tot de Gelderse com-

ponent,, zoals Van Anrooij signaleerde, inderdaad opmerkelijk. Deze Gelderse 

componentt bestaat, naast de passages in de gedichten waar de heraut zichzelf 

sprekendd opvoert, slechts uit zijn portret op het oorspronkelijk (vermoedelijk) 
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laatstee blad van het handschrift (f.l22r) (Afb.2.6.1). Ofschoon er een ererede op 

Willemm II van Gulik (+1393), de vader van hertog Willem I van Gelre, is opgeno-

menn in het voorwerk, is verder in het Wapengedeelte van het handschrift bepaald 

geenn prominente plaats ingeruimd voor het Gelderse huis (fol.88v-91v) (Afb.2.6.2). 

Aann Brabant daarentegen werd verhoudingsgewijs veel meer aandacht besteed. 

Niett alleen werden het gedicht Van den ever (op Jan II I van Brabant) en een Korte 

kroniekkroniek van Brabant aan het begin in het handschrift opgenomen, ook werden er in 

hett Wapengedeelte bij de reeds bestaande afdeling voor Brabant (fols.72v-75v) 

tweee dubbelbladen ingevoegd om extra ruimte voor de hertogdommen Limburg 

enn Brabant te creëren (fols.76-79). Daarnaast werd een gelegenheids-wapenserie 

vann een tocht van een aantal Brabantse ridders naar Pruisen opgenomen (f.l l lv : 

GAA 1616-1671 bis). Voorts werden, naderhand, nog wapens van de hertogen van 

Brabantt (fols. 22r, 121 r) toegevoegd, volgens Van Anrooij door de zogenaamde 

eerstee Wapencontinuator. Deze was volgens hem ook verantwoordelijk voor de 

aanvullingenn in de wapenprovincie Beieren: f.39v (GA 223*), f.40r (GA 226*-

234*)) en f.39r (de schilddekking van GA 210). Hij zou het handschrift enkele jaren 

naa de dood van de heraut (vermoedelijk ca 1414) in handen hebben gekregen, 

maarr de fols.76-79 zelfs pas ca 1427-30 hebben toegevoegd.191 

Verbij-Schillings,, in haar studie van 1995 over de heraut Beyeren en de historiogra-

fiefie omstreeks 1400, erkende weliswaar de Brabantse dimensie in het handschrift 

maarr wees er terecht op dat de Hollandse component toch niet over het hoofd 

gezienn kon worden. Immers, zoals zij betoogde, werd in het handschrift naast de 

KorteKorte Kroniek van Brabant ook een Korte Kroniek van Holland opgenomen waarover zo 

dadelijkk meer. 

Uitt de hoogte van de vergoedingen die de heraut in zijn Gelderse tijd ontving in 

vergelijkingg met zijn Hollandse tijd, meende zij voorzichtig te mogen afleiden dat 

hijj  de meer aanzienlijke functie van wapenkoning der Ruwieren pas ten tijde van 

zijnn Hollandse dienst heeft verworven, in elk geval niet tijdens zijn herautschap in 

Gelree zoals Van Anrooij had verondersteld. Zij nam aan dat hij de titel heeft ont-
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vangenn op instigatie of op voorspraak van Albrecht van Beieren of Willem van 

Oostervant,, weldra Willem VI.192 

Inderdaadd is de Brabantse dimensie van het handschrift zoals Verbij-Schillings 

opmerkte,, intrigerend. Maar gezegd dient te worden dat in een Brabantse context 

dee Hollandse component weliswaar niet minder vreemd is! Verbij-Schillings lijk t 

mijj  echter gelijk te hebben met haar stelling dat de heraut de titel niet vóór 1402 

ontvangenn kan hebben, niet alleen gezien de hoogte van de hem toegekende belo-

ningenn maar ook vanwege het feit dat de verlening van de titel van heraut van de 

Ruwierenn op voordracht van de hertogin van Brabant aan de heraut Gelre ten tijde 

vann zijn dienstverband bij de hertog van Gelre, volledig haaks gestaan zou hebben 

opp de politieke constellatie in die jaren. 

Immers,, de hertog van Gelre is, kan men wel stellen, lange jaren de aartsvijand van 

Brabantt geweest. Na de dood van Johanna's gemaal Wenceslas van Luxemburg in 

1383,, was de hertog van Gelre een langdurige strijd met haar aangegaan over de 

aansprakenn op het hertogdom. Zij was onder andere dientengevolge daarvan fi-

nancieell  dermate in het nauw gedreven dat zij de hulp had moeten inroepen van 

haarr neef Philips de Stoute. De fameuze op papier(!) geschreven uitdaging van de 

hertogg van Gelre aan het adres van de koning van Frankrijk waarin hij (13 juni 

1387)) zijn trouw als vazal opzegde en de Engelse zijde koos (de 100-jarige oorlog 

woekerdee voort) bracht de koning tot een complete veldtocht (met Oriflamme 

ontplooid)) tegen zijn afvallige vazal Gelre. De eer van beide partijen werd met 

moeitee gered (12 oct 1388) maar opgelost was het conflict daarmee nog altijd 
193 3 

met. . 

Dee oorlogshandelingen tussen Gelre en Brabant duurden voort, zelfs tot na 1399, 

toenn Philips de Stoute bij het verdrag van Ravestein een einde aan de vijandelijk-

hedenn had gemaakt. Desalniettemin werden in het kader van deze ruzie de gebroe-

derss Herman en Jan van Limburg in het voorjaar van 1400, nog geen 14 jaar oud, 

opp doortocht uit Parijs naar Nijmegen, in Brussel gedurende een half jaar gegijzeld, 

tott enkele goudsmeden en schilders in Brussel, uit respect voor hun oom Jan Ma-

elwael,, schilder van hertog Philips de Stoute, aanboden het losgeld voor te schieten 
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waardoorr de jongens tenslotte naar Nijmegen konden doorreizen. De hertog lijk t 

zonderr dralen het voorgeschoten losgeld te hebben betaald.194 Gezien dus de 

grimmigee relatie tussen de twee hertogdommen in die jaren, is het welhaast on-

denkbaarr dat de heraut van het huis Gelre, als lid van de hofhouding (waarvoor 

eenn diensteed gebruikelijk was) en vertrouweling van de hertog, een titel (of ambt) 

heeftt kunnen ontvangen of durven aanvaarden van de hertogin van Brabant. 

Opp grond daarvan meen ik dan ook dat met Verbij-Schillings aangenomen kan 

wordenn dat de heraut niet vóór de beëindiging van zijn dienstverband bij de hertog 

vann Gelre namelijk na de dood van Willem I (16 februari 1402), de titel van wa-

penkoningg van de Ruwieren is toegekend. Aangezien niet bekend is wanneer de 

herautt in Hollandse dienst is gekomen (heraut Beyeren werd pas voor het eerst bij 

naamm genoemd in de Hollandse rekeningen op 21 april 1403 in Middelburg), zou 

dee mogelijkheid van een Brabants intermezzo niet zonder meer uitgesloten kunnen 

worden.1955 Verbij-Schillings twijfelde echter niet aan de veronderstelling dat het 

WapenboekWapenboek ontstaan is in het kader van het wapenkoningschap van de Ruwieren 

vann de heraut en evenmin dat het als een persoonlijk ambtsdocument ten behoeve 

vann zijn functie gezien dient worden.196 

Zoalss gezegd, gaat het om een, in oorsprong, fraai aangelegd handschrift. De oor-

spronkelijkee opzet en uitvoering ervan is niet een van een eenvoudig gebruiksdo-

cumentt maar, getuige de titelpagina en het gebruik van perkament i.p.v. papier, van 

eenn luxe-exemplaar.197 Ik zou dan ook hier de hypothese naar voren willen brengen 

datt het handschrift in eerste instantie niet zozeer een ambtsdocument is geweest 

alswell  (in oorspronkelijke opzet) een exemplaar dat de heraut voornemens is ge-

weestt bij een bepaalde gelegenheid aan te bieden aan een hooggeplaatste persoon. 

Dee aard van de teksten in het voorwerk als gelegenheidsstukken zou eveneens in 

dezee richting kunnen wijzen.198 

Inn deze veronderstelling namelijk dat het handschrift in oorsprong geen ambtsdo-

cumentt voor eigen gebruik is geweest maar begonnen is als een presentatie-

exemplaar,, kan men zich afvragen welke feestelijke gelegenheid de heraut op het 

oogg heeft gehad. 
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Zoalss duidelijk is geworden, hoeven wij daarvoor, althans in principe, aan het Gel-

dersee hof niet meer te zoeken ondanks het feit dat de heraut zichzelve in enkele 

gedichtenn Gelre noemt en hij zichzelf op een blad achter in het handschrift por-

tretteerde.199 9 

Ondankss de Hollandse dimensie is de gedachte aan een gelegenheid met name in 

Brabantt aantrekkelijk vanwege zijn benoeming tot wapenkoning van de Ruwieren. 

Zoalss gezegd kon de titel alleen door de keizer (cq. Rooms koning) op voordracht 

vann de hertog van Brabant worden verleend. De plechtigheid van de verlening van 

dee titel waarbij dan het handschrift is aangeboden aan de hertog, is dus een zeer 

denkbaree gelegenheid. Een beloning in de vorm van een eenmalig geldbedrag of 

eenn titel met een jaargeld was heel gebruikelijk voor de aanbieding van een boek 

(off  omgekeerd: in het ceremonieel van de aanbieding van een boek bracht de ont-

vangerr van een titel (met jaargeld) zijn dankbaarheid tot uitdrukking). Uiteraard 

wass een en ander altijd lang tevoren voorgekookt en van enige spontaniteit was 

geenn sprake in het hofceremonieel.200 

Dee Korte Kroniek van Holland komt naast een aantal andere teksten (waaronder ook 

dee Korte Kroniek van Brabant), eveneens voor in een ander handschrift dat aan de 

herautt is toegeschreven namelijk het handschrift in de Koninklijke Bibliotheek in 

Denn Haag 131 G 37, dat onlangs door Verbij-Schillings op uitstekende wijze is 

bezorgd.. Van Anrooij heeft het vermoeden geuit dat de heraut deze Korte Kroniek 

vanvan Holland aan het ms KB 131 G 37 toevoegde, in elk geval na de dood van Alb-

rechtt van Beieren (16 dec.1404) en wel nadat hij eerst op 23 juni 1405 het zoge-

naamdee Wapenboek Beyeren (thans in een particuliere collectie) had voltooid. Gelet 

opp de Brabants-Hollandse combinatie heeft hij verder verondersteld dat de uit-

breidingg van het handschrift mogelijk iets uitstaande heeft gehad met het verbond 

datt Jan zonder Vrees van Bourgondië, Willem VI van Holland en Anton van Bra-

bantt op 21 juli 1405 in Le Quesnoy sloten. De eerste katern van het handschrift in 

Denn Haag met de Korte Kroniek van Brabant en de Brabantse genealogische lijstjes 

zouu nog voor die tijd zijn ontstaan, vermoedelijk nog tijdens het leven van Alb-

rechtt van Beieren. Van Anrooij wees er echter op dat noch de tekst van de Korte 
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KroniekKroniek van Brabant noch die van de Korte Kroniek van Holland in het handschrift 

teruggaann op de versies in het Wapenboek Ge/n die in elk geval eerder zouden zijn 

ontstaan.201 1 

Inn het zog van de veronderstelling van Van Anrooij zouden we kunnen aannemen 

datt de benoeming tot wapenkoning van de Ruwieren iets uitstaande heeft gehad 

mett het verbond dat in Le Quesnoy op 21 juli 1405 werd gesloten.202 De suggestie 

iss aantrekkelijk maar er lijk t zich, reeds eerder zelfs, een veel geschiktere gelegen-

heidd te hebben voorgedaan. Verbij-Schillings vermeldde in haar overzicht van de 

documentenn met betrekking tot de heraut dat hij op 2 april 1404, ten tijde van zijn 

verblijff  met Willem van Oostervant in Middelburg, geld had ontvangen voor een 

reiss naar Brussel en Namen. Zij had echter niet kunnen achterhalen waarvoor de 

herautt op reis is gegaan. Opmerkelijk genoeg is in de Itinéraire van Philips de Stoute 

gepubliceerdd door Petit te vinden dat de hertog zich op woensdag 16 april 1404 in 

Brussell  bevond en een grote ontvangst hield voor de hertogin van Brabant waarbij 

vermeldd werd dat onder andere de heraut(en?) en minstrelen van Willem van Oos-

tervantt aanwezig waren!203 We mogen aannemen dat Willem van Oostervant ook 

zelff  aanwezig is geweest Het is echter bij die gelegenheid dat Philips de Stoute 

onwell  is geworden en een tiental dagen later overleden is. Uit de dagtekeningen bij 

Petitt is op te maken dat Willem van Oostervant tot aan de officiële begrafenis-

plechtighedenn in Douai vrijwel geen dag meer van de zijde van het lij k van zijn 

schoonvaderr is geweken.204 

Dee ontmoeting van Philips de Stoute met de stokoude hertogin Johanna in Brus-

sel,, betrof precies de opvolging van zijn zoon Anton (sinds 1396 aan het hof van 

Johannaa van Brabant opgevoed) als hertog van Brabant Het was zaak deze opvol-

gingg die weliswaar allang beklonken was, zonder problemen te laten verlopen. 

Maarr in de stroomversnelling die optrad na de dood van Philips, werd op 7 mei 

14044 de benoeming van Anton tot gouverneur van Brabant bekend gemaakt en 

beloofdee Johanna onder andere te allen tijde slechts die personen in ambten te 

benoemenn die door de toekomstige gouverneur van Brabant zouden worden 

voorgedragen.205 5 
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Inn dit perspectief is het heel wel mogelijk dat het in de bedoeling heeft gelegen dat 

dee heraut bij deze feestelijke gelegenheid die tamelijk abrupt werd afgebroken en 

kortt daarop dus een droeve afloop had, door de hertogin tot wapenkoning van de 

Ruwierenn zou worden aangewezen waarbij hij haar zijn handschrift zou aanbieden. 

Zijnn voordracht zal ongetwijfeld zijn geschied op voorspraak van Anton als aan-

staandee hertog (maar op dat moment reeds in bezit van de titel van hertog van 

Limburg),, die in zijn ambities (en op grond van zijn Limburgse hertogelijke titel en 

zijnn titel van hoge voogd van Aken) wellicht zijn zinnen had gezet op de aanstel-

lingg van een wapenkoning van de Ruwieren.206 

Eenn probleem is echter dat het handschrift dat daarbij aangeboden zou kunnen 

zijn,, niet het Wapenboek Ge/re geweest kan zijn, althans niet in de vorm waarin wij 

hett nu kennen. Immers, zou de Brabantse dimensie van het handschrift voor een 

dergelijkee veronderstelling pleiten, de Hollandse component ervan verzet zich daar 

fundamenteell  tegen. 

Hett Voorwerk van het Wapenboek Gelte: een Brabants-Hollands diptiek 

Wanneerr wij echter nogmaals goed naar de opzet van het handschrift in Brussel 

kijkenn dan valt op dat het begin van het handschrift namelijk het eerste deel van 

hett zogenaamde voorwerk in feite uit twee welhaast symmetrische delen is opge-

bouwd:: een Brabants deel en een Hollands deel, die als het ware een diptiek vor-
207 7 

men. . 

Hett handschrift vangt aan met een gedicht op een roemruchte gebeurtenis uit de 

historiee van het hertogdom Brabant: de overval op Jan II I van Brabant door de 17 

hemm omringende landsheren. Daarna volgt een gedicht op een even roemruchte 

gebeurteniss uit de geschiedenis van het graafschap Holland: de slag bij Stavoren 

waarbijj  het toch minder goed afliep met graaf Willem IV van Holland en 14 van 

zijnn getrouwe ridders. Verbij-Schülings noemde het twee op rijm gestelde "drama-

tischee voorvallen" uit het Brabantse en Hollandse verleden maar wellicht kunnen 

zijj  toch beter als cruciale momenten in het bestaan van de twee landen gekarak-

teriseerdd worden: het was in beide gevallen een moment waarop hun voortbestaan 
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opp het spel had gestaan. Daarna volgen in het handschrift, opnieuw alternerend, de 

KorteKorte Kroniek van Brabant en de Korte Kroniek van Holland, waarbij een belangrijk de-

taill  kan worden opgemerkt: de Korte Kroniek van Holland begint op dezelfde bladzij-

dee (fol.óv) als de kroniek van Brabant eindigt namelijk met het wapen van de eer-

stee graaf van Holland en de eerste tien regels van de Hollandse kroniek. Men zou 

veeleerr verwacht hebben dat een schrijver / copiïst gezien de beperkte ruimte die 

opp het blad resteerde, een volgende kroniek op een nieuwe bladzijde zou zijn be-

gonnen.. Merkwaardig genoeg is dit niet het geval.208 

Hett gaat hier mi. dan ook niet om een geheel toevallige detail. Het is geen zuinig-

heidd of onachtzaamheid van de schrijver geweest. Het lijk t duidelijk met opzet 

gedaan:: Brabant en Holland werden op deze wijze, op een bladzijde, letterlijk aan 

elkaarr geknoopt en met elkaar verbonden! Het gaat dus, naar we mogen vermoe-

den,, om een manuscript (althans dit deel) dat, in oorsprong, werd samengesteld 

mett het oog op een speciale gelegenheid.209 Er lijkt , ook in de vorm, welhaast een 

bezegelingg van een unie tussen Brabant en Holland in besloten. Maar welke unie? 

Opp dat moment (1404) was er geen sprake van een nauwe band tussen het graaf-

schapp Holland en het hertogdom Brabant. Zeker, er waren zeer nauwe familiebe-

trekkingen,, maar die liepen via het Bourgondische huis en niet direct. Willem van 

Oostervantt was, door zijn huwelijk met Margaretha van Bourgondië, een schoon-

zoonn van Philips de Stoute en zijn zuster Margaretha was gehuwd met Jan zonder 

Vreess (het fameuze dubbelhuwelijk in Cambrai in 1385). De families Beieren en 

Bourgondiëë vormden op dat moment echter een hechte eenheid, een waarlijk op-

per-machtigee clan op het West-Europese politieke toneel.210 

Watt er in die jaren op het spel heeft gestaan, was echter de erfopvolging in Bra-

bant,, Limburg en Luxemburg en, in Frankrijk, de macht over de koning. Er was 

eenn fikse competitie gaande tussen de Beiersen en Luxemburgers enerzijds en tus-

senn de Bourgondiërs en Armagnacs (met Louis d'Orléans) anderzijds met kruis-

lingselingse verbindingen van de partijen. Een politiek spel waarbij enige jaren later 

Louiss d'Odéans het leven liet en de slagvelden zich, opmerkelijk genoeg, juist in 

hett "ambtsgebied" van de Wapenkoning van de Ruwieren bevonden: tussen de 

Rijnn en de Maas, in Luxemburg en Limburg, waar de kleine vazallen zich heftig 
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roerdenn en op elk moment bereid waren tegen woekerpremies van leenheer te 

wisselen.211 1 

Inn de jaren ca 1404 waren er geen concrete plannen tot een verbintenis tussen 

Brabantt en Holland en in feite waren de mogelijkheden om bestaande banden 

doorr middel van een verbintenis verder aan te halen op dat moment evenmin 

aanwezig. . 

Omm enig inzicht te krijgen op het schaakbord van het politieke machtsspel van het 

moment,, is het leerzaam om de stambomen van de beide families er op na te slaan. 

[Ziee Schema (=APP.II-AJACOBA.XLS)] 

Hett lijk t er op of Willem van Oostervant in 1404, na de dood van zijn schoonva-

derr Philips de Stoute en zijn eigen vader Albrecht, op grond van zijn leeftijd, als 

stamhoofdd van de Beiers-Bourgondische clan is beschouwd. Zijn ambities waren 

echterr al reeds hoger gericht: op 29 juli (?) 1406 werd in Compiègne het huwelijk 

vann zijn enige dochter Jacoba met de Franse prins Jean de Touraine bezegeld die 

vanaff  dat moment in Le Quesnoy werden opgevoed en in de winter 1408- voorjaar 

14099 speelde Willem een belangrijke rol bij de totstandkoming van de vrede van 

Chartress tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs (9 maart 1409). Toen Jean de 

Touraine'ss broer Louis, due de Guyenne, kroonprins van Frankrijk in 1415 plotse-

lingg overleed, volgde Jean hem als kroonprins op en was het duidelijk dat Jacoba 

(sindss begin 1415 realiter gehuwd) binnen afzienbare tijd koningin van Frankrijk 

212 2 

zouu zijn. 

Hoee snel het echter kon verkeren, heeft niemand kunnen bevroeden en heeft Ja-

cobaa bitter moeten beschreien. In het voorjaar van 1417 stierven, binnen ander-

halvee maand, niet alleen kroonprins Jean de Touraine (4 april 1417) maar ook Wil-

lemm VI zelf (31 mei 1417) en stond Jacoba als erfgename van Holland, Zeeland en 

Henegouwenn moederziel alleen. 
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Hett lijk t er op of zich precies op dat moment de doof ons gezochte gelegenheid 

heeftt voorgedaan want de best mogelijke politieke oplossing voor de conflicten die 

eenn ieder met de successie in Holland, Zeeland en Henegouwen met angst en be-

venn levensgroot zag opdoemen, was een alliantie tussen Brabant en Holland die 

bezegeldd zou worden met een huwelijk: de verloving van Jacoba van Beieren 

(1401-1436)) met Jan IV van Brabant (1403-1415-1427). Nog geen twee maanden 

naa de dood van Willem werd op 1 augustus 1417 in Biervliet de alliantie beklon-

ken.. De voltrekking van het huwelijk tussen Jan IV en Jacoba heeft, mede vanwege 

hett aanslepen van de verwerving van de dispensatie van de paus (zij waren volle 

neeff  en nicht van elkaar) tot 10 april 1418 op zich laten wachten. Niettemin was er 

eenn stap gezet waar (althans voor de duur van enkele jaren) geen weg terug leek.213 

Kerenn wij nu, met de stamboom van deze verbintenis in de hand, terug naar het 

WapenboekWapenboek Gein, dan is duidelijk wie de helden zijn geweest van de twee grote wa-

penfeitenn die in de eerste twee gedichten van het voorwerk van het Wapenboek zijn 

beschreven:: Jan II I van Brabant, de betovergrootvader van Jan IV, en Willem IV, 

dee overgrootvader van Jacoba van Beieren. De roemrijke afstamming sinds de 

oudstee tijden van de landen zelf werd verder toegelicht in de twee Korte kronieken 

vann de beide landen. 

Dee verbintenis tussen Brabant en Holland die toen, een kleine honderd jaar eerder, 

tott stand was gekomen met het huwelijk van Johanna van Brabant en Willem IV 

vann Holland (1331) dringt zich als evidente historische parallel als vanzelf op.214 

Hett eerste gedeelte van het handschrift past perfect in deze situatie. Het vormt als 

hett ware een gelegenheids-diptiek in historisch perspectief voor het aanstaande 

bruidspaar.215 5 

Dee veronderstelling dus dat de heraut teksten heeft samengesteld mogelijk met het 

oogg op een voordracht (of in de vorm van een boek) bij het huwelijksfeest van het 

aanstaandee bruidspaar waarin de aansporing om als rechtmatige nazaten de waar-

digheidd van hertogen in een eerbiedwaardige en glorieuze traditie voort te zetten, 

nadrukkelijkk tot uitdrukking werd gebracht, lijk t verder steun te vinden in de in-

spanningenn die in dezelfde tijd werden getroost om vooral de legitimiteit van de 

303 3 



jongee hertog wijd en zijd te verkondigen en te propageren. Zo is er een memoran-

dumm bewaard gebleven van de raadslieden van Jan zonder Vrees, waarin uitvoerig 

enn expliciet gesteld werd dat Jan IV de rechtmatige en legitieme erfgenaam van zijn 

bet-overgrootvaderr en naamgenoot Jan II I hertog van Brabant was. Het was ui-

teraardd ook toen alom bekend dat Anton van Brabant, zoon van Philips de Stoute, 

doorr Johanna van Brabant was geadopteerd en dus geenszins in rechte lijn (in den 

bloede)) afstamde van Jan III . Maar, elke pretentie van welke zijde dan ook diende 

mett alle kracht bestreden te worden. Hier lag een taak voor een wapenkoning met, 

omm zo te zeggen, haar op zijn tanden, ofwel een oude rot in zijn vak.216 

Err zijn evidente parallellen te trekken tussen de situatie in het graafschap Holland, 

Zeelandd en Henegouwen in 1345 en die in 1417. In beide gevallen stierf een graaf 

vann Holland (in 1345 Willem IV, in 1417 Willem VI) en was er sprake van een 

problematischee opvolging door een vrouw (in 1345 Margaretha II van Henegou-

wen,, de zuster van Willem IV, in 1417 Jacoba, de dochter van Willem VI) , een 

erfopvolgingg in vrouwelijke lijn dus, waar in het geldende recht niet goed in voor-

zienn was. In Brabant deed zich min of meer op "hetzelfde" moment, in 1355, een 

soortgelijkee situatie voor ook daar volgde een erfdochter op, Johanna van Bra-

bantt De landen van de beide vrouwelijke opvolgers waren het object van begeerte 

vann hun naaste familieleden. De historie herhaalde zich, zij het niet helemaal! Een 

parallel,, cum grano salis. Maar, geen mooier gegeven om een fraai gelegenheids-

werkk te componeren.217 

Inn dit perspectief wordt thans ook duidelijk waarom de heraut in de Korte Kroniek 

vanvan Holland bijzondere aandacht heeft besteed aan de Friese aspecten van de Hol-

landsee geschiedenis. Het is niet zozeer de actualiteit van de veldtochten tegen de 

Friezenn die Albrecht van Beieren tussen 1395-1401 ondernam, (op grond waarvan 

Vann Anrooij een navenante datering voor het werkje aannam), alswel de parallel 

mett het gedicht op de Slag bij Stavoren en de figuur van Willem IV die hem ertoe 

heeftt gebracht zoveel nadruk op dit aspect te leggen.218 

Tenslottee zij er nog op gewezen dat beide kronieken in feite eindigen in de tijd van 

dee twee beroemde voorvaderen precies op het moment van hun opvolging: de 
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KorteKorte Kroniek van Brabant met Jan IV van Limburg (+1335) en de Korte Kroniek van 

Ho/JandmetHo/Jandmet Margaretha van Henegouwen (+1356). Ik wil aannemen dat het wapen 

vann Margaretha's zoon Willem V, de Verbeider, pas later is toegevoegd, aangezien 

hett niet voorzien werd van een begeleidende tekst In vorm wijkt het bovendien af 

vann de voorgaande wapens doordat het op een gekleurd (groen) fond werd ge-

plaatstt Van Anrooij vroeg zich af of er uit schaamte over de dolle graaf aan het 

Haagsee hof, mogelijk bewust voor een regeringsperiode van 10 jaar voor Marga-

rethaa werd gekozen om de effectieve regeringsperiode van Willem V (die overigens 

geenn 5 maar 6 jaar duurde) stilzwijgend te kunnen overbruggen. Een dichterlijke 

vrijheidd of een kleine cosmetische correctie? Mij lijk t het laatste niet uit te sluiten, 

maarr niet uit schaamte.219 

Jann (TV) van Limburg, de oudste zoon van Jan II I van Brabant was maar een kort 

levenn beschoren. Opmerkelijk is dat hij hier als Jan IV werd opgevoerd ondanks 

hett feit dat hij nooit als vorst is aangetreden aangezien hij in 1335 op zevenjarige 

leeftijdd reeds is overleden. In 1332 huwde hij Marie, de dochter van koning Philip-

pee VI van Frankrijk. Zij overleed reeds het jaar daarop. De reden waarom Jan IV 

alss laatste in de reeks werd opgenomen, zou gezocht kunnen worden in de naams-

gelijkheidd en de nadruk op Limburg (als het "Delfinaat" van Brabant). De andere 

tweee zonen van Jan III , Hendrik en Godfried, overleden pas respectievelijk 1349 

enn 1352. Johanna volgde op toen Jan II I in 1355 overleed. Ook hier lijk t dus spra-

kee van een kleine cosmetische correctie, want het is nauwelijks denkbaar dat de 

sterfdataa van deze rechtmatige opvolgers de contemporaine kroniekschrijvers on-

bekendd zijn geweest. 220 

Voorr het "Voorwerk" van het Wapenboek betekent de koppeling aan de 

verlovingg van Jan IV van Brabant en Jacoba van Beieren dat dit gedeelte 

vann het handschrift pas op zijn vroegst in de zomer van 1417 ontstaan kan 

zijn. . 

Tott nog toe is altijd aangenomen dat de heraut Beijeren omstreeks 1414 is overle-

den,, aangezien verdere vermeldingen die op hem betrekking hebben, in de Hol-

landsee rekeningen na dat jaar ontbreken. Niettemin mag met de mogelijkheid re-
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keningg gehouden worden dat de heraut Beijeren in 1417 nog in leven is geweest In 

eenn rekening van het hof van Brabant uit de tijd van de verloving van Jan IV en 

Jacobaa wordt een heraut "Bavière" vermeld. Het lijk t er op of Claes Heijnenzoon 

hett Beierse huis na de dood van zijn broodheer Willem VI trouw is gebleven.221 

Err blijven bij deze hypothese uiteraard een aantal brandende vragen open. Alvo-

renss de consequenties voor de Keizer en Keurvorstentekening te bespreken, waar 

hett mij uiteindelijk om gaat, moet hier op enkele van deze vragen nog nader wor-

denn ingegaan. 

1)) De onvoltooide staat van het Wapenboek 

Hett Wapenboek Gelre is onmiskenbaar in een onvoltooide staat blijven steken. Het 

vermoedenn zou kunnen bestaan dat de heraut dan toch overleden is voor hij het 

handschriftt met zijn teksten aan het bruidspaar heeft kunnen aanbieden. Er is ech-

terr in Den Haag nog een handschrift voorhanden dat, zoals gezegd, na het Wapen-

boekboek Gelre lijk t te zijn ontstaan namelijk KB 131 G 37, het zogenaamde Haagse 

handschrift.. Ofschoon de teksten van de Korte Kroniek van Brabant en de Korte Kro-

niekniek van Holland in dit handschrift niet letterlijk werden overgenomen uit het Wa-

penboekpenboek Ge/re, is de datering ervan desalniettemin relatief t.o.v. het Wapenboek Gelre 

zoalss Van Anrooij heeft aangetoond. Het zou in elk geval betekenen dat de heraut, 

gesteldd dat het Haagse handschrift een autograaf is, ook enige tijd na het schrijven 

vann de teksten van de Korte Kroniek van Brabant en de Korte Kroniek van Holland'm het 

WapenboekWapenboek Gelre, nog in leven is geweest.222 

Hett kan weliswaar niet uitgesloten worden dat het bij het Wapenboek Gelre gaat om 

hett exemplaar dat is aangeboden, maar veeleer lijk t het om een exemplaar te gaan 

datt daarvoor aanvankelijk wellicht bedoeld is geweest (zoal er voor de gelegenheid 

niett meerdere exemplaren zijn gemaakt), maar dat ter plekke bij de Korte Kroniek van 

HollandHolland is blijven steken, vervolgens terzijde is geschoven en tot een werk-

exemplaarr van de heraut is geworden waaraan nadien de andere teksten zijn toege-

voegd.2233 Het losse blad in Gotha lijk t voedsel te geven aan een dergelijke veron-

derstelling.. Bovendien is het aannemelijk dat de ereredes werden overgeschreven 
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vann een handschrift dat in ongerede was geraakt waarbij niet alleen de volgorde 

vann de katernen in de war was geraakt maar ook een katern ontbrak.22A 

[Ziee Schema (=APP.II-E.KLEURING.WG.XLS)] 

Dee ereredes op Adam van Mopertingen en hertog Willem II van Gulik in het Wa-

penboekpenboek Gelre zijn opgenomen na het Slotgedicht van de Erecyclus. In het Gotha 

fragmentt daarentegen volgt de ererede op Adam van Mopertingen direct op die op 

Diedericc van den Elner. Het taalgebruik in het fragment in Godia werd tot courant 

Middelnederlandss bijgeschaafd to.v. van de versies in het Wapenboek Gelre. Een 

dateringg van dit blad ca 1417 (of zelfs later) zou overigens veel beter sporen met 

dee datering van het gebruikte 'moderne' helmtype op het wapen, namelijk een 

steekhelmm i.p.v. een kuiphelm. Het handschrift waarvan het blad in Gotha het res-

tantt is, werd waarschijnlijk met een geheel ander oogmerk gemaakt en is geen pa-

rallellee variant geweest van het eerste gedeelte van het Wapenboek Gelre.225 

2)2) Het Wapengedeelte van het Wapenboek 

Hoewell  Van Anrooij 1990 had gesteld dat het "Wapengedeelte" (het 

****  Wapenboek* zoals hij het aanduidde) en het "Voorwerk" niet de samenstellen-

dee delen van een later tot stand gekomen convoluut zijn maar een door de samen-

stellerr geïntendeerde eenheid vormen, had hij niettemin geconstateerd dat het 

handschrift,, afgezien van de werkelijk latere toevoegingen, in principe uit twee 

delenn is samengesteld: een Voorwerk (GE, fols.1-25) en een Wapengedeelte (GA, 

fols.26-122,, Van Anrooij meent zelfs fols.26-115), waarbij dit laatste gedeelte onte-

genzeggelijkk eerder is ontstaan als het Voorwerk. Zijn analyse lijk t in principe cor-

rect,2266 Het zou betekenen dat het Wapengedeelte dus een ouder, reeds bestaand 

handschriftt is geweest, dat de heraut op een bepaald moment heeft uitgebreid. 

Menn kan zich afvragen met welk doel dit oudere handschrift werd aangelegd. 

Eerderr werd hier de suggestie ter sprake gebracht dat het wapengedeelte van het 

^Wapenboek^Wapenboek Gelre mogelijk in verband heeft gestaan met de verleningg aan de heraut 

vann de titel van wapenkoning van de Ruwieren. Beschouwen wij dit ^Wapenboek als 

afzonderlijkk handschrift (dus zónder het Voorwerk) dan lijk t deze mogelijkheid 

weerr aan kracht te winnen. Wanneer wij terugkeren naar het jaar 1404, in de tijd 
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vann hooggespannen verwachtingen ten aanzien van Anton van Bourgondië als 

opvolgerr in het hertogdom Brabant, dan lijk t het toch geen gewaagde veronderstel-

lingg dat misschien hij degene is geweest voor wie het *Wapenboek oorspronkelijk 

bestemdd is geweest227 Tenslotte was hij degene, zij het in expectandis, maar op dat 

momentt wel reeds hertog van Limburg, die zijn hertogelijke staat en prestige aan 

hett optuigen was: de legitimiteit van Anton was in 1404, door het plotselinge ver-

scheidenn van Philips de Stoute, de architect van het grootse plan van opvolging in 

Brabantt en Limburg, echter veel problematischer dan in 1417 ten tijde van Jacoba 

enn Jan IV. Het was dan ook van eminent belang een goede heraut, beter zelfs, een 

ervarenn en deskundig wapenkoning tot zijn beschikking te hebben die de faam van 

zijnn heer overal royaal zou kunnen rondbazuinen. 

Welkk belang aan de kwestie van de legitimiteit en het prestige van Anton werd 

gehecht,, blijkt wel uit het feit dat hij op het moment dat hij tot gouverneur werd 

benoemd,, zich tevens direct als "hoge voogd over Aken" heeft laten erkennen, de 

stadd van Karel de Grote, waar traditiegetrouw de Rooms koning gekroond werd. 

Dee titel komt ons heden ten dage tamelijk schimmig voor maar de toenmalige be-

tekeniss ervan moet niet onderschat worden omdat de titel een band lijk t te hebben 

gehadd met de titel van hertog van Lotharingen en markgraaf van het Rijk , die de 

hertogenn van Brabant voerden: de formele binding met het Duitse Rijk. Wanneer 

wijj  dit mogen aannemen wordt duidelijk in welk kader ook de titel van wapenko-

ningg van de Ruwieren gezien moet worden, namelijk zeer waarschijnlijk eveneens 

ressorterendd onder de titel van hertog van Limburg en van Lotharingen.228 Het 

strevenn naar een aansluiting bij het glorieus schimmerende verleden en de preten-

tiess van de voortzetting van aloude en roemrijke tradities alsmede de daarmee ver-

bondenn aloude rechten op belofte deze te zullen waarborgen, waren alle gericht op 

dee legitimering van Antons aanspraken op het hertogdom. Aldus werd ook de 

gunstt gezocht, zij het vergeefs, van de keizer cq Rooms koning, wiens vazal hij als 

hertogg van Brabant zou worden, de enige die de rechten definitief formeel kon 

bevestigen.. Uyttebrouck heeft er op gewezen dat de Rooms koningen cq keizers, 

Antonn en nadien Jan IV en zelfs Philips de Goede, nooit als hertogen van Brabant 
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hebbenn erkend. Maar aan de situatie de facto heeft dat nooit enige afbreuk ge-

daan.229 9 

Dee Keizer- en Keurvorstentekening 

Daarmeee zijn wij tenslotte weer teruggekeerd bij een onderdeel van het wapenge-

deeltee waar, naar we mogen aannemen, de eerste onderzoekers van het handschrift 

opp een verkeerd spoor terecht zijn gekomen: de frontispiece met de Keizer en 

Keurvorsten-tekeningg waar ooit keizer Karel IV van Bohemen en zijn keurvorsten 

werdenn herkend. Schmidt heeft deze identificatie, zoals eerder gezegd, terecht af-

gewezenn zonder echter een alternatief te kunnen bieden. Ook de mogelijkheid dat 

keizerr Sigismond werd voorgesteld heeft hij verworpen. Naar zijn mening zou "der 

Kaiserr schlechthin" of het "Reichsgewalt" voorgesteld zijn.230 Toch lijk t deze fron-

tispiecetispiece voor zijn tijd een te levendige voorstelling van een abstract concept als het 

"Reichsgewalt""  dat op dat moment vermoedelijk veeleer door middel van een wa-

penschildd met een grote Rijksadelaar (Afb.2.6.3) zou zijn weergegeven.231 

Inn aansluiting op de daad die Anton van Bourgondië stelde door zich direct als 

"hogee voogd van Aken" te laten erkennen alsook de titel van hertog van Lotharin-

genn en markgraaf van het Heilige Roomse Rijk met de daaraan verbonden titel van 

hett ambt van aartsmaarschalk, die hem weldra zou toekomen, ligt het voor de 

handd en ook geheel in de lijn van het toenmalige denken, om aan te nemen dat in 

dee tekening Karel de Grote met zijn zeven keurvorsten werd voorgesteld 

(Afb.2.6.4).. De verbeelding van Karel de Grote past heel wel in de traditie die zich 

opp dat moment ontwikkelde (Afb.2.6.5-8).232 Volgens Antoine de la Salie (1459) 

zouu de titel van Wapenkoning van de Ruwieren voor het eerst door Karel de Gro-

tee zijn verleend.233 

Eenn dergelijke verbeelding voegt zich voorts geheel in de traditie van de politiek 

gekleurdee historiografie in Brabant waar in de genealogieën (waaruit de historiogra-

fiee zich ontwikkelde), zoals Stein aangaf, twee ideeën centraal hebben gestaan: na-

melijkk het m#/».r-motief, inhoudende de overtuiging dat de Brabantse hertogen in 

rechtee lij n afstamden van de Karolingische koningen en keizers en zelfs uiteindelijk 

vann de Trojanen; ten tweede de idee dat Brabant de kern vormde van het uitge-
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strektee Karolingische rijk, of iets bescheidener, tenminste van het oude Neder-

Lotharingen.. De band tussen de beide ideeën vormde de dynastie.234 

Dee consequentie van de verbinding van het handschrift met de aanspraken van 

Antonn van Bourgondië is wel dat het wapengedeelte het eerst en als apart hand-

schriftt is ontstaan, ca 1404, de tekening met de Keizer en keurvorsten dus inbe-

grepen.. Daarmee lijk t een ontstaan van de tekening in Gelre en een toeschrijving 

aann een van de twee oudere Maelwaels, Willem of Herman, vrijwel uitgesloten. 

Hoewell  wij nu onze eerdere definitie van de tekening als de hoeksteen van de Gel-

dersee kunst omstreeks 1400 ("bodenstandig" gezien) in deze hypothese dreigen te 

moetenn prijsgeven, blijf t de mogelijkheid van een toeschrijving aan Jan Maelwael 

(uitt het oogpunt van "Blut") niettemin bestaan. Immers Jan Maelwael (+1414) was 

opp dat moment zonder meer een van de meest vooraanstaande schilders aan wie 

Philipss de Stoute bovendien de artistieke leiding van het "miljoenen-project" van 

dee Chartreuse de Champmol had toevertrouwd. 

Uitt de documenten is niet op te maken of omstreeks dezelfde rijd, voorjaar en 

zomerr 1404, toen heraut Beyeren quondam Gelre naar Brussel en Namen reisde, 

enn ongetwijfeld daarna in het gezelschap van Willem van Oostervant in het kader 

vann de rouwplechtigheden voor Philips de Stoute naar Douai, Jan Maelwael in 

dezelfdee contreien is geweest en bij gelegenheid heraut Beyeren (zijn landsman!) 

ontmoett kan hebben. Niettemin is het aannemelijk dat Jan Maelwael voor de festi-

viteitenn in Brussel of direct na de dood van Philips de Stoute in verband met de 

voorbereidingenn voor de rouwplechtigheden in Douai op 14 mei naar het hof is 

verordonneerdd (waarna het lichaam naar Dijon werd vervoerd en bijgezet in de 

Chartreusee van Champmol bij Dijon (16 juni)). Bij een dergelijke gelegenheid 

moestenn alle zeilen worden bijgezet voor een grootse pompe junèbre. Het was niet 

slechtss de eer en de plicht van een hofschilder op zulk een moment voor het laatst 

zijnn heer te dienen, het was ook zijn recht op het werk en alle daaruit voortvloei-

endee (extra) verdiensten.235 
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II.6BB DE ONVOLTOOIDE STAAT VAN HET «WAPENBOEK GELRE 

Tott nog toe is er een relatie verondersteld tussen het ^Wapenboek en de aanstelling 

vann de heraut Beieren quondam Gelre tot Wapenkoning van de Ruwieren. Deze 

veronderstellingg werd ingegeven door het universele karakter van het *Wapenboek 

enn de nadrukkelijke oriëntatie op het keizerschap. De heraut zou het voor zich zelf 

hebbenn aangelegd als een ceremonieel ambtsdocument Daarmee zou verklaard 

zijnn dat het handschrift in zijn bezit is gebleven, het aanvullingen bevat en onvol-

tooidd is gebleven. Zoals al eerder gezegd, betwijfel ik ernstig of het handschrift 

aangezienn kan worden voor een ceremonieel ambtsdocument.236 Zo heb ik hierbo-

venn de hypothese ontwikkeld dat de heraut zijn boek in het voorjaar van 1404 mis-

schienn heeft willen aanbieden aan Anton van Bourgondië als toekomstige hertog 

vann Brabant in het kader (als tegenprestatie) van zijn voordracht cq aanstelling tot 

Wapenkoningg der Ruwieren. Een punt in deze hypothese is echter dat het hand-

schriftt onvoltooid is gebleven en dat het ook na 1404 kennelijk nog in bezit van de 

herautt is geweest, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat de aanbieding ervan aan 

Antonn (of eventueel aan hertogin Jeanne) geen doorgang heeft gevonden.237 

Maarr hier zij er nogmaals aan herinnerd dat de hertog van Brabant niet zozeer zelf 

hett recht heeft gehad de titel toe te kennen alswel het recht om de voordracht tot 

dee verlening ervan te doen bij de Rooms-koning cq de Keizer. Zo ligt het zelfs 

meerr voor de hand dat de heraut het *Waf>enboek heeft gemaakt met het oog op de 

officiëlee Rooms-koninklijke of keizerlijke toekenning of bevestiging van zijn titel, 

bijj  welke gelegenheid hij dan zijn boek aan de Rooms-koning of keizer had kunnen 

aanbieden.. Met lege handen kon men als heraut toch moeilijk voor de opperleen-

heerr van het Christendom verschijnen (Afb.2.6.9-10).238 

Eenn door koop verworven of geërfde titel behoefde echter een bevestiging van 

degenee die gerechtigd was deze te verlenen, in dit geval dus de Rooms-koning of 

dee keizer. Ik wil hier het vermoeden naar voren brengen dat de heraut deze officië-

lee bevestiging van zijn titel nooit heeft kunnen verwerven. Dat lijk t niet zozeer aan 

hemzelff  gelegen te hebben alswel aan het feit dat Anton van Brabant en, na 1415, 
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zijnn zoon Jan IV, die deze voordracht dienden te doen, door geen van de Rooms-

koningenn (behalve Wenzel) ooit als hertogen van Brabant zijn erkend. Uiteraard 

hebbenn zij verschillende malen de nodige moeite gedaan om deze erkenning te 

verwerven.. Maar de telkens wisselende politieke constellatie is voor hen in dat 

opzichtt nooit gunstig geweest. Van de zijde van de drie Rooms-koningen in de 

periodee 1400-1420, heeft altijd weinig bereidheid bestaan om tot erkenning van de 

hertogenn over te gaan. Na de afzetting van Wenzel van Bohemen in 1400 heeft de 

nieuww verkozen Rooms-koning Ruprecht van de Palts elk verzoek tot erkenning 

vann de hand gewezen uit angst voor een te grote machtsopbouw van de Bourgon-

diërss in de gebieden grenzende aan het Duitse Rijk. Hij had bij zijn verkiezing 

moetenn beloven de landen die steeds verder buiten het Rijk dreigden te geraken, te 

recupereren,, hetgeen in het Noorden vooral voor Brabant, Rijks-Vlaanderen en 

Luxemburgg gold. 

Maarr ook Wenzel, die zich overigens nooit bij zijn afzetting heeft neergelegd, heeft 

zichh aanvankelijk tegen een erkenning van de hertogen in Brabant verzet, niet 

slechtss vanwege het feit dat Brabant en Luxemburg als rijkslenen bij ontstentenis 

vann wettige opvolgers, weer aan het Rijk waren vervallen, maar vooral omdat het 

omm oude stamlanden van de Luxemburgse familie ging waarop zij zelf erfrechten 

lietenn gelden. Toen Anton van Brabant echter na de dood van zijn eerste vrouw 

Jeannee de StPol (1407), hertrouwde met de nicht van Wenzel namelijk Elisabeth 

vann Goerlitz (1409), was Wenzel op 25 augustus 1411 wel bereid Anton als hertog 

vann Brabant te erkennen, ofschoon direct daarop grote strubbelingen over 

Luxemburgg als douarie van Elisabedi ontstonden. Maar de erkenning van Wenzel 

legdee op dat moment toch al niet zoveel gewicht meer in de schaal aangezien de 

feitelijkee macht in het Rijk in handen van zijn broer Sigismund was gekomen, die 

inmiddelss tot Rooms-koning was gekozen. 

Sigismund,, aanvankelijk Rijksvicaris (1396) en na de dood van Ruprecht (18 augus-

tuss 1410) tot Rooms-koning verkozen (definitief 21 juli 1411), claimde in 1412 en 

opnieuww na de dood van Anton in 1415, het verval van Brabant aan het Rijk en hij 

iss evenmin bereid geweest de Brabantse hertogen te erkennen, in feite om dezelfde 
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politiekee en familiaal erfrechtelijke redenen als Wenzel en Ruprecht. Het is voor-

stelbaarr dat bij de kroning van Sigismund in Aken tot Rooms-koning op 8 novem-

berr 1414 een poging tot erkenning is ondernomen. Ik wil in dit verband herinne-

renn aan de titelpagina van het ^Wapenboek waar naar alle waarschijnlijkheid Karel 

dee Grote werd verbeeld alsook aan het feit dat Sigismund op 30 oktober 1413 bij 

dee bijeenroeping van het Concilie in Konstan2 (1 november 1414) zich tot 'Voogd 

vann de Kerk' betitelde en zich in een *Edictum Universale' beriep op het recht tot 

bijeenroepingg van een concilie op grond van zijn 'Imperiale Officium', waarmee hij 

aanknooptee bij het keizers-ideaal van Karel de Grote. Na heftig protest van ko-

ningg Ferdinand van Aragon tegen deze universele keizerlijke aanspraken, heeft 

Sigismund,, naar het schijnt, deze terminologie laten varen. Dit alles was wel de 

wereldd van de heraut.239 De Beiers-Bourgondische conctie van Jan zonder Vrees, 

Antonn van Brabant en Willem VI van Holland, Zeeland en Henegouwen heeft 

echterr noch met geweld noch met geld Sigismund ooit tot erkenning van de de 

facto-hertogenn van Brabant kunnen bewegen. 

Mett elke mislukte poging tot erkenning van de hertogen door de Rooms-koning, 

verdweenn ook voor de heraut de officiële erkenning van de titel van Wapenkoning 

vann de Ruwieren telkens weer achter de horizon. Wij willen aannemen dat hij, 

evenalss de hertogen zelf, toch nimmer de hoop heeft opgegeven. Zo mag mis-

schienn verondersteld worden dat Willem VI hem niet heeft vergeten tijdens zijn 

onderhandelingenn met Sigismund in Londen in begin juni 1416, die overigens zo 

desastreuss zijn verlopen dat Willem VI in opperste woede spoorslags Londen heeft 

verlatenn en naar Holland is vertrokken, alle gevaren van een overhaaste overtocht 

overr zee trotserend. De delegatie die de hertog van Brabant op 23 december 1416 

naarr Sigismund in Maastricht zond, werd toegebeten "Gij wilt dus Fransen zijn?..." 

enn keerde onverrichterzake huiswaarts.240 In juli 1417 werd opnieuw een poging 

gedaan.. Een Brabants gezantschap werd naar Konstanz gezonden alwaar het Con-

ciliee plaatsvond. De gezanten hadden echter tevens als opdracht de pauselijke dis-

pensatiee voor het huwelijk van Jan IV en Jacoba te verwerven. Maar Sigismund 

bleekk nog altijd onverzettelijk en sanctioneerde zelfs, als fel tegenstander van erf-

opvolgingg in de vrouwelijke lijn, op 16 september 1417 het huwelijk van zijn nicht 
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Elizabethh van Görlitz met Jan van Beieren wien hij bovendien de opvolging in 

Holland-Zeelandd en Henegouwen beloofde.241 Paus Martinus V heeft, ondanks de 

tegenwerkingg van Sigismund en Jan van Beieren, op 22 december 1417 de dispen-

satiee van het huwelijk van Jan IV enjacoba verleend, die hij overigens enkele we-

kenn later onder druk van Sigismund weer herriep. Desalniettemin werd er ge-

trouwdd en de kerkelijke inzegening vond 10 april 1418 plaats. Misschien heeft de 

herautt nog enige hoop gehad in november 1417 toen Sigismund met Martinus V 

tott afspraken over zijn kroning in Rome was gekomen en de algemene verwach-

tingg op dat moment was nog dat deze spoedig zou plaatsvinden. Sigismund had 

zelfss reeds een groot keizerlijk zegel laten vervaardigen. Maar zijn kroning heeft op 

zichh laten wachten en uiteindelijk pas op 31 mei 1433, door paus Eugenius IV, 

plaatsgevonden.242 2 

Zoo is het bepaald niet onaannemelijk dat de heraut met de eerste afspraak over zijn 

voordrachtt (vermoedelijk ca 1404) het ^Wapenboek is begonnen met het oog op de 

aanbiedingg ervan aan de Rooms-koning cq keizer bij de zozeer begeerde officiële, 

ceremoniëlee toekenning of bevestiging van zijn titel als Wapenkoning van de Ru-

wieren.. Maar aangezien het er kennelijk nooit van gekomen is, is het handschrift 

(mett telkens wat toevoegingen) als een schone droom gekoesterd, onvoltooid in de 

ladee van zijn lessenaar blijven liggen en tenslotte, waarschijnlijk na zijn dood, in 

anderee handen, wellicht van zijn opvolger, overgegaan. 

Conclusie e 

Dee conclusie dat het bij het Wapenboek Gein gaat om een handschrift dat, na zijn 

oorspronkelijkee functie verloren te hebben, vervolgens tot een verzamelbundel is 

verwordenn door uitbreidingen en toevoegingen, lijk t onontwijkbaar. Er kan dan 

ookk nog moeilijk langer gesproken worden van een "geïntendeerde eenheid" zoals 

Vann Anrooij ooit heeft gesteld. 

Samengevatt zouden nu in het Wapenboek Gein een aantal fasen onderscheiden 

kunnenn worden: 
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1)) oorspronkelijk opgezet vanaf ca 1404 als een Wapenboek maar onvoltooid geble-

ven,, later nog uitgebreid; 

2)) ca 1417 met een voorwerk voorzien waarin drie stukken (de gedichten Van den 

Ever,, Op de slag bij Stavoren en de Korte Kroniek van Brabant, maar mislukt; 

correctiess in het eerste stuk; 

3)) daarna als copie-boek gebruikt: aanvulling in een ander schriftftype met het 

vierdee stuk, namelijk de Korte Kroniek van Holland en, 

4)) een aantal ereredes, overgeschreven (in twee lange kolommen) uit een ouder 

handschriftt dat uit elkaar aan het vallen was (namelijk katern op verkeerde plaats 

enn een katern ontbrekend: begin serie ereredes, dan erecyclus, rest van de erere-

des); ; 

5)) toevoeging van de ererede op Willem van Gulik; 

6)) uitbreidingen in het wapengedeelte en overige latere toevoegingen. 

Mett betrekking tot de Keizer en Keurvorstentekening zou dit kunnen betekenen 

datt deze tot de eerste opzet en het oudste gedeelte van het handschrift, dat wil 

zeggenn het Wapengedeelte, heeft behoord dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf ca 

14044 tot stand is gekomen. 

*** * 
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