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APPENDIXX II- C 

DEE EREREDE OP WILLE M I I  VA N GULI K VA N DE HERAU T 

BEYERENN QUONDAM GELRE. 

Dee ererede op Willem II van Gulik (1361-1393) in het Wapenboek Gein van de 

herautt Beyeren quondam Gelre (Ge XVII) valt enigszins uit de toon bij de andere 

redess in het manuscript en staat er in zekere zin los van. Het is de enige ererede in 

hett manuscript, op die op Daniël VI van de Merwede na, die in het Westmiddel-

Nederlandss (WMN) is geschreven. Het is voorts, afgezien van de Erecyclus, de 

enigee ererede waarin de heraut zichzelf noemde.1 Gezien het schrift gaat het om 

eenn latere toevoeging aan het handschrift Dit schrift vertoont grote gelijkenis met 

datt van het handschrift in de KB Den Haag 131 G 37 en dat van het losse blad in 

Gotha.. In elk geval kan het stuk niet vóór 1408 zijn geschreven gezien het feit dat 

dee neef van de hertog van Gulik nl Willem hertog van Berg en graaf van 

Ravensberg,, als overleden wordt vermeld. Deze stierf op 25 juni 1408.2 Het is 

echterr te vermoeden dat het stuk zelfs veel later is geschreven gelet op de politieke 

verhoudingenn tussen Holland en Gelre in die jaren. Vóór het jaar 1412 was er voor 

dee heraut Beyeren, in dienst van de graaf van Holland, nauwelijks aanleiding om 

eenn dergelijke ererede te schrijven gezien de escalatie in de Arkelse oodog waarin 

Gelree na aanvankelijke neutraliteit toch nog betrokken was geraakt. Op 22 

septemberr 1407 had hertog Reinoud IV van Gelre Holland de oorlog verklaard 

(Willemm VI ontving de oorlogsverklaring op 29 september).3 Men kan zich 

afvragenn wie aan het Hollandse hof in die tijd een lofrede op een Gulikse hertog, 

dee vader van de Gelderse aartsvijand, had willen aanhoren. Na een reeks 

krijgshandelingenn en bestandsverlengingen werd de relatie tussen Holland en Gelre 

bijj arbitrage van Jan van Beieren en de bisschop van Utrecht pas weer hersteld met 

hett verdrag van 26 juli 1412. Daarbij kocht Willem van de hertog van Gelre voor 

100.0000 Franse kronen het grootste deel van het bezit van de van Arkels. De 

overdrachtt van Gorcum en de inhuldiging van Willem VI vond plaats op 29/30 

juli,, op de 'Quellinge', tussen de toenmalige burcht en de stad Gorcum.4 De 

uitvoeringg van alle neven-verdragen, andere regelingen en vooral de betalingen die 
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warenn voorzien, nam daarna nog geruime tijd in beslag. Het moet in het kader van 

dezee betalingen zijn geweest (waarschijnlijk de laatste termijn) dat de hertog het 

jaarr daarop een bezoek aan Willem in Holland heeft gebracht5 Op 27 oktober 

14133 begaf Willem zich naar Schoonhoven om de hertogen van Gelre en van Berg 

tee verwelkomen. Gezamelijk reisden zij daarna via Rotterdam naar Den Haag waar 

zijj twee en een halve dag bleven. Op 31 oktober (Allerheiligen) trokken zij naar 

Leidenn waar hen een vorstelijke ontvangst ten deel is gevallen blijkens de Leidse 

stadsrekeningenn (10 nov. 1412 - 10 nov. 1413). De hertog van Gelre schijnt de 

nachtt in Leiden te hebben doorgebracht, Willem is teruggekeerd naar Den Haag.6 

Vermoedelijkk is het ook bij deze gelegenheid geweest dat Reinoud IV van Gelre als 

eenn büjk van vriendschap de orde van de tuin heeft ontvangen.7 Bij de grootse 

feestelijkhedenn in Leiden waren behalve tal van muzikanten, "de dwerg van de 

burggraaf'' en vele anderen [met name de Zangeres zonder naam] ook een aantal 

herautenn aanwezig onder wie Beyeren (hij kreeg van de stad een vergoeding van 3 

cronen).. Ook zullen toespraken niet hebben ontbroken. Zo is het in het geheel 

niett ondenkbeeldig dat de heraut daarbij zijn ererede op Willem II van Gulik, 

vaderr van hertog Reinoud IV en oudoom van hertog Adolf van Berg, heeft 

voorgedragen. . 

Dee woorden: 

"Mii dunck, ie heb die gesien wel eire 

Enn bistu niet geheiten Gelre? 

Duu pleechst te dichten en te scriven" 

waarmedee de heraut zichzelve in zijn ererede aan zijn toehoorders bekend maakte 

enn tevens lang vervlogen tijden in herinnering opriep, zullen de beide hertogen op 

dee voorste rij zeker niet zijn ontgaan!8 

** * * 
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N O T E NN BIJ APPENDIX II- C 

11 Bouton 1881-1905, I, 95-114; Van Anrooij 1990, 104-105; De Haan 1999, 109-110. 
Opgemerktt zij dat de tweede helft van de ererede op Mopertingen eveneens in WMN is 
geschreven,, De Haan 1999,102-117. 

22 Anrooij 1990; Verbij-Schillings 1995 en 1999. Met betrekking tot de discussie over de 
interpretatiee van de regel 'God hoed siin ziel voir al erge' kan gezegd worden dat als 
iemandss ziel in de hoede van God is, hij toch echt niet meer in leven is. De interpretatie 
vann Nijsten 1992, 138-139 kan dan ook verworpen worden. Het kan uiteraard niet 
uitgeslotenn worden dat het gaat om de bewerking van een stuk dat de heraut reeds eerder 
hadd gecomponeerd cfr Anrooij 1990, 127-128, 182, 258-259 n.73 met betrekking tot de 
eventuelee toevoeging van de slag bij Baesweiler (1371) vs.293-324. De Haan 1999, 110 
meendee dat het een het ander niet hoefde uit te sluiten, hetgeen merkwaardig mag heten. 
Maarr vrijwel dezelfde uitdrukking is gebezigd in de ererede op Jan de Blinde, koning van 
Bohemen,, v.156 "God hoede de ziele van meswende (=onheil)" d.w.z. de ziel van koning 
Jann die dus op het slagveld bij Crécy op 25 september 1346 was gesneuveld. Het is het 
slotverss van de laatste passage van het dicht die begint met v.143 "Nu bidt Gode van 
hemelrijck,, /oudt, jonck, arm en rijck,/ dat hij met Gode moet leven,/ dese heer, ende die 
mett hem bleven, ...". Het betreft dus een uitnodiging tot voorbede voor de ziel van een 
gestorvene,, zie J/Iïgelaar, Dese es van Behem coninck Jan. Een onbekende ererede over 
Jann de Blinde, graaf van Luxemburg, koning van Bohemen (1296-1346), Queeste. 
Tijdschriftt over Middeleeuwse Letterkunde in de Nederlanden, 10, 2003, 146-161, spec. 
154. . 

33 Smit Itinerarium Willem VI (in voorbereiding). 

44 Waale 1990,142-3; Prevenier en Smit, Dagvaarten 1987, 464, Nr.791e. 

55 Waale 1990, 144; wellicht ter gelegenheid van de betaling van de laatste termijn. Bij de 
betalingg in juli-augustus 1413 die Waale noemde, werd vermeld, dat Willem aan de hertog 
vann Gelre nog 18.000 Franse kronen schuldig was; Meerkamp van Embden 1913, 228 n.1 
meende,, onder verwijzing naar Van Mieris 1753-1756, IV, 245, dat de hertog van Gelre in 
Hollandd kwam in verband met het verdrag dat hij met Willem op 9 augustus 1413 gesloten 
hadd in verband met de vete met Jan van Arkel. 

66 Het ging bij de hertog van Berg om Adolf van Berg (1408-, vanaf 1423-1437 tevens 
hertogg van Jülich); hij was zijn vader Willem, graaf van Berg en Ravensberg, hertog van 
Bergg (1380-1408) opgevolgd; zijn grootvader was Gerhard graaf van Berg en Ravensberg 
(++ 1380), de broer van de bezongen Willem II van Jülich (1361-1393); Beekerts van 
Bloklandd 1933 50; Verbij-Schillings 1995 231, 290-1; Meerkamp van Embden 1913, 270-
271,, maar zie ook nog 228, 236,243, 252; niet bij Jappe Alberts 1984; niet bij Van Anrooij 
1990;; niet bij Nijsten 1992; Meerkamp van Embden 1913, 252 n.2 vermeldde dat Willem 
dee hertog van Gelre tot Vianen tegemoet was gereisd daarbij verwijzend naar 
Thes.rek.W.Eggartt 1413/14 ARA [AGH 1267] f.64v; Smit, Itinerarium van Willem VI Cm 
voorbereiding): : 
15-222 oktober: Den Haag: Devillers 1884-1906,1. 248 (tussen 22 en 28 oktober waren de 
hertogenn van Gelre en Berg een nacht in Den Haag), 411 f.11,27; 
277 oktober: Gouda - Schoonhoven: 1411 f.llv, 27; 1267 f.103; 
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288 oktober: Schoonhoven - Rotterdam - Den Haag: 1411 f.llv, 27; 
29-300 oktober: Den Haag 1267 f.4; 1411 f.llv, 27v; 
311 oktober: Den Haag - Leiden: 411 f.1 lv, 27v; Meerkamp van Embden 1913,1. 252-253. 
11 november Noordwijk - Leiden; 
22 november: Leiden - Den Haag: 411 f.llv-13; 31 oktober - 1 november, twee dagen in 
Leidenn en een ochtend in Noordwijk: 411 f.llv,27v, Meerkamp van Embden 1913,1. 243; 
aktee Den Haag 1411 f.5;. 
3-77 november: Den Haag. 
Mett veel dank aan Dr Smit voor de inzage van zijn gegevens. 
Verbijj 1990, 231 vermeldde weliswaar de bijeenkomst op Allerheüligen maar meende 229-
2300 dat de rekening betrekking heeft gehad op een bezoek van het Leidse stadsbestuur aan 
Denn Haag. 

77 Ca 1413/14, AGH 1267, f.46v: Van Tol 1997, 15; Van Tol meende abusievelijk dat met 
dee hertog van Gelre Willem I van Gelre, de zwager van Willem VI was bedoeld. Er zijn bij 
dezee gelegenheid waarschijnlijk meer lieden met de orde begiftigd cfr. bij Van Tol. <zie 
nogg de brief van Van Tol 5/3/00 met een aantal aanvullende opmerkingen over de 
ontvangstt en de geschenken in Den Haag>. Met dank aan Dr. Van Tol voor zijn 
aanvullendee informatie met betrekking tot deze ontvangst in Leiden. 

«Anrooijj 1990,57. 
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APPENDIXX II- D 

HE TT PORTRET VA N HERAU T GELRE I N HE T WAPENBOEK GEL-

RE RE 

Alss laatste blad van het oorspronkelijke handschrift van het Wapenboek Gelre is wel 

beschouwdd het blad met de, helaas, beschadigde figuur van een heraut (£122r), 

(Afb^D.!).11 Gelet op zijn wapenmanteltje gaat het om het portret van de heraut 

Gelre.. Dit portret is altijd een van de belangrijkste argumenten geweest om het 

handschriftt aan de heraut Gelre te geven en in zijn Gelderse tijd te dateren. Het 

portrett mag opmerkelijk heten want het is vooral de pose en de handeling van de 

figuurr die raadselachtig is gebleven en aanleiding heeft gegeven tot een aantal spe

culaties.22 Er zijn weliswaar meer wapenboeken bekend waarin de figuur van een 

herautt (ter afsluiting van een wapenserie) is afgebeeld (of waar de heraut mogelijk 

zichzelff heeft afgebeeld) zo bijvoorbeeld in het Armorial Bellenville in de BN ms 

fr.. 5230, (f.63r en f.70r), (Afb.2.D.2).3 Ook Hans Ingeram (Afb.2.D.3), de eenar

migee perseverant van de tournooivereniging "Zum Esel", beeldde zichzelf af naast 

zijnn wapenschild in het door hemzelf samengestelde wapenboek in het Kunsthisto-

rischess Museum in Wenen.4 Maar geen van deze herauten is in een vergelijkbare 

posee voorgesteld als de heraut Gelre die frontaal staande met een wapperend wa

penmanteltjee over de schouders, twee stukken ketting in zijn handen houdt 

Beelaertss van Blokland interpreteerde de twee stukken ketting als een gebroken 

kettingg en meende daarin een symbool van de vanwege het overlijden van de her

togg van Gelre in 1402 verbroken verbintenis met Gelre te mogen zien.5 Op de 

Keizerr en Keurvorstentekening zou volgens Lyna de keizer zijn voorgesteld te

middenn van de vertegenwoordigers van de verschillende standen die hem de eed 

vann trouw zweren. Rechts op de voorgrond zou hier de heraut met zijn collier om 

dee hals zijn geportretteerd. Op het laatste blad zou de heraut zich andermaal heb

benn voorgesteld met de delen van dit collier dat hij zojuist gebroken zou hebben 

naa de dood van zijn heer in de slag bij Baesweiler in 1371. Lyna meende dat hij het 
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collierr gebroken had ten teken dat hij zijn missie als heraut als beëindigd had be

schouwd.6 6 

Dee Vaivre daarentegen zag in de kettingen die de heraut in de hand houdt de ket

tingenn waarmee een heraut het tournooiveld afsloot zodra de ridders het strijdperk 

warenn binnengereden. Aldus zou in het portret als het ware zijn functie van heraut 

zijnn gesymboliseerd.7 Schmidt volgde Beelaerts van Blokland en Lyna in hun inter

pretatiee als zou de heraut zijn halsketting in tweeën hebben gebroken uit droefenis 

overr de dood van zijn heer.8 Van Anrooij twijfelde terecht aan deze interpretatie en 

voeldee meer voor de suggestie van De Vaivre doch verwees ook nog naar Payne 

diee een verband legde met de door kettingen of koorden gekoppelde paren afge

beeldd in de 15de eeuwse Salisbury Roll of Arms (Afb.2.D.4-5). Daar zou een 14de 

eeuwss gebruik bij tournooien zijn weergegeven waarbij de deelnemende ridders 

doorr middel van een ketting (of koord) door een jonkvrouw het strijdperk werden 

binnengeleid.. Daarmee zou dan de minnedienst gesymboliseerd zijn.9 Tenslotte 

besteeddee ook Verbij-Schillings nog aandacht aan deze kwestie. Zij verwees even

eenss naar de opmerkingen van Payne. Aangezien de ketting volgens haar algemeen 

alss een symbool van gevangenschap en de verbroken ketting als het einde daarvan 

beschouwdd kan worden, zou het derhalve volgens haar toch het meest voor de 

handd liggen in de voorstelling een verbroken verbintenis gesymboliseerd te zien.10 

Menn mag zich echter afvragen, zoals ook Van Anrooij reeds deed, of het bij de 

afbeeldingg van de heraut in het Wapenboek inderdaad gaat om een gebroken ketting 

off zelfs een handeling waarbij deze wordt verbroken. Wanneer wij de afbeelding 

nauwkeurigerr bekijken, dan is het helemaal de vraag of er wel sprake is van een 

handelingg van het verbreken van een ketting: het lijkt wel of er aan de beide uit

eindenn bovenaan in de handen van de heraut iets grotere ronde ringen zitten (zo

genaamdee wartels)11, met andere woorden het gaat om uiteinden van kettingen met 

eenn ring. Gezien deze ronde ringen alsook de houding van de heraut, is het hoogst 

onwaarschijnlijkk dat er een handeling van het verbreken van een ketting is voorge

steld. . 
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Inn de heraldiek zijn kettingen met een ring vaak aan te treffen aan de halsbanden 

(somss in de vorm van een kroon) van heraldische dieren die als schilddragers fun

geerden.122 Op de buitenzijde van het Wiltondiptiek in de National Gallery in 

Londonn is het witte hert, het embleem van koning Richard II, van een dergelijke 

kettingg voorzien (Afb.2.D.6).13 Een ander voorbeeld is het buitengewoon fraaie 

juweeltjee van een zwaantje, de zogenaamde Dunstable Swan Jewel in het British 

Museumm in London (Afb.2JD.7-8).14 Aan dergelijke kettingen werden ook gevan

genenn of wilde dieren vastgelegd of meegevoerd waarvoor verwezen kan worden 

naarr enkele illustraties in de editie van de Bidpai uit 1483-1484 waarop is afgebeeld 

hoee de bok Dymna geketend aan de koning wordt voorgeleid (Afb.2.D.9).1516 

Uitt meerdere beschrijvingen van tournooien in Engeland en Frankrijk in de 14de 

enn 15de eeuw is verder bekend dat de ridders door hun dame aan de teugels van 

hunn paard of aan een gouden of zilveren ketting of koord naar het strijdperk wer

denn geleid. Barker verwees hiervoor o.a. naar het tournooi van William Montague 

inn 1331 en het tournooi dat Richard II in October 1390 hield ter gelegenheid van 

dee aanvaarding van de regering. Het gaat om de uitbeelding van een aloud gebruik. 

Zoo leiden in de roman van Perceforest twee in het wit geklede vrouwen elk van de 

twaalff ridders aan de teugels naar het strijdperk.17 

Alss laatste voorbeeld zou ik nog willen wijzen op de figuur van de heraut met het 

manteltjee met de drie kroontjes (f.70r) in het Armorial Bellenville die het schild 

mett helm van Werner van Merode, heer van Vlatten (behorend tot de wapenpro-

vinciee van Gulik) vasthoudt aan een ketting met een ring eraan en dreigend met 

eenn speer zwaait. (Afb.2.D.10-ll).18 

Dezee laatste voorstelling moet toch een bepaalde betekenis hebben gehad want 

wapenschildenn werden gewoonlijk aan een leren riem opgehangen en niet aan een 

kettingg getuige de talloze voorbeelden van wapenschilden hangende aan bomen 

waarmeee een rechtsgebied werd aangegeven. Ridders konden het recht betwisten 

enn de rechthebbende uitdagen door het schild aan de boom aan te raken. Bij een 
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dergelijkee zogenaamde perron werden ook tweegevechten geleverd om een geschil 

tee beslechten onder toezicht van een jury (Afb.2.D.l3-l4).19 

Hoewell het duidelijk is dat het in de voorstelling van de heraut Gelre niet gaat om 

dee verbreking van een ketting, houden de kettingen aan de uiteinden aan de onder

zijdee niettemin abrupt op (de linker zelfs halverwege een schakel) en blijven letter

lijkk in de lucht hangen. Maar indien in analogie van deze laatste voorstelling van de 

herautt met de drie kroontjes aangenomen zou mogen worden dat de kettingen 

verbondenn waren met wapenschilden of misschien wapendieren, dan lijkt het er op 

datt deze ontbreken of verdwenen zijn. Het kan zijn dat zij op aparte opgeplakte of 

uitklapbaree stukken perkament waren getekend die in de loop van de tijd verloren 

zijnn gegaan. Uiteraard is het ook mogelijk dat zij nooit uitgevoerd zijn wegens 

ruimtegebrekk op het blad of zelfs dat het gaat om een gedeeltelijke copie van een 

uitgebreideree voorstelling die wij niet meer kennen.20 

Indienn wij de kettingen die de heraut in het Wapenboek in de hand houdt, inderdaad 

kunnenn beschouwen als kettingen van wapenschilden of van wapendieren (eventu

eell als schilddragers), dan kan zijn handeling geïnterpreteerd worden als het bij

eenhoudenn of -trekken (in toom houden) van twee wapendieren of wapenschilden: 

duss niet zozeer een verbrekende alswel een unificerende handeling! (Afb.2.D.15-

19) ) 

Welkee wapenschilden dit kunnen zijn geweest, is moeilijk te zeggen. Het is immers 

gezienn de achterzijde van het blad met het wapentje van Fok, in het geheel niet 

gezegdd dat de tekening met de heraut, een functie heeft gehad in het Wapengedeel-

tee van het manuscript. Het is heel wel voorstelbaar dat de figuur pas naderhand op 

hett losse onvoltooide (mogelijk overgeschoten) blad is getekend, als een afzonder

lijkee figuur, met een heel ander oogmerk. Indien de tekening pas na de beëindiging 

vann heraut's dienstverband met Gelre, dus na 1402, is ontstaan - waar de stijl ove

rigenss wel op lijkt te wijzen - dan is het lastig zich voor te stellen bij welke gele

genheidd hij zichzelf nog als heraut Gelre heeft voorgesteld of laten voorstellen (het 

iss evenmin vast te stellen of hij zelf de auteur van dit portret is geweest). In elk 
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gevall zou dan een terminus ante quem van 1407 in aanmerking komen, aangezien 

inn dat jaar de hertog van Gelre aan graaf Willem VI van Holland de oorlog ver

klaarde,, een oorlog die overigens pas in 1412 werd beëindigd. 

Maarr indien er een relatie mag worden aangenomen tussen de ererede op Willem 

III van Gulik (Ge XVII) en de feestelijke ontvangst in Leiden op 31 oktober 1413 

waarr er gezien de twee eregasten namelijk de hertogen Reinout IV van Gelre en 

zijnn achterneef Adolf van Berg, alle aanleiding heeft bestaan voor de heraut om 

zichh te manifesteren als de vroegere heraut Gelre, zou een datering van het portret 

naa 1413 te overwegen zijn. De eventuele ontbrekende wapenschilden en/of wa-

pendierenn zouden in dat geval wellicht die van respectievelijk Reinout IV van Gel

ree en Adolf van Berg kunnen zijn geweest.21 

*** * 

NOTENN BIJ APPENDIX II- D 

11 Anrooij 1990, 83-84. De figuur van de heraut is talloze malen afgebeeld. Gelre, B.R.M. 
15652-56,, (Helmont) Leuven, 1992, f.l22r. Gorissen 1954 gaf een reproductie in kleur van 
eenn natekening waar de beschadigingen van de figuur werden geretoucheerd! Het is een 
raadsell waar het blad, dat zich nu als los blad (f.l22r) op het eind van het handschrift be
vindt,, zich oorspronkelijk heeft bevonden. Het werd voorzien van voorgelijnde schildjes 
enn behoorde daarmee tot de oorspronkelijke kern van het Wapenboek. Gezien het wapen-
tjee van Gaston de Foix op de achterzijde (het betreft het eerste en enige wapen dat werd 
uitgevoerdd op het blad dat verder met lege wapenschildjes is voorzien) vormde het moge
lijkk een laatste (toegevoegd los) blad van een katern die verder verloren is gegaan. Gaston 
dee Foix was wisselend vazal van de Franse en Engelse koning, geparenteerd aan het huis 
vann Navarra en maakte in 1357-58 een Pruisenreis. Wellicht is het blad overgebleven bij 
eenn herschikking en uitbreiding van het handschrift. Helaas is het in het huidige hand
schriftt op geen enkele zinnige wijze in te passen. 

22 Rickert 1952, 85 heeft gewezen op het feit dat het wapenmanteltje van de heraut het 
Geldersee wapen van vóór de samenvoeging met Jülich in 1394 toont. Deze samenvoeging 
duurdee tot de dood van Reinald IV in 1423. Daarmee zou een datum ante quem zijn ge
vondenn voor het wapenboek. Maar Schmidt 1981, 76 leek het alleszins redelijk en denk
baarr dat het Gelderse herautsambt gewoon als zodanig is blijven bestaan en niet werd 
aangepastt aan de nieuwe situatie in 1394. Zie voor het wapen van Gelre: De Vries 1995, 
104-113. . 

33 Anrooij 1990, 39 en Anrooij 1991, 302 afb.4 (fol.63r); 

44 Berchem 1939. Zie voorts nog de afbeeldingen van herauten in Neubecker 1981,18-19. 
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55 Beelaerts van Blokland 1933, 43. Maar voor een dergelijk gebruik heb ik nergens enige 
aanwijzingg kunnen vinden. 

66 Gaspar 1937 [1984], 372-377; ms 15652-56, fol.26r. 

77 De Vaivre 1972, noot 33. 

88 Schmidt 1981, 75 en 97 

99 Anrooij 1990, 93 (n.47 (248)); Williams 1987, 191-192; in deze rol is afgebeeld hoe de 
earlss van Salisbury door hun dames met kettingen of koorden worden meegevoerd cfr. de 
Salisburyy Roll of Arms (ca 1460, copie uit 1483-5) Br Library, Add. 45133 fol.55, afb. in: 
Wrightt 1973, no. 13, fig. Ook afgebeeld bij Dennys (maar met een onjuiste verwijzing) 
opp.. 48 en opp. 192. 

100 Verbij-Schillings 1995, 27 en n.63; 

111 Wartel: oogbout met draaibare schalm; draaibare schalm of haak in of op het end van 
eenn ketting. 

122 Dennys 1975, 71, opp. 80, 126,143,148,153,161, opp. 176, opp. 177, opp.192. 

133 Gordon 1997, Pl.1 (opp.124). 

uu Lightbown 1992, 201, 250, Pl.58; CT München 1995, 256-259, Ka t l8 . 

155 Bidpai 1483-1484 (1970), einde Cap.III en begin Cap.IV (ongepagineerd). 

166 Zie Noot 9. 

177 Vooral Payne 1987 en voorts: Barker 1986, 109-; The Brut 1906-8, II, 343 Ch.CCXL 
Qoustt in Smithfield A.D. 1388] "...And at this first comyng to her Iustes, xxiiij ladiez ladde 
thesee xxiiij lordez of the Garter with cheynys of gooide, and alle yn the same sute of hertis 
ass is afore sayde, from the Tour on hors bak throuz the cite of London yn-to Smythfelde, 
theree the Iustes schulde be do."; Lindenbaum 1990,1-20; het ging om twee teams van elk 
200 ridders, de ene partij bestond uit ridders van Richard II en de andere partij stond onder 
aanvoeringg van Willem van Ostervant en de graaf van St-Pok Vale 1982, 42-43 met be
trekkingg tot feesten in Valenciennes. Op grond van de beschrijvingen van deze feesten in 
Valencienness nam Lindenbaum ten onrechte aan dat het van oorsprong een burgerlijk 
gebruikk zou zijn geweest, Lindenbaum 1990,1-20. 
Tijdenss de tournooifeesten ter gelegenheid van de emancipatie van de zoontjes van Louis 
d'Anjouu in St Denis in mei 1389 (de zogenaamde chevalerie), werden er aan een aantal 
vrouwenn "120 aunes de lacs de soie, les uns de soie vert plein, les autres de soie vert bro
chee d'or" uitgedeeld, "pour conduire les chevaliers au champ de joustes," Barroux 1936, 
31,103;; alsook de Religieux de Saint-Denys 1839-1852,1, 595. 
Eenn uitbeelding van een vrouw die een ridder aan een koord naar het strijdperk leidt is te 
vindenn in de copie van het tournooiboek van koning René in St Petersburg: Voronova en 
Sterlichovv 1996, 132-135, No.158-161 Poetry Description of a Tournament of 1446 (a 
Saumur)) (Fr.Fp.XIV.4), 134: fig.160 (E.24r): King René leaves for the joust with the duke 
off Alencon. Een dame te paard leidt René in volle wapenrusting op zijn ros naar het tour-
nooiveldd aan een koord. Weliswaar is in deze copie het koord niet goudkleurig maar zwart 
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Hett aan de teugels leiden van belangrijke personen was overigens traditioneel een bijzon
deree eer of voorrecht: in 1494 liet de Franse koning Charles VIII in het Castel Santangelo 
inn Rome door Pinturicchio (thans verloren) schilderingen aanbrengen waarin hij zich had 
latenn afbeelden als de "strator" (rijknecht, maarschalk) van de paus, cfr. Scheller 1981-2,46 
enn n. 179. 
Ziee ook de Roman van Perceforest, 1,107v. 

iss De Vaivre 1972, 30-35, fig.1: afbeelding van fol.70r van het Armorial de Bellenville (BN 
Pariss ms fr.5230); Neubecker, Brooke-Litde en Tobler 1977, 166 (afb.kleur); Jéquier 1983. 
Mett betrekking tot het wapen van de drie kronen zie nog Vale 1982 36, n.137, 68, n.169. 
Verbij-Schillingss 1995, 335 n.63 zocht hier, naar mijn mening, toch teveel achter. 

»» Scheller 1983, 75-141, spec, figs.27, 28, 30; Scheller 1985, 5-60, spec, figs.1; Anglo 1975, 
283-298;; D'Alviella 1894,102-117; Muller, 1922,7-13; Six, 1923,101-115; Six 1925, 31-57. 
Ziee tenslotte nog de tekening met de heilige Gommarus die een bebladerde boom vast
houdt.. Om de boom is een riem gebonden waaraan een wapenschild is bevestigd. Boven
aann bevinden zich de wapenschilden van Beieren en Enkhuizen. Gekleurde tekening, ano
niem,, Nederland, 15de eeuw, Museum Boymans van Beuningen. Bij besluit van graaf 
Willemm V in 1355 werden de twee kerspels S Pancras en S Gommarus verenigd 
(Afb.2.D.12) ) 
Vergelijkbaree voorstellingen van figuren die wapenschilden vasthouden zijn nog de ano
niemee 15de eeuwse gravure van een wildeman (Schongauer, B.105) en de voorstelling van 
eenn wit paard dat aan leren riemen de twee wapenschilden van Gerrit van Assendelft en 
Beatrijss van Daeletn vasthoudt in het Brevier van Beatrix van Assendelft, Utrecht Rijks
museumm Het Catherijneconvent, ms OKM 3, afgebeeld in: Masters and Miniatures, 1991, 
422,, fig.2 (f.2r). 

200 Er lijken op het blad geen sporen aanwezig die er op zouden kunnen wijzen dat de wa-
pendierenn of wapenschilden werden weggeschuurd Nader onderzoek van het blad lijkt 
echterr nog wel gewenst. Voor het fenomeen van opgeplakte stukken perkament in manu
scriptenn ter correctie van teksten kan verwezen worden naar Het Haags handschrift van 
dee heraut van Beyeren, Hs Den Haag Koninklijke Bibliotheek 131 G 37, uitgegeven door 
Verbij-Schillingss 1999, 33-35, fols.l5r, 15v, 22v. In elk geval werd dus in een ander manu
scriptt van de heraut Beyeren het procédé van het opplakken van stukken perkament toe
gepast. . 

211 Zie file APP.n-CDOC (De ererede op Willem II van Gulik). 
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APPENDIXX II- E 

HE TT  WAPENBOEK GELRE: DUITSE KLEURING , AUTEURSCHAP 

E NN EIGENHANDIGHEI D 

"En"En bistu nietgeheiten Gein? 

DupleechstDupleechst te dichten ente striven." 

Hett zijn deze verzen 92-93 van de ererede (Ge XVII) op Willem II van Gulik 

(1361-1393)) in het zogenaamde Voorwerk van het Wapenboek Gelre waarin de 

herautt Gelre zich als de auteur van het werk bekend maakte. Op grond hiervan is 

altijdd aangenomen dat hij ook de auteur van deze rede is geweest. Vanwege het feit 

datt hij zichzelf ook in andere ereredes een aantal malen sprekend opvoerde 

(namelijkk Ge DC: Sponheim, Ge X: Willem III en Ge XV: Het Slotdicht, alle drie 

deeluitmakendd van de Erecyclus), is altijd voetstoots aangenomen dat hij tevens de 

auteurr van de overige ereredes in het Voorwerk van het Wapenboek Gelre is 

geweest.1 1 

Aann het auteurschap van de heraut is niet getwijfeld daar Van Anrooij op goede 

grondenn ook de eigenhandigheid van het schrift en de correcties in de teksten 

aannemelijkk heeft gemaakt.2 De heraut Gelre wordt thans beschouwd als de 

auteurr  van vrijwel alle teksten in het Voorwerk (met uitzondering van het gedicht 

"Vann den ever") en hij zou de teksten ook eigenhandig hebben geschreven. 

Nietteminn kan men zich afvragen in hoeverre dit voor alle stukken het geval is 

geweest. . 

AlAl vroeg is gewezen op de opmerkelijke taalverschillen in de stukken in het 

voorwerk.. De eerste vier (Van den ever, Stavoren en de twee korte kronieken) zijn 

inn het Westmiddelnederlands (WMN) geschreven maar alle ereredes op drie 

uitzonderingenn na namelijk (Merwede (Ge VIII), de tweede helft van Mopertingen 

(Gee XVI) en Gulik (Ge XVII) in haar geheel) hebben, in meer of mindere mate, 

eenn zogenoemde Duitse kleuring.3 Voor deze kleuring die in de overige werken 

vann de heraut (de Kronieken, het Kladboek en het Haagse hs(?) ) niet voorkomt, 
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zijnn meerdere verklaringen gezocht De Haan die zich het meest recent en zeer 

uitvoerigg met het fenomeen van taaikleuring in teksten van onder andere de heraut 

heeftt beziggehouden kwam in haar onderzoek tot een aantal interessante 

observatiess en conclusies. 

Mett betrekking tot de volgorde van ontstaan (het is inmiddels een algemeen 

geaccepteerdd feit dat de volgorde waarin de ereredes in het Wapenboek Gelre werden 

genoteerdd niet die van hun ontstaan is geweest) concludeerde De Haan dat deze 

vermoedelijkk als volgt is geweest De eerste ererede die de heraut "gedicht" zou 

hebben,, zou de rede op Daniël van de Merwede zijn geweest (VIII); daarna zou hij 

dee Erecyclus (EX-XV) hebben "geschreven" en tenslotte de ereredes V, VI, VII. 

Zijj tekende daarbij overigens aan dat de onderlinge volgorde van de redes in de 

clusterss niet kan worden vastgesteld. Het eerste gedeelte van XVI (Mopertingen) 

zouu in dezelfde fase tot stand gekomen zijn als V, VI, VII. Over XVII (Gulik) kon 

zijj geen uitspraak doen aangezien alleen een "ontkleurde" versie bekend is. 

Zijj meende dus, met andere woorden, in het werk van de heraut een progressieve 

Duitsee kleuring te kunnen waarnemen: een ontwikkeling van een lichte naar een 

steedss zwaardere kleuring.4 Indien de chronologische opeenvolging van de 

ereredess zoals De Haan heeft voorgesteld, correct is, blijft niettemin de vraag 

onbeantwoordd waarom de heraut uiteindelijk weer tot ontkleuring zou zijn 

overgegaann in de twee laatste redes namelijk die op Mopertingen (tweede helft) Ge 

XVII en die op Willem II van Gulik Ge XVII. 

Zijj veronderstelde dat de heraut deze redes pas heeft genoteerd nadat hij in 

Hollandsee dienst was getreden waarbij hij ze ontkleurd zou hebben met het oog op 

eenn meer westelijk publiek. 

Inderdaadd schijnt Gulik Ge XVII niet alleen als laatste in de serie genoteerd te zijn 

maarr tevens ook de laatste in tijd te zijn: in elk geval werd zij na 1408 geschreven 

enn duidelijk later toegevoegd in het handschrift waartoe bovendien een extra 

katernn werd ingevoegd. Opmerkelijk is dat de schriftsoort van deze rede tamelijk 
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identiekk is aan die van het losse blad in Gotha, dat een laatste fragment van de rede 

opp Elnaer en het eerste deel van de rede op Mopertingen in een ontkleurde versie 

bevatibevati Het is aannemelijk dat de tekst van de ererede Ge XVII en het blad in 

Gothaa ongeveer tegelijkertijd zijn geschreven, waarschijnlijk in dezelfde tijd als het 

Haagsee handschrift dat eenzelfde schriftsoort vertoont.5 

Alduss samengevat zou het er op neerkomen dat de heraut zich op zeker moment 

opp het genre van ereredes zou hebben toegelegd en in de loop van de tijd een 

steedss grotere vaardigheid zou hebben ontwikkeld in de Duitse kleuring. 

Uiteindelijkk zou hij deze Duitse kleuring toch tamelijk abrupt hebben afgezworen 

enn zijn teruggekeerd tot het schrijven van geheel ontkleurde versies in het MWN. 

Dezee ontwikkeling van een progressieve kleuring tot een uiteindelijke ontkleuring 

zouu dan min of meer sporen met de etappes in zijn carrière : zijn (vermoedelijk) 

Hollandsee oorsprong, zijn dienstverband als bode bij de graaf van Jan II van 

Chatillon,, graaf van Blois (1372-1381), (in documenten genoemd 1371-73, 1376), 

daarnaa bij Willem hertog van Gelre (1380-1402) en tenslotte zijn uiteindelijke 

overstapp in Hollandse dienst (1402/3-ca 1414).6 

Dee Haan signaleerde echter een detail dat aanleiding geeft tot enige twijfel aan 

dezee voorstelling van zaken. Halverwege Mopertingen Ge XVI vindt een abrupte 

overgangg van kleuring (in feite een ontkleuring) van de tekst plaats: de schrijver is 

tijdenstijdens het noteren van de tekst in een Duitse kleuring, halverwege plotseling 

gestoptt en overgeschakeld op een ontkleurde tekst. Het merkwaardige is dat in het 

schriftt nauwelijks iets van deze overgang te merken is! Het gaat derhalve niet om 

eenn toevoeging van een andere (eventueel latere) hand. Met andere woorden: de 

schrijverr is van het ene moment op het andere moeiteloos overgestapt op een 

anderr taalgebruik...7 

Vann Anrooij had al eerder opgemerkt dat het meerendeel van de ereredes 

afschriftenn zijn. Gezien het bestaan van het blad in Gotha (ontkleurde versie van 

gekleurdee redes), zou verondersteld kunnen worden dat de heraut in het Wapenboek 

GelreGelre aanvankelijk begonnen is een gekleurde versie af te schrijven, maar zich 

halverwegee herinnerde nog ergens een ontkleurde versie te hebben: hij heeft deze 
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toenn in zijn papieren opgezocht en zijn overschrijfarbeid vervolgens naadloos 

voortgezet88 Een vraag is nu in hoeverre de heraut eigen teksten of andermans 

tekstenn heeft overgeschreven. Immers indien het genre van de ererede eigenlijk een 

Duitsee kleuring "vereiste", waarom zou hij dan de moeite hebben genomen ze in 

hett WMN te transponeren? Was de mode van Duitse kleuring na 1408 passé of 

wass het soms zijn dienstverband of, zoals gewoonlijk is verondersteld met het oog 

opp het publiek in meer westelijke streken, dat van hem verwachtte of verlangde dat 

dee ereredes in het WMN werden overgezet?9 De Haan stelde: aangezien de eerste 

vierr teksten (de Ever etcetera) uit het voorwerk van het Wapenboek Gelre geen 

kleuringg hebben, evenmin als de latere historiografische werken van de heraut, lijkt 

hett genre van de ererede een bepalende factor te zijn. Ereredes komen bovendien 

uitsluitendd in het Duitse Rijk voor. Alle andere bekende ereredes zijn geschreven 

inn het Middelhoogduits (met uitzondering van de ererede op graaf Willem IV van 

Hollandd in het Haagse liederenhandschrift, een Middelnederlandse tekst met sterke 

Duitsee kleuring).10 De conclusie hieruit had kunnen zijn dat de heraut dus niet de 

auteurr van de ereredes is geweest. Een onzekere factor in deze is bovendien in 

hoeverree de heraut oorspronkelijk uit Holland stamde, en zich, eenmaal in 

Geldersee dienst, heeft aangepast aan de plaatselijke taal en daarbovenop nog aan 

hett jargon van de ereredes. Na zijn terugkeer in Holland zou hij zich weer meer 

gerichtt hebben op het westelijke publiek en zijn taal opzettelijk hebben ontkleurd. 

Menn kan zich afvragen of een dergelijke ontwikkeling inderdaad aannemelijk is. 

Tenslottee speelt ook de relatieve onzekerheid over de datering van de andere 

manuscriptenn van de heraut nog een rol.11 

Tott nog toe is aan het auteurschap van de heraut van de ereredes nauwelijks 

getwijfeld.. Indien echter afstand zou worden gedaan van de vooronderstelling dat 

dee heraut alle teksten in principe zelf heeft geconcipieerd, lijkt zich het probleem 

vann de kleuring in zekere zin als vanzelf op te lossen: de diversiteit in kleuring zou 

dann verklaard zijn door de herkomst van de stukken (in al dan niet bewerkte 

vorm).. De koppeling van de veronderstelde ontwikkeling in kleuring aan de 

persoonn (en carrière) van de heraut zou dan losgelaten kunnen worden evenals de 

verondersteldee eis van kleuring als obligaat stijlelement van het genre van de 

ererede. . 
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Mett andere woorden: de heraut zou de ereredes dus meerendeels van anderen 

hebbenn overgeschreven, her en der naar eigen behoefte hebben bewerkt en een 

aantall zelfs in het Middelnederlands hebben overgezet getuige het Gotha-

fragmentt De mate van Duitse kleuring zou in dat geval op conto te stellen zijn 

vann de diversiteit van het materiaal dat de heraut overnam en bewerkte en niet op 

eenn persoonlijke ontwikkeling of op de inspanning die hij zich heeft getroost om 

zichh aan het jargon van een genre aan te passen. Het lijkt bij gebrek aan andere 

authentiekee teksten van de heraut welhaast ondoenlijk te bepalen in welke mate de 

stukkenn door de heraut zelf werden geconcipieerd. (Een vergelijking met de 

Hollandsee Kroniek en het Kladboek is te overwegen, zij het dat het om 

andersoortigee teksten gaat). 

Maarr bezien wij van welke stukken de heraut de auteur kan zijn geweest: 

Vann het stuk Van den ever is volgens Avonds en Van Anrooij de heraut niet de 

auteurr geweest.12 

Vann Stavoren? Bij een vergelijking van het aantal verzen, de lengte van de verzen 

enn het metrum zou het een imitatie van Van den ever kunnen zijn. 

Dee Korte Brabantse kroniek is van (naar) Boendale.13 

Dee Korte Kroniek van Holland? Het lijkt te gaan om een imitatie van de Korte 

Kroniekk van Brabant 

Vann de ereredes van Nueft, Raitz, Elnaer, Mopertingen is hij zeer waarschijnlijk 

niett de auteur geweest. Het ware nader te onderzoeken of het bij deze redes 

misschienn gaat om werk van Augustijnken, die de heraut persoonlijk gekend moet 

hebbenn en wiens werk hij mogelijk ook gebruikt heeft.14 

Vann de ererede op van de Merwede is de heraut mogelijk wèl de auteur geweest. 

Misschienn is dit ook het geval geweest bij de Erecyclus (lichtgekleurd) aangezien hij 
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zichzelff sprekend opvoerde. Hij zou deze dan ten tijde van zijn dienstverband bij 

dee graaf van Blois gecomponeerd kunnen hebben. Gezien echter de interpolaties 

inn een aantal stukken kan er niet zonder meer van uitgegaan worden. De teksten 

waarinn hij zich als heraut Gelre bekend maakte kunnen heel wel eveneens 

interpolatiess zijn.15 

Dee ererede op Willem van Gulik (Ge XVII) die niet gekleurd is (op enkele vormen 

na),, kan gezien de omstandigheden en het feit dat de heraut zichzelf vermeldde, 

heell wel een eigen conceptie zijn geweest.16 

Hett gegeven dat hij halverwege tijdens het overschrijven van Mopertingen in het 

WapenboekWapenboek Gelre op een WMN-versie overstapte, lijkt mij niet anders te kunnen 

betekenenn dan dat hij op dat moment aanvankelijk bezig is geweest gewoon de 

"Duitse"" versie over te nemen en dat deze dus vermoedelijk het werk van een 

anderee auteur is geweest 

Inn het verloren handschrift waarvan het blad in Gotha het restant is, sloot 

Mopertingenn aan op Elner maar in het Wapenboek Gelre bevinden Merwede en de 

Erecycluss zich hier tussen. Het is te veronderstellen dat het verloren Gotha-

handschriftt als ontkleurde versie werd gebaseerd op een gekleurde reeks (waar 

Mopertingenn direct op Elnaer volgde) die eveneens verloren is gegaan. Deze 

gekleurdee serie omvatte vermoedelijk de redes op Nueft, Raitz, Elnaer en 

Mopertingenn die alle min of meer gelijke kenmerken hebben: een sterke Duitse 

taalkleuringg en een flinke lengte. Merwede en de Erecyclus werden er, om nog 

onbekendee redenen (waarop ik zo dadelijk terugkom), tussen geplaatst. Zij horen 

niett in het rijtje thuis, in elk geval althans gezien het verschil in kleuring en lengte 

(ziee Tabel 1 (APP.II-I.EREREDES.LST.XLS)). 

Eenn overzicht van de levensdata van de bezongen ridders toont eveneens 

clusteringen.. Met name de ridders van de Erecyclus vormen een duidelijke groep. 

Daniëll van de Merwede behoorde tot de Hollandse adel in tegenstelling tot de 

anderenn die van elders afkomstig waren. Raitz en Merwede hadden echter wel 

gemeenn dat zij het hof van Jan van Blois frequenteerden. Willem van Gulik 
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behoordee tot een latere generatie. Het is zeer de vraag of de reis naar Pruisen hen 

allenn bond (zie Tabel 1). 

Gezienn de sterke Duitse kleuring en de tekstuele relatie met Augustijnken alsook 

hett feit dat zowel Augustijnken als de heraut Gelre (nog geen Gelre hetend) aan 

hett hof van Jan van Blois verbonden zijn geweest, en voorts dat van de in deze 

reekss bezongen ridders Nueft, Raitz, Elner en Mopertingen, behorende tot de 

dapperstenn en roemrijksten van hun generatie, Raitz (naast Daniël van de 

Merwede)) enige rijd aan het hof van Jan van Blois verkeerde, is te vermoeden dat 

dezee serie aan het hof van Schoonhoven is ontstaan en misschien wel van de hand 

vann Augustijnken is geweest. Een nauwkeurige tekstvergelijking is derhalve 

gewenstt en zou voor het auteurschap van deze laatste mogelijk nog meer 

argumentenn kunnen leveren.17 

Inn het voorgaande heeft vooral het auteurschap van de heraut ter discussie 

gestaann en werd de eigenhandig schrijvende heraut tot nog toe min of meer als 

vanzelfsprekendd aangenomen. Dit werd met opzet gedaan om de discussie niet 

nogg verder te compliceren. Niettemin kan ook ten aanzien van het punt van de 

eigenhandigheidd van de heraut een vraagteken geplaatst worden. Immers er is, 

zoalszoals gezegd, in het handschrift een weinig logische volgorde in de stukken 

geconstateerd.. Na de ererede op Elnaer zou men op grond van het blad van de 

verlorenn bundel in Gotha de ererede op Mopertingen hebben verwacht maar de 

redee op Merwede en de Erecyclus zijn er als het ware tussen geplaatst. 

Iss de auteur in de kwestie van de overstap van het ene taalgebruik op het andere 

halverwegee het overschrijven van een ererede misschien nog te excuseren, dit 

excuuss is niet meer vol te houden als de auteur zelf, al schrijvende, zich er 

kennelijkk niet meer van bewust is geweest dat hij halverwege een reeks ereredes, 

diee hij zelf ooit geconcipieerd had, een geheel andere reeks tussenvoegde. De 

conclusiee lijkt geen andere te kunnen zijn dan dat degene die de stukken schreef, 

niett de auteur zelf is geweest maar iemand die, rechttoe rechtaan, niet eigen maar 

andermanss stukken heeft overgeschreven uit een exemplaar waarvan de katernen 

doorr elkaar waren geraakt 

Wanneerr wij aannemen dat niet de heraut zelf als auteur maar een onbekende de 

tekstenn heeft overgeschreven uit een rommelig voorbeeld, is misschien ook een 
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verklaringg gevonden voor de abrupte overstap van het ene in het andere 

taalgebruikk midden in de rede van Mopertingen: er ontbrak (op zijn minst) een 

katern,, om welke reden de (overschrijver, bij de ontdekking van de onvolledigheid 

vann de tekst, een andere, ontkleurde versie heeft opgezocht voor het ontbrekende 

deell van het desbetreffende stuk. In het bijgevoegde schema (Tabel 2 (APP.II-

E.KLEURING.WG.XLS))) is een reconstructie voorgesteld op welke wijze de 

volgordee van de teksten in het Wapenboek Ge/n mogelijk tot stand is gekomen. 

Dee conclusie lijkt onontwijkbaar. Van alle teksten in het Voorwerk van het 

WapenboekWapenboek Gein zijn vermoedelijk alleen het gedicht op Stavoren, de Korte 

Kroniekk van Holland en de ereredes op Daniël van de Merwede en Willem van 

Gulikk vooralsnog als werk van de heraut Gelre te beschouwen. De Erecyclus is 

gezienn het feit dat de heraut zich zelf noemde, naar alle waarschijnlijkheid een 

bewerkingg geweest van een reeds bestaande cyclus. Tenslotte kunnen wij ons 

misschienn afvragen in hoeverre wij in de Korte Kroniek van Holland en alle 

ereredess in het Wapenboek Gein eigenhandig geschreven teksten van de heraut 

Gelree voor ons hebben.18 
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N O T E NN BIJ APPENDIX II- E 

11 Anrooij 1990; De Haan 1999, 81. 
Ziee voor een bespreking van Haan's boek: Mooijaart 2001,388-390. 
Voorr de ereredes waarin hij zichzelf noemde zie Van Anrooij 1990, 104 namelijk Ge DL 
Sponheim,, Ge X. Willem III en Ge XV. Slotgedicht, alle drie in de Erecyclus en Ge 
XVILGelre. . 

22 Anrooij 1990, 94. 

33 Zie ook nog Tigelaar 2003, 158 die eveneens in de ererede op Jan de Blinde, koning van 
Bohemen,, sporen van Duitse kleuring meende te bespeuren. Het ging volgens hem om 
eenn ontkleuring. Hij pleitte voor een toeschrijving van de rede aan Meester Pieter 
Vreugdegaerr van Breda. Maar een eventuele toeschrijving aan Augustijnken zou gezien de 
Duitsee kleuring evenzeer in overweging genomen kunnen worden. Zie bij NOOT 17. 

44 Haan 1999,115. 

55 Over de kwestie van het ontstaan van Ge XVII na 1408 zie file APP.II-C.DOC. 

66 Anrooij 1990, 66 spreekt van Holland als "land van herkomst" en 202 als een auteur met 
eenn Hollandse achtergrond. De herkomst van de heraut uit Holland is weliswaar 
aannemelijkk maar toch een veronderstelling. Op 4 mei 1407 kreeg hij van graaf Willem VI 
"viiff morgen lants, die gelegen siin in den ambacht van Vlaerdingen ... siin leven langk". 
Hett wil niet persé zeggen dat hij daar uit de buurt afkomstig is geweest. Beelaerts van 
Bloklandd 1933, 48, nr.III. Voor een mogelijke Hollandse herkomst zou ik nog willen 
wijzenn op de vermelding van de Kabeljauw Willem Heynenzoen, die op 19 augustus 1392 
doorr Albrecht als waarnemend schout in Leiden werd aangesteld. Op 1 juni 1393 kreeg hij 
eenn vaste benoeming en zijn ambtstermijn zou tot 31 mei 1396 lopen. Op 8 juli 1396 
diendee nog de oude schuld op het ambt aan Willem Heynenzoen te worden uitbetaald 
doorr zijn opvolger. Van Gent en Janse 2001, 21-23. In hoeverre Willem misschien directe 
familiee van de heraut is geweest, ware nog na te trekken. 

77 Het schrift of liever de hand lijkt niet te verschillen, hooguit de kleur van de inkt en de 
diktee van de pen ...De kolom wordt iets smaller, maar dit kan liggen aan het verschil in 
aantall letters dat het Duits en het Nederlands gebruiken. 

»» Anrooijj 1990,252-3 n.125. 

99 Anrooij 1990,202. 

100 Haan 1999,116. 

111 De Hollandse Kroniek, het Kladboek en het Haagse Handschrift, het Gotha-fragmenL 
Ziee hierover: APP.II-G.DOC 

122 Avonds 1980,19-20; Avonds 198479, 81, 82, 182; Anrooij 1990, 97 en 248 n.61. 

»» Anrooij 1990, 97. 
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144 Anrooij 1990, 66, 240 n.51, 256 n.42 waar hij wees op overeenkomsten tussen de 
ereredee op Raitz (Ge VI) vss 43-48 en het dicht Van den scepe van Augustijnken vss 179-
196. . 

155 Anrooij 1990,107-109 voor het afwijkende en verstoorde rijmschema veroorzaakt door 
eenn latere bewerking. 

166 Haan 1999, 109-110. Zij veronderstelde dat het mogelijk een ontkleurde tekst is op 
grondd van enkele vormen die niet in het WMN thuishoren (een pronomen en drie 
rijmparen).. Bovendien had Van Anrooij opgemerkt dat het om een afschrift gaat waarbij 
dee passage met betrekking tot de slag van Baesweiler, de vss 293-324 vermoedelijk later 
aann de tekst zijn toegevoegd ter vervanging van een meer expliciete mededeling over de 
deelnamee van Willem II van Gulik aan de slag, Anrooij 1990, 127-128, 182, 256-59 n.73. 
Dee gekleurde tekst zou nog ten tijde van zijn Gelderse dienst zijn ontstaan, de ontkleurde 
versiee in het Wapenboek Gelre in zijn Hollandse tijd. De uitdrukking "God hoed siin ziel 
voirr al erge" blijft problematisch. Volgens Van Anrooij 1990, 105 zou het betekenen dat 
hijj overleden was, maar Nijsten 1993, 138 was daar minder van overtuigd. Volgens De 
Haann zouden beide interpretaties mogelijk zijn, hetgeen een beetje merkwaardig is. Gezien 
dee enkele niet-WMN-vormen is het aannemelijk dat de heraut gebruik heeft gemaakt van 
ouderr materiaal maar dat er een complete eerdere Duits-gekleurde versie van zijn hand 
zouu hebben bestaan, daterend uit de Gelderse tijd, lijkt mij toch minder waarschijnlijk. 

Waaromm Van Anrooij veronderstelde dat de passage vss 293-324 pas later aan het gedicht 
werdd toegevoegd, is mij niet geheel duidelijk. Anrooij 1990, 182 meende dat het publiek 
halverwegee (na 307 verzen) nog steeds niet in de gaten zou hebben gehad over wie het 
ging.. Dit lijkt mij een onderschatting van zijn publiek. Men zal indertijd toch wel geweten 
hebbenn wie de heraut met al die gekleurde leeuwen en met name de zwarte leeuw op het 
oogg heeft gehad? 

177 De Haan 1999,133-136 concludeerde dat de Duitse kleuring bij Augustijnken tamelijk 
oorspronkelijkk lijkt en achtte het voor de hand liggender om te veronderstellen dat in de 
tekstt geen sprake is van kleuring maar van ontkleuring. De conclusie hieruit zou naar 
mijnn mening kunnen zijn dat dit op een Duitse afkomst van Augustijnken zou kunnen 
duiden.. Zijn taal is die van een in een "ontkleurende" fase. Hoewel hij als herkomstig uit 
Dordrechtt werd geheten, is daarmee niet gezegd dat hij in deze stad geboren en getogen 
was.. Als hij uit Holland afkomstig zou zijn geweest, is het aannemelijk dat hij Augustijn^ 
genoemdd zou zijn en niet Augustijnen. 
Augustijnkenn werd in de Chronicon Tielense als "i n theutonica lingua (...) 
eloquentissimus""  (1370) geroemd. De conclusies van Thomas Klein lijken eveneens in 
dezee Duitse richting te wijzen, Klein 1997, 47, 97-107. Tenslotte dient hier ook nog de 
conclusiee van Winkelman met betrekking tot deze kwestie vermeld te worden: "De hier 
gebruiktee taaivermenging is niet (of niet uitsluitend?) ontstaan door een onvakkundige 
Verduitsing'' van Middelnederlandse vormen. Vaak dient men van het Middelhoogduitse 
taaieigenn uit te gaan om de tekst beter te kunnen begrijpen," Winkelman 1990,179. 
Ziee nog Warnar 2005,101-139, spec. 119 Hij signaleerde in de vernederlandste versie van 
DieDie Xplaghen ende die Xghebode Xghebode eveneens rijmparen die een Duitse oorprong verraden. 

Maarr Sleiderink 2003, 126 gaf als samenvatting: "Het kan overigens niet worden 
uitgeslotenn dat dichters als Augustijnken hun taal enigszins verduitsten ten gerieve van 
eenn taalgemengd publiek. Een dergelijke Duitse kleuring is waargenomen aan het 
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Hollandsee hof van Albrecht van Beieren, maar was in Brabant minstens even functioneel 

enn modieus." 

Augustijnkenn verkeerde tussen 1358 en 1362 aan de hoven van Holland en Blois en werd 
188 maal in de rekeningen genoemd; in de winter van 1366 bracht Jan van Blois (1372-
1381)) een bezoek aan de Franse koning in Parijs en op de terugweg was hij op 24 februari 
inn Brussel waar ook Augustijnken werd vermeld, Sleiderink 1993,1-16. 
Grollee 2000,1, 24 vermeldde als oudst bekende geval van valsemunterij het volgende: In 
13911 verzocht de stad Leiden aan hertog Albrecht om de uidevering van eenen Augustijn 
vann Dordrecht, die gevangen was gezet "soe hy quaet geit gemunt soude hebben omdat 
menn hem der oirden overleveren soude als men dede." III, 129, GA Leiden 
Burgemeestersrekeningg 1390-1391, MvE 1-2. 
Hoee het verder is afgelopen, is niet bekend. Welke 'oirden' werd bedoeld is niet duidelijk. 
Misschienn de Duitse Orde? In dat geval is hij zeer waarschijnlijk lid van deze Orde 
geweestt en viel hij onder jurisdictie van de Orde. 

188 De Korte Kroniek van Holland in het Wapenboek Gelre is in dezelfde hand geschreven 

alss de ereredes. 

*** * 
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APPENDIXX II- F 

DEE WAPENKONIN G VA N DE RUWIERE N 

Mett betrekking tot het wapenkoningschap van de Ruwieren bestaat in de literatuur 

enigee onduidelijkheid over het feit of het een ambt, een functie of louter een titel is 

geweest.. In elk geval blijkt dat herauten in dienst van een heer naast hun officiële 

herautennaamm tevens de benaming Wapenkoning van de Ruwieren hebben kunnen 

voeren.. Dit zou er op kunnen wijzen dat het wapenkoningschap van de Ruwieren 

niett zozeer een ambt of functie (dat wil zeggen een dienstverband waarbij een 

diensteedd vereist was zoals voor het herautschap) als wel een titel is geweest.1 Een 

titell kon men verwerven en eenmaal verworven, verkopen. Een titel was ook 

overerfbaar.. Het is aan te nemen dat een titel in principe slechts door een persoon 

tegelijkk gevoerd kon worden. Zo is te veronderstellen dat de heraut Beyeren 

quondamm Gelre de titel heeft verworven wellicht doordat deze vacant was 

gewordenn door het overlijden van de titelhouder (waarna de titel opnieuw kon 

wordenn toegekend). Een andere mogelijkheid is dat hij deze heeft gekocht van zijn 

voorgangerr of diens erfgenamen. In elk geval diende een titel bij overgang op een 

anderee persoon opnieuw bevestigd te worden door degene die gerechtigd was deze 

toee te kennen, in dit geval de Keizer of de Rooms-koning en bovendien, naar het 

schijnt,, alleen op voordracht van de hertog van Brabant. Ook bij overlijden van 

degenee die de titel had toegekend, diende bij de opvolger om een nieuwe 

bevestigingg van de investituur gevraagd te worden. Volgens Antoine de la Salie 

(1459)) zou de titel van Wapenkoning van de Ruwieren voor het eerst zijn 

toegekendd door Karel de Grote.2 In de jaren 1362-66 werd de titel door Jan van 

Steensell  gevoerd. Van Steensel was aanvankelijk, in 1362, in dienst(?) van Zweder, 

heerr van Abcoude en Gaasbeek (ca 1340P-1400), later tevens heer van Putten, 

Strijenn en Wijk). Zweder vergezelde graaf Jan van Blois op zijn tweede 

Pruisentochtt in 1368-1369.3 In 1363 kreeg Van Steensel ('coninc van den Ruyren') 

eenn jaargeld uitbetaald van Albrecht van Beieren.4 In een akte van 1365 verklaarde 

Ottoo van Arkel het jaargeld van de stad Den Bosch te hebben ontvangen "bi 

handee des coninx van den Ruyeren, ons knapen." Het jaar daarop is nogmaals van 
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hemm sprake. Hoewel deze "coninx" niet bij naam wordt genoemd, is het 

waarschijnlijkk dat het om Jan van Steensel ging. Hieruit zou dan blijken dat hij op 

datt moment als knaap diende bij Otto van Arkel (1360-1396).5 Hoeben wees er 

nogg op dat hij poorter van Den Bosch is geweest en gehuwd was met Domicella 

Volcwigis,, dochter van Wouter Coolen van Oerle. Hij was dus uit het hertogdom 

Brabantt afkomstig. 

Onderr de heren die tot de Ruwieren werden gerekend ("Chi sont li ruyer") volgens 

dee aantekening geplaatst voor het wapen van onder andere de graaf van Gulik in 

dee copie van het wapenboek Beyeren in Wenen, bevond zich ook Otto van Arkel.6 

Aangezienn de heren van Arkel, evenals Zweder van Abcoude, tevens leenmannen 

vann de hertog van Brabant zijn geweest, is een mogelijke verklaring gevonden voor 

hett feit dat een knaap in dienst van Zweder van Abcoude en van Otto van Arkel 

dee titel van wapenkoning der Ruwieren heeft kunnen verwerven. Otto stond op 

zeerr goede voet met Albrecht van Beieren waarmee verder verklaard zou kunnen 

zijnn waarom de wapenkoning (tevens) een jaargeld van Albrecht heeft ontvangen.7 

Interessantt genoeg zijn wij daarmee terechtgekomen in het gebied "tussen de 

rivieren"rivieren" in het hart van Nederland waar ook graaf Jan van Blois (1372-1381), als 

naastee buur vanaf ca 1356 zijn hof hield, namelijk in Schoonhoven, bij wie kort 

nadienn de toekomstige heraut Gelre, Claes Heynen zoon als bode in dienst is 

geweestt (1371-73, 1376). Gezien de goede betrekkingen in deze tijd tussen hertog 

Albrechtt en de heren van Arkel en Blois lijdt het geen twijfel dat Claes Heynen 

zoonn en Jan van Steensel elkaar wel meer dan eens ontmoet zullen hebben. In 

1404-14055 blijkt Jan Steensel nog in leven te zijn geweest. Er bestaan uit 1363 en 

13766 enkele testamentaire beschikkingen van hem en zijn vrouw. Zijn 

overlijdensdatumm is niet bekend maar in 1410/1411 werd hij als wijle betiteld.8 

Hoebenn en Verbij veronderstelden dat heraut Beyeren Steensel heeft opgevolgd. 

Dee eerste vermelding dat heraut Gelre deze titel voerde is de explicit met de datum 

233 juni 1405 in het Wapenboek Beyeren. Dat zou kunnen betekenen dat Van 

Steensell dus voor die datum is overleden.9 
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Degenee die na heraut Gelre de titel heeft gevoerd is misschien "Louvai n Conine 

vann den Ruwieren" geweest die in een lijst van herauten van de hertog van Brabant 

(tee dateren tussen 1421-1430) werd genoemd.10 

Eenn tweede opvolger is kennelijk Heinrich van Heessel geweest, die in dienst 

heeftt gestaan van Philips van Bourgondië. Het is niet bekend wanneer Van 

Heessell de titel heeft verworven. Philips de Goede voerde vanaf 1430 de titel van 

hertogg van Brabant en was bijgevolg markgraaf van het Duitse Rijk. In elk geval 

ontvingg Van Heessel de titel van keizer Sigismund en Philips de Goede. Op 28 mei 

14400 werd deze bevestigd door de Rooms koning Frederik III van Habsburg. 

Indienn het om een bevestiging van zijn titel heeft gehandeld, is aan te nemen dat 

hijj deze al eerder had verworven. Van Heessel was toen heraut in dienst van keizer 

Frederikk van Habsburg onder de naam "Oesterreich" en werd betiteld als 

"armorumm Rex de Ruwier heraldus noster specialis."11 

Naa van Heessel die de titel nog in 1462 voerde, is Hermann von 

Brüninghausen,, heraut "Jülich", tot 1501/2 titelhouder geweest. Seggern 

vermoeddee dat Brüninghausen niet de directe opvolger van Van Heessel is geweest 

maarr dat er nog een onbekende tussen heeft gezeten. In elk geval werd hij in 1477 

mett deze titel aangeduid. 1211 In 1500 bestond het wapenkoningschap der 

Ruwierenn nog altijd blijkens de aanstellingsbrief van een wapenkoning van de 

Ruwierenn die uit de tijd van Maximiliaan bewaard is gebleven, zij het dat de naam 

nooitt werd ingevuld.13 

*** * 

NOTENN BIJ APPENDIX II- F 

ii Beekerts van Blokland 1933, spec. 32-37; Huizinga 1949, 198-209; Anrooij 1990, 201: 
"eenn functie binnen het Duitse Rijk die speciale verantwoordelijkheden met zich 
meebrachtt in de streek tussen Maas en Rijn."; Huizinga 1949,198-209; Nijsten 1993,129-
143;; Verbij-Schillings 1995, 21-24,287-292; Verbij-Schillings 1999. 
Zijj hier nog geattendeerd op de lezing van Van Anrooij, King of Arms of die Ruwieren: a 
speciall Function in the German Empire, Colloque Le Heraut d'armes, Figure europeen 
(XlVe-XVIee siècle) Lille, 15-16 september 2005 (nog niet beschikbaar). 
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22 Antoine de la Salie, Des anciens tournois et faictz d'annes, 1459 (naar Anrooij 1990, 68, 
72). . 

33 Anrooij 1990, 72. In 1362 kreeg Jan van Steensel van Zweder in het graafschap Loon (in 
Limburg)) drie bunder moer, Beelaerts van Blokland 1933, 53 No.XI (ARA Hollandse 
Leenkamerr no.78 f.98): Jacob van Steenzeel, canoniek (sic!) van den Ruyren; De Groot 
1959,, 54; Anrooij 1990, 31 n.194 (Paravicini 1,1989, 224 n.251a) Jan van Blois maakte zijn 
eerstee tocht naar Pruisen in 1362-3; Augustijnken nam waarschijnlijk aan beide deeL [hier 
zijj nog opgemerkt dat het graafschap Loon [Frans: Looz] (rechtens in bezit van Godfried 
vann Dalenbroek, erfgenaam van Diederik van Heinsberg (als graaf van Loon)) in 1361 
doorr de legers van de bisschop van Luik werd bezet Godfried verkocht zijn rechten aan 
Arnulff VI van Rummen die door de keizer werd beleend, maar zijn rechten niet kon laten 
geldenn en deze tenslotte maar verkocht aan Jan van Arkel, bisschop van Luik (halfbroer 
vann Jan IV van Arkel), 1342-64. [De Arkels waren Kabeljauws gezind.] In hoeverre de titel 
iss overgegaan op de heraut Gelre in het kader van de eliminatie van de Van Arkels door 
Albrechtt IV en Willem VI vanaf 1401, is moeilijk te bepalen. Zie bijvoorbeeld de 
wapenseriee van de ridders in het Wapenboek Beyeren die aan het beleg van Gorinchem in 
14022 hebben deelgenomen, Van Anrrooij 1990, 64-65. Zweder van Abcoude en Gaasbeek 
etc.. was de derde zegelaar, na Otto en Jan van Arkel, van het verbond der Kabeljauwen in 
1391,, cfr Waale 1990, 241; hij was evenzeer invloedrijk aan het hof van Brabant, bezat 
veell land in Brabant en was geldschieter van hertogin Jeanne, cfr Uyttebrouck 1975, II, 
654-655. . 

44 Anrooij 1990, 72. Alleen de eerste termijn werd uitbetaald, zie Beelaerts van Blokland 
1933,, 36, 54, No.XII (Rekening van de Rentmeester van Zuid-Holland, 6 juli 1363-april 
1364)) Jan van Steensel, coninc van den Ruyren; De Raadt 1897, IV, 358. 

55 Anrooij 1990, 72; Waale 1990, 65 n.163: Otto's oorkonden 20 november 1365 en 27 
januarii 1366; Brussel, ARA, charters van de hertogen van Brabant, nos.2339 en 2363, 
"coninxx van de Ruyren, ons knapen"; Beelaerts van Blokland 1933, 54, N0.XIII en XTV. 

66 Afgebeeld bij Beelaerts van Blokland 1933 to.p. 34 en 35 en Hoeben 1991, 91, afb.7.2. 

77 Ook Beelaerts van Blokland 1933, 36-37 signaleerde reeds dat Arkel tot de Ruwieren 
werdd gerekend en merkte verder op dat Loon-op-Zand in Noord-Brabant (tussen 
Waalwijkk en Tilburg) ligt en Steensel niet ver (ten zuidwesten) van Eindhoven. [Het is 
echterr de vraag of Loon-op-Zand was bedoeld; veeleer waarschijnlijk Loon of Looz bij 
Luik].. Hoeben 1991 89-91. Hij werd meestal vermeld als Jan Coninc Jan van Steensel. Er 
zijnn geen documenten van zijn hand bekend; Waale 1990, 53-65: In 1311 was Jan III van 
Arkell leenman geworden van de hertog van Brabant, vanwege het Land van Mechelen; in 
13844 was Jan(?) van Arkel nog altijd leenman van hertogin Johanna van Brabant Otto 
(1360-1396),, de zoon van Jan IV van Arkel (+1360), was gehuwd met Elisabeth van Bar, 
vrouwee van Pierrepont; hij was daarmee in bezit gekomen van Pierrepont (ten oosten van 
Longuyonn in het noordoosten van Frankrijk); hij was Kabeljauw en behoorde dus tot de 
partijj van Albrecht van Beieren evenals zijn zoon Jan V die in 1392 enige tijd thesaurier 
vann Albrecht was. 

88 Verbij-Schillings 1999, 13 n.19 verwees naar Hoeben 1991, 89-91; Hoeben verwees weer 
naar:: Kappelhof, Het archief van de Tafel van de Heilige Geest te 's-Bosch. Regesten van 
oorkondenn deel II, nr.517 en deel III nr. 770. GA Den Bosch, Fiches Bosch Protocol in 
vocee Van Steensel, resp. Van den Broyle. 
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99 Wapenboek Beyeren, part. coll. 
Explicit:: "Explicit iste liber per manus beyeren quondam/ 
gelree armorum regis de ruyris/ 
annoo domini millesimoquadringentesimo quinto in profesto/ 
sanctii johanni baptiste." 
Beelaertss van Blokland 1933, afb.op p.9. 

100 Bespreking van het boek van Van Anrooij 1990 door Croenen 1993, 52-55. Hij verwees 
naar:: ARA Brussel Hss nr.43/1, fol.l81v. Gezien de aanwijzingen dat de bezitter van het 
Wapenboekk Gelre in de eerste helft van de 15de eeuw een Brabander was, veronderstelde 
hijj dat Louvain misschien de eerste zogenaamde Wapen-continuator geweest zou kunnen 
zijn. . 

«« Anrooij 1990, 71 n.79, 80. Hoeben 1991, 89-91. Hoeben 91 n.34 wees nog op de 
vermeldingg van "Ie roy d'armes des Royers" in een overzicht van de hofhouding van 
Philipss de Goede uit 1450, bij Paravicini 1977, 157. Bij de inname van Venlo door Karel 
dee Stoute in 1473 bevond zich in zijn gevolg ook een "roy des royers" die 8 pond ontving, 
Hoebenn 1991, 91 n.35: Compte-rendu de la Commission Royale d'Histoire, 2= série, VII, 
1855,, 56. 

122 Von Seggern 2002,109-120. 

133 Anrooij 1990, 71 n.79, 80. 
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APPENDIXX II- G 

DEE STERFDATUM VA N HERTOG ALBRECH T VA N BEIERE N I N 

HE TT HAAGSE HANDSCHRIF T VA N DE HERAU T BEYEREN. 

Inn de bepaling van de volgorde van ontstaan van de handschriften van de heraut 

Beyerenn concludeerde Verbij in haar inleiding tot de fraaie uitgave van het Haagse 

handschriftt van de heraut Beyeren (hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 

37),, in de wandeling het zogenaamde Haagse handschrift genoemd, dat de heraut 

ditt handschrift in elk geval heeft afgesloten vóórdat hij de tweede versie van de 

HollantscheHollantsche cronike (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 17914) op 25 mei 1409 

voltooide:: "de verhouding tot het Kladboek [Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 

hs.. 71 H 39] maakt duidelijk dat het Haagse handschrift het eerste tekst-

handschriftt is geweest dat hij in Den Haag heeft vervaardigd" dat wil zeggen "na 

zijnn overgang in Hollandse dienst", in principe dus op zijn vroegst de dag na de 

doodd van hertog Willem I van Gelre op 16 februari 1402.' Zij volgde hierin Van 

Anrooyy 1989 die tot de conclusie was gekomen dat vanwege een vergissing met 

betrekkingg tot de sterfdatum van Albrecht in dit Haags handschrift, de heraut eerst 

ditt handschrift zou hebben voltooid (in ca 1405) alvorens aan het Kladboek (te 

beginnenn dat eveneens voorafgaat aan de tweede versie van de Hollantsche cronike. 

Afgezienn van de vraag in hoeverre bij het Haagse handschrift sprake is van een 

eigenhandigg geschreven handschrift en enkele andere aspecten die toch een latere 

dateringg doen vermoeden (ik zou willen wijzen op het vroege voorkomen van 

traliehelmen,, de Engelse kroniek en het type schrift), wekt dit gelet op de nauwe 

relatiee tussen de handschriften enige verwondering. Gewoonlijk gaat een kladboek 

aann een handschrift in het net vooraf.3 De indruk bestaat dat de datering van het 

Haagsee handschrift al te zeer werd opgehangen aan deze ene vergissing met 

betrekkingg tot de sterfdatum van Albrecht. De vraag is nu: vergiste de heraut zich 

werkelijkk in deze sterfdatum van Albrecht in het Haagse handschrift? 
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Albrechtt stierf volgens het Haagse hs. f.23a vs.388 (regel 18): "Na sinte lucie den 

andrenn nacht" = de nacht van zondag 14 op maandag 15 december 1404 (S.Lucie 

waswas zaterdag 13 december (=Idus)) volgens Van Anrooy. 

Hett Kladboek f.25v geeft: "optie XVIIIde kalende van januario" en de tweede 

versiee van de Hollantsche cronike (Koninklijke Bibliotheek Brussel 17914) f,121v: 

"18dee kalende van januario" = de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 december 

1404. . 

Gaann wij af op de tresorierekeningen in ARA AGH 1258 f.lr, AGH 1259 f.3r en 

AGHH 1282 f.51v (de memorie van hertog Albrecht) dan overleed Albrecht "XVI 

daghenn in December op een Dinxdach voer noen in die dagheraet" = de nacht van 

maandagg 15de op dinsdag 16de december 1404.4 

STT LUCI E 

Vann Anrooy interpreteerde, onder verwijzing naar het Middelnederlandse 

WoordenboekWoordenboek (MNW) I, col. 411, de uitdrukking "Na sinte lucie den andren nacht" 

alss de "naastvolgende" nacht, dat wil zeggen de nacht van zondag 14 op maandag 

155 december. De heraut vergiste zich dus naar zijn mening. Een nacht te vroeg 

kortom.. Dat is echter helemaal de vraag.5 

Mett de oeroude uitdrukking "eenmaal, andermaal verkocht!" in de oren heb ik 

nogmaalss het MNW opgeslagen en geconstateerd dat naast de door Van Anrooy 

aangevoerdee betekenis van "naastvolgende" (3de betekenis) de éérste betekenis van 

"ander"" toch nog altijd het gewone rangtehvoord "tweede" is waarbij als voorbeeld 

gegevenn wordt: "Dierste, dander, die derde;" en: "Ten anderen male" = ten 

tweedee male, andermaal. In de uitdrukking wordt in feite tot drie geteld (de 

veilingmeesterr wijst met zijn hamer: eenmaal, een tweede maal en bij de derde tel 

slaatt hij af. En: driemaal is scheepsrecht!): Andermaal staat dus gelijk met het 

getall twee. Een ander, tweede voorbeeld is het woord anderhalf waarbij in feite 

wordtt gezegd "de ander", dat wil zeggen de tweede, half geteld.6 
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Dee heraut telde twee nachten na StLucie waarbij wij moeten verstaan St Lucie-dag 

mett inbegrip van de nacht. De nadruk in deze valt op nA. Dat houdt in dat als de 

nachtt van zaterdag 13 op zondag 14 als de nacht van de 13de werd beschouwd, de 

andere,, dat wil zeggen tweede nacht n& St Lucie, niet de nacht van zondag 14 op 

maandagg 15 maar inderdaad dus de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 

decemberr was. Albrecht stierf in de morgen van de 16de december, voor "noen in 

dee dagheraet", dinsdagmorgen vroeg. 

Mett andere woorden: de heraut heeft zich toch juist uitgedrukt en er is geen 

sprakee van een vergissing. Deze vermeende vergissing als argument voor de 

veronderstellingg dat de heraut het Haagse handschrift voltooide (ca. 1405) alvorens 

aann het Kladboek te beginnen, kan dus gevoegelijk vervallen. 

NOTENN BIJ APPENDIX II- G 

11 Verbij 1999, 30, 51. Zie voor een schematisch overzicht van de handschriften ook de 
achterflapp van Verbij-Schillings 1995. 

22 Anrooij 1989, 309. 

33 Ik wil op deze plaats niet verder in detail treden over deze kwesties. 

44 ARA AGH = Algemeen Rijksarchief (Den Haag), Archief van de graven van Holland. 
Hierbijj wil ik nog aantekenen dat in het Kladboek, evenals in de toevoeging (t.o.v. de 
reekss in het WG f.9) in het Haags handschrift, de sterfdatum van Willem V eveneens 
volgenss het Romeinse systeem werd aangeduid dat wil zeggen 14de kal. apr. 1388= 18 
maart. . 
[NBB Volgens Cappelli 1969, 32 was de 14de kaLapr. overigens niet 18 maar 19 maart]. 

ss Anrooij 1989,308. 

«« MNWI, 408-412. 

77 Wij willen niet verhelen dat de telling van de uren van de dag geschiedde vanaf 
zonsondergang.. Dat hield in dat de avond en de nacht tot de volgende dag behoorden. Zo 
behorenn bijvoorbeeld St-Nicolaas-avond en Kerstavond reeds tot de feestdag die op de 
volgendee dag valt. Dit zou dan in tegenspraak met ons voorstel beschouwd kunnen 
worden.. Hiertegen heb ik geen weerwoord. Maar als het einde van de dag werd niettemin 
altijdd de avond en de nacht beschouwd. 
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APPENDIXX II- H 

VOORSTELLINGE NN VA N DE KEIZE R EN ZIJ N KEURVORSTEN EN 

VA NN KARE L DE GROTE 

Dee Keizer en keurvorstentekening (Afb.2.H.l) is ca 1400 tamelijk uniek. Er zijn 

geenn vergelijkbare contemporaine afbeeldingen van de keizer en zijn keurvorsten 

bekend. . 

Opp de tekening zijn voorgesteld van links naar rechts: 

Dee Aartsbisschop van Trier, kanselier in Gallië, 

Dee Aartsbisschop van Keulen, kanselier in Italië, 

Dee Aartsbisschop van Mainz, kanselier in Duitsland, 

Dee Keizer, 

Dee Koning van Bohemen, schencke (pincerna), (rijksinsignes), 

Dee Paltsgraaf aan de Rijn, spisedragher (dapifer), (schotels), 

Dee Hertog van Saksen, richter (portitor ensis), (zwaard), 

Dee Markgraaf van Brandenburg, cameraer (camerarius), (sleutel).1 

Enigszinss vergelijkbaar is de contemporaine miniatuur in de Tafel van den Kersten 

Gbelove,Gbelove, Somerstuc, Pierpont Morgan Library, New York, M.691. Het gaat daarbij 

echterr niet om een voorstelling van de Keizer en zijn keurvorsten maar van keizer 

Trajanuss en zijn Rijksgroten met voor zich zijn twee zonen (Afb.2.H.2).2 Schmidt 

beelddee nog een lijngravure naar een verloren vroeg-14^ eeuwse schildering van de 

Keizerr en keurvorsten af die zich in de grote zaal van het Haus ^um Langen Keiler'va. 

Zurichh (Afb.2.H.3) heeft bevonden. Hier zijn ook de wapens van de keurvorsten 

afgebeeld.33 Goed vergelijkbaar, maar van later datum, is de titelhoutsnede in de 

Zwabenspiege/,Zwabenspiege/, Augsburg, ca 1472 (Afb.2.H.4),4 de afbeelding van de Keizer en zijn 

keurvorstenn alsmede de overige Rijksgroten in Die Schedelsche Weüchronik van 1493 

(Afb.2.H.5),55 alsook de nog veel latere grote prent van de Keizer en keurvorsten in 
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dee atlas van Abraham Ortelius (nieuwe editie 1624) (Afb.2.H.6) die als afbeeldin

genn veel overeenkomsten tonen.6 

Inn dit verband zou ik nog willen wijzen op de beschrijving van de Keker en de 

ceremoniee van de Keizerskroning met de rol die de keurvorsten daarbij vervulden 

inn Dirc van Delf s Tafel van den Kersten Ghelove. Weliswaar baseerde hij zich daarvoor 

waarschijnlijkk op de tekst in de Chronicon van Johannes de Beke.7 

Eigentijdsee keizers werden wel afzonderlijk geportretteerd en voorgesteld. Er zijn 

portrettenn van de keizers Karel IV en Sigismund bekend en daarnaast van Wenzel 

(inn zijn grote Bijbel in Wenen) en van Ruprecht ofschoon zij nooit tot keizer wer

denn gekroond. Hun gelijkenis met de figuur op de tekening in het ^Wapenboek is, 

zoalss gezegd, weinig overtuigend.8 

Verbeeldingenn van Karel de Grote werden opgenomen in voorstellingen van de 

Negenn Preux. Hij werd vaak ook afzonderlijk als heilige voorgesteld.9 

Ikk wil hier noemen: 

-- Het tapijt in The Cloisters, New York (Afb.2.H.7) 

Hett tapijt maakte deel uit van een serie van de Negen Helden waarvan er vijf 

fragmentarischh bewaard zijn gebleven. Karel draagt een lange baard, een harnas, 

eenn beugelkroon en een zwaard maar hij heeft geen rijksappel in de hand. Hij 

voertt als wapen een dubbelkoppige adelaar en ook in de achtergrond zijn kleine 

dubbelkoppigee adelaartjes afgebeeld.10 

Opp de noordwand van de grote zaal met de Preux en de Preuses in het Castello la 

Mantaa (Afb.2.H.8) bij Saluzzo (Piemonte), ca 1420-30, is Karel voorgesteld met 

zwaard,, globe, lange baard, beugelkroon, harnas, mantel en wapenrok met gedeeld 

eenn adelaar en een Franse lelie. Hij is vergelijkbaar voorgesteld in een miniatuur 

mett een soortgelijke voorstelling in het handschrift van Thomas III van Saluzzo, 

LeLe chevaüer errant, BN Paris, ms fr. 12559, f. 125r (ca.1404) (Afb.2.H.9-10).n 
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Alss aparte figuur is Karel de Grote nog voorgesteld op de scepter van Charles V in 

hett Louvre (Afb.2.H.ll), ca 1365-80. De zetel toont aan weerszijden adelaartjes. 

Hijj heeft weliswaar een wereldbol in de hand maar in de andere een staf met een 

kapiteeltjee met een bal erop. Op de bol waarop de figuur van Karel de Grote is 

gemonteerd,, bevindt zich een afbeelding in bas-relief waar de duivels bestrijdende 

Heiligee Jacobus aan Karel de Grote verschijnt. Karel heeft een opgeheven zwaard 

inn de rechterhand en een wereldbol(?) in de linker. Men kan zich ernstig afvragen 

hoee oorspronkelijk een en ander is aangezien de scepter ten tijde van Napoleon 

werdd gerestaureerd.12 

Tenslottee wil ik hier nog drie voorbeelden uit deze tijd noemen waarop hij telkens 

alleenn werd verbeeld: 

-- in de Saksettspiegel, Staatsbibliothek, Berlijn, Ms germ, fol.820 fol.ör 

(Afb.2.H.12).13 3 

-- in de Belles Heum, The Cloisters, New York, fol. 174 (Afb.2.H.13). 

-- in het Missal et pontifical a 1'usage de Lucon, BN Paris ms lat 8886, f.400v 

(Afb.2.H.14).14 4 

Algemeenn toont de figuur dezelfde karakteristieken: gewoonlijk is hij voorgesteld 

alss een oude man met een grote baard en een beugelkroon op het hoofd, in volle 

wapenrusting,, gezeten op een faldistorium of een troon, gehuld in een ruime man

tel,, een opgeheven zwaard in de rechterhand en een rijksappel in de linker. Soms 

heeftt hij nog een schild gedeeld met een adelaar en Franse lelies. Deze wapens zijn 

ookk wel op zijn mantel te vinden.15 

NOTENN BIJ APPENDIX II- H 

11 Zie Beke 1982,124-125, capJxvi. 

22 CT Utrecht 1989,1-5. 
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33 Schmidt 1981, fig.1. 

44 Schmidt 1981, fig.2. 

55 Hartmann Schedel 1493, Blat 184. 

66 Ortelius 1624, PLfol. XXI. 

77 Daniels 1937-1939, IIIB, 551-562. Voor de Beke zie NOOT 1. 

88 Zie Schmidt 1981. Op 82 n.56 verwees hij naar het grafmonument van Ruprecht in de 
Heiliggeistkirchee in Heidelberg waar deze zonder baard is afgebeeld. 

99 Anrooij 1997. 

100 Cavallo 1993,94-124 nr.2e, afb. p.109. 

111 Meiss Limbourgs 1974, fig.47. 

122 CT Parijs 1981-82, no.202, afb.Ueur p.32; CT Paris 2004, 38-41, nr.6. 

133 CT Utrecht 1989,1-6. 

144 Beaune 1989, 52 (afb.). 

155 Voor Karel de Grote zie voorts nog: Folz 1950 ; Folz 1967; Koetzsche 1967, 157-214; 
LCII IH, 7, (1974), 276-282. Scheller 1981-82, 5-69, spec. 8-10 over Karel de Grote; Cle
menn 1889, afb. IV Jan Gielemans, Hagologum Brabantinorum, Wien Oesterr. Nationalbiblio-
thekk Cod. S.u-12706 fol.IIv. 

*** * 
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