HERTOG HENDRIK VAN BRABANT
EN DE STICHTING VAI\ DE DIIITSE
RIDDERORDE
Ad Otten

Het fenomeen van de tijdens de kruistochten naar het Heilig Land, uit een
hospitaalbroederschap ontstane Duise Ridderorde is in de geschiedschrijving der Nederlanden nog vrij onderbelicht gebleven. De reden daarvoor
moet men zoeken in het algemene gevoelen dat de historie van de Orde die in de loop van de dertiende eeuw uitgroeide tot €6n der machtigste
organisaties in Europa - onderdeel vormt, niet van de Nederlandse maar van
de Duise geschiedenis. De Duitse ridders zijn echter allesbehalve vreemd
aan de Nederlanden. De Nederlandse gewesten maakxen in het verleden niet
alleen deel uit van het Duitse Rdk maar bij de oprichting in 1198 van de
Duise Ridderorde heeft een 'Nederlander', Hendrik van Brabant, zelfs een
belangrijke rol gespeeld. Omgekeerd hebben Duitse historici dat laaste
gegeven trouwens nog nooit enige aandacht waardig gekeurd. Hiermede
blijkt nog eens hoezeer geschiedschrijving zich pleegt te richten op het
lezerspubliek binnen bestaande landsgrenzen.
Hertog Hendrik van Brabant, tevens markgraaf van Antwerpen en bekleed
met de waardigheid van hertog van Neder-Lotharingen, wordt in de nog
niet geheel voltooide "Neue Deutsche Biographie" overigens wel aangemerkt als "eine der bedeutendsten Persdnlichkeiten unter den deutschen
Fiirsten seiner Zeit". Van omstreeks 1185 tot zijn dood in 1235 regeerde hij
over Brabant en algemeen wordt hij beschouwd als de grondlegger van de
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Brabantse grootheid.t Hij onderhield contacten met de koningen van Frankrijk en Engeland en wierp zich bij herhaling op als oppositieleider van de
Nederrijnse vorsten tegen het beleid van de Duitse keizer. ln ll92 bij paus
Celestinus III en in 1208 bij monde van koning Philips August van Frankrijk, wordt de hertog zelfs voorgedragen als kandidaat voor de Duitse
kroon.2

Over de rol van hertog Hendrik van Brabant in Palestina, bij de transforma1198 van de hospitaalbroederschap der 'fratres Theutonicis ecclesie
Sancte Marie Jerosolimitane' tot een ridderschap naar het voorbeeld van de
geestelijke ridderorden van de Tempeliers en de Johannieters, is verwonderlijk genoeg geen publikatie bekend. Dat mag verwonderlijk heten, omdat de
kwaliteit waarin hertog Hendrik bij die stichting aanwezig is geweest toch
tenminste tot een nader onderzoek uitnodigt. In oude literatuurbronnen, die
steunen op geschriften van twaalfde- en dertiende-eeuwse kroniekschrijvers,
wordt de Brabantse hertog steevast opgevoerd als opperbevelhebber van de
in Palestina opererende geallieerde strijdkrachten. Dezelfde bronnen laten er
ook geen twijfel over bestaan dat -onze' hertog moet worden beschouwd als
de meest op de voorgrond tredende figuur in wat genoemd wordt 'de
kruistogt der Duitschers in het jaar lL97' .3 Hendrik van Brabant voerde het
opperbevel over zowel de (inheemse) troepen van de koning van Akko, de
Tempeliers en de Johannieters, alsook over het Duitse 'kruisheer', dat was
samengesteld uit legereenheden onder aanvoering van verschillende prominenten uit het Duise keizerrijk. Genoemd kunnen worden onder meer
Frederik, de hertog van Oostenrijk, Hendrik van den Rijn, paltsgraaf en
hertog van Brunswijk, Koenraad, bisschop van Wiirzburg en kanselier van
Keizer Hendrik VI, Hendrik van Kelten, rijksmaarschalk, Koenraad,
aartsbisschop van Mainz, Hartwich, aartsbisschop van Bremen, en Adolf,
graaf van Holstein.

tie in

De meeste van de Duitse vorsten waren met hun manschappen over zee
gekomen via ItaliE, waar Keizer Hendrik VI persoonlijk had toegezien op
de toebereidselen van proviandering en inscheping van het immense leger.
Medio september ll97 ging de vloot te Akko in Palestina voor anker. Daar
verenigden de manschappen zich met het eerder, via Hongarije en de

38

Balkanlanden over land, naar Palestina gekomen kruisleger van hertog
Hendrik van Brabant. Op een krijgsraad, belegd door gastheer koning
Amalrik II van Akko, waarbij ook aanwezig waren de grootmeesters der
Tempeliers en Johannieters, werd besloten tot de herovering van Beiroet.
Hertog Hendrik van Brabant werd toen gekozen tot algemeen opperhoofd
van het krijgsheer, terwijl rijksmaarschalk Hendrik van Kelten werd
airngewezen als diens rechterhand. Nog v6dr de jaarwisseling ll97llt98
werden achtereenvolgens de belangrijke havensteden Sidon, Tyrus en
Beiroet veroverd, waardoor na meer dan tien jaar de hele kuststreek van
Palestina en Libanon weer in handen was van de christen-kolonisten.

Welfen en Staufen in Palestina
Het plan om na Beiroet de heilige stad Jerusalem te heroveren - h6t oogmerk van de in 1197 aangevangen 'Kruistogt der Duitschers' - komt voor
uiwoering niet meer in aanmerking. Tijdens de zegetocht langs de Libanese
kuststeden bereikte - met enige maanden vertraging - het kruisheer het
bericht, dat de in het 'Avondland' achtergebleven initiatiefnemer van de
kruistocht, te weten keizer Hendrik VI, op 28 september lL97 te Messina
op Sicili0, vrij plotseling was komen te overlijden. AIle kroniek- en geschiedschrijvers maken melding van de grote verslagenheid en verdeeldheid
die dit nieuws alom teweegbracht onder de Duitse vorsten. De Duitse adel
was al vele decennia achtereen verdeeld in twee kampen, de Welfen en de
Hohenstaufen, die met de regelmaat van de klok op voet van oorlog met
elkaar stonden. De zoon van Hendrik VI was pas twee jaar oud en iedereen
besefte dat het overlijden van de Hohenstaufense keizer een gelegenheid bij
uistek vormde voor de Welfen om nu een troonpretendent uit htin gelederen naar voren te schuiven. Beide partuen waren ook vertegenwoordigd in
het kruisheer te Pale.stina. In het vorengaande werden de namen al genoemd
van de rijkskanselier en de rijksmaarschalk, beiden uiteraard op de hand
van de Hohenstaufen. Paltsgraaf Hendrik van den Rijn echter was de zoon
van de juist overleden Hendrik de Leeuw, dd grote voorman van de Welfische partij in Duitsland. Otto, de aan het Engelse hof opgevoede zestienjarige broer van de paltsgraaf, is bovendien de persoon die na het overlijden
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I, hertog van Brabant. Uit: Laurens van Haecht Goidtsenhoven,
Chronijcke van de hertoghen van Brabant, Antwerpen 1612.

Afbeelding van Hendrik
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van keizer Hendrik VI naar voren wordt geschoven als rechthebber op de
Duitse rijkskroon.
Aan welke kant opperbevelhebber Hertog Hendrik van Brabant stond,
vereist nauwelijks enige gissing wanneer men weet dat nog in het jaar 1198
diens negenjarige dochter Maria als bruid wordt aangeboden aan Offo van
Brunswijk, de tegenstrever van het Hohenstaufense huis en de nieuwe
kampioen van de Welfen. Tegen deze achtergrond valt het evenmin moeilijk
te begrdpen dat er een voortudig einde kwam aan de kruistocht der Duitsers. De interne verdeeldheid van de vorsten in het Heilig Land en de
algemene vrees voor oorlogen en beroerten in de moederlanden, hadden tot
gevolg dat vele vorsten niets liever dan huiswaarts wilden keren. Alvorens
de afreis te aanvaarden stelt de Duitse ridderschap in Akko echter nog 66n
eensgezinde daad. Begin maart 1198, roept zij de Duitse ridderorde in het
leven. Een reeds bestaande Duitse hospitaalbroederschap wordt daartoe
omgevormd tot een institutie die na het vertrek der Duitse vorsten, naast
haar bestaande taak van opvang en verpleging van pelgrims en kruisvaarders, leiding zal moeten geven aan een staand Duits bezettingsleger dat
achterblijft. Alle groten en vooraanstaanden uit het Koninkrijk Akko zijn bij
deze plechtige stichting aanwezig. Genoemd kunnen worden de uit Jerusalem verdreven Patriarch Monachus, verder Amalrik II, koning van Akko en
Cyprus, de aartsbisschoppen van Nazareth, Tyrus en Caesarea, de bisschoppen van Bethlehem en Akko, de grootmeesters van de Orden der Tempeliers en Johannieters met meerdere broeders uit beider Orden, en voorts nog
verschillende baronnen uit de in het Heilige Land gevestigde christenrijk.
Uit het Duitse Rijk geven acte de presence: De aartsbisschoppen van Mainz
en Wtirzburg, de bisschoppen van Passau, Halberstadt en Zeits, en verder
Hendrik, paltsgraaf van de RUn tevens hertog van Brunswijk, hertog
Frederik van Oostenrijk, hertog Hendrik van Brabant, paltsgraaf Herman
van Saksen, markgraaf Konrad van Landsberg, markgraaf Diederik van
Meiszen en markgraaf Albert van Brandenburg.a
Interessant is de vraag of hertog Hendrik van Brabant bij de stichting van
de Duitse Ridderorde, als fungerend opperbevelhebber, niet moet worden
aangemerkl als de eerst verantwoordelijke voor de organisatie en uitrusting
van het nieuwe 'militaire apparaat'.... Hoe het ook zij, nog in dezelfde
maand van de oprichting, schepen de meeste Duitse vorsten zich in en
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vertrekken naar huis. Ook hertog Hendrik van Brabant. UiteindelUk bliift
alleen de ziek geworden hertog Frederik van Oostenrijk in Palestina achter.
Hij overlijdt op 16 april 1198 te Akko. Intrigerend is voorts de vraag in
hoeverre het Welfische standpunt van hertog Hendrik mede bepalend is
geweest voor het opbreken van de kruistocht.

Alleen wanneer het de Duitse Orde betrof was men
eensgezind
Een Duits historicus noemt de vroege dood van keizer Hendrik VI "die
furchtbarste Katastrophe der mittelalterlichen Geschichte Deutschlands".s
Her en der in het Rijk is er sprake van vijandelijkleden tussen aanhangers
van de Welfen enerzijds en die van de Hohenstaufen anderzijds. Hertog
Hendrik van Brabant ontpopt zich daarbij inderdaad als de leider van de
Welfen in de Nederlanden. Ten behoeve van de Welfische kroonpretendent
moet de hertog van Brabant onmiddellijk na zijn terugkomst uit Palestina
volgens historicus Witkamp6 zijn opgetrokken naar de weerspannige stad
Aken, waar Otto van Brunswijk tot rooms-koning gekroond moet worden.
Na een beleg van veertien dagen worden de poorten voor de Welfen
geopend en kan de kroningsplechtigheid (uni 1198) plaatsvinden. De
Hohenstaufen laten zich zo gemakkelijk niet uit het veld slaan. Zij kiezen
en kronen in hetzelfde jaar maar dan te Mainz Philips van Zwaben, de
broer van de overleden keizer. Jaren achtereen houden de vijandelijkheden
aan, waarbij Philips van Zwaben almaar sterker wordt. Wanneer Philips in
1208 wordt vermoord keren echter de kansen voor de Welfen. Heel even
heeft hertog Hendrik van Brabant dan het plan om met de steun van Koning
Philips August van Frankrijk een gooi te doen naar de Duitse kroon. Maar
wanneer dat niet haalbaar lijkt steunt de hertog opnieuw Otto van Brunswijk, die nu in 1209 te Rome tot keizer Otto tV kan worden gekroond. In
1214 komt de keizer een oude belofte na en treedt na het overlijden van zijn
echtgenote Beatrix van Staufen, nu in het huwelijk met Maria van Brabant.
De macht van de welfenkeizer brokkelt dan echter snel af ten gunste van de
tot wasdom gekomen Hohenstauf Frederik II, de zoon van wijlen Hendrik
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VI, die steeds meer aanhang verwerft

en uiteindelijk tot keizer, en... in
al in

1229 66k tot koning van Jerusalem zal worden gekroond. Otto sterft
12t8.7

Er was veel

onenigheid tussen de Duitse vorsten maiu wanneer het de
Duitse Orde betrof dan waren ze dlemaal gelijk gestemd. Zo schonk Otto
van Brunswijk de Orde de goederen waaruit de commanderij Neurenberg
ontstond, en keizer Frederik II gaf de Orde onder meer het recht haar
wapen te beladen met een gouden hartschild met de zwarte rijksadelaar.
Ook hertog Hendrik van Brabant liet zich niet onbetuigd. Zo staat hij in
l22O met graaf Arnold III van Loon, zijn schoonzoon, aan de wieg van de
stichting van de latere landcommanderij Alden Biesen. Kijken we naar de
Gemertse geschiedenis dan zien we de opvolgers van Hendrik I zich eeuwen
achtereen opwerpen als de voogden en speciale beschermers van de Vrije en
Soevereine Heerlijkheid van de Duitse Orde die Gemert was. Vermeldenswaard in dit kader is verder dat Hendrik II, de zoon en opvolger van
Hendrik I, trouwt met een dochter van de onder sterke druk van de Duitse
Orde in 1235 heilig verklaarde Gravin Elisabeth van Thtiringen. Deze
Elisabeth is vanaf haar heiligverklaring, na de maagd Maria, de tweede
schutspatroon van de Duitse Orde.

Tot besluit
Ook al blijven er vele vragen met betrekking tot de stichting van de Duitse
Ridderorde onbeantwoord, toch dunkt me dat in een boek of een artikel dat
handelt over de oprichtingsgeschiedenis van de Duitse Orde de naam van
hertog Hendrik van Brabant niet langer mag ontbreken. Intrigerend is zeker
ook de vraag waarom in de gangbare geschiedschrijving over de Duitse
Orde altijd zo weinig aandacht is besteed aan de transformatie van de
hospitaalorde tot ridderorde. Toen, in 1198, is toch het fundament gelegd
voor de organisatie wier aanzien in korte t[d tot grote hoogte kon stijgen.
Het gewicht van de in de ontstaansgeschiedenis telkens terugkerende vraag
of de hospitaalorde nu in 1190 te Akko, of veel eerder in Jerusalem al is
gesticht, ontgaat me daarbij volkomen.s Er zijn altijd al critici geweest die

8h l99l

43

beweren dat de voorgeschiedenis van de hospitaalbroederschap in Jerusalem
bewust is weggecijferd om het Hohenstaufense Huis de eer te kunnen geven
dat zij het is geweest die de aaruet heeft gegeven tot de oprichting vin de
roemruchte Duitse orde. De Hohenstaufen hadden immers de supervisie
over de derde kruistocht (1189-1191), eerst in de persoon van keizer
Frederik Barbarossa en later in die van zijn zoon Fredirik v van zwaben.
Beiden kwamen te overlijden tijdens de kruistocht. De eerste onderweg naar
het Heilig Land, de tweede nog tudens de belegering van Akko in 1191.
Laatstgenoemde nam het Duitse hospitaal onder diens hoede en liet te Rome
met succes bepleiten de 'fratres Theutonicis ecclesie sancte Marie Jerosolomitane' onder de speciale bescherming van de paus te plaatsen. De lange
en rijke voorgeschiedenis te Jerusalem doet teveel afbreuk aan de inbreng
van de Hohenstaufen in de ontstaansgeschiedenis en moest dus worden
verduisterd. Deze theorie houdt een verklaring in zich voor de minimale
aandacht die in diezelfde ontstaansgeschiedenis altijd is uitgegaan naar de
transformatie tot ridderorde. want bij die plechtigheid waren de Hohenstaufen ook alleen maar tegenwoordig in de persoon van een rijksmaarschalk en
een rijkskanselier, terwijl de welfen hier juist een hoofdrol opeisten. ook
dat zou dus wel eens als niet passend in de op het Hohenstaufense Huis

gerichte geschiedschrijving, onderbelicht kunnen zijn gebleven. Daarmede
is dan tegelijk een verklaring gegeven voor het feit dat hertog Hendrik van
Brabant als vooraanstaand medeoprichter van de Duitse Ridderorde in de
vergeethoek is terecht gekomen.e
NOTEN:
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Van 1 185 tot 1 'l 90 regeerde Hendrik samen met ziin vader Godfried van
Brabant.
Neue Deutsche Biographie, Band 8, Berlin, 1969, blz. 346-349.
Het meest uitvoerig is daarover: Joh. Sporschil, Geschiedenis der kruistogten

(uit het hoogduitsch), deel2, Nieuwe Uitgave, Utrecht,1g54, blz. 132-140.
Zie ook: H.Hardenberg, De Nederlanden en de kruistochten, 2e dr.. Amsterdam, 1944,b12.165-167; Adriaan Schoonebeek, noemt in zijn,Historie van
alle ridderlijke en krijgsorders' (D1.2, uitgave Amsterdam, 1697, blz.g) Hendrik
van Brabant "beleyder van deze tocht" en laat vervolgens uitkomen dat hij het
bevel voerde samen met Frederik v, hertog van swaben. Dit laatste is een
vergissing. Frederik V van Swaben was na het overlijden van diens vader
(keizer Frederik Barbarossa) algemeen bevelhebber van de zeven jaar
eerder
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gehouden (derde) kruistocht. ln 1191 overleed Frederik te Akko en toen was
hertog Hendrik van Brabant nog in de Nederlanden...; Een andere intrigerende
bron is: W.J. d' Ablaing van Giessenburg, De Duitsche Orde, Den Haag,
1857. Hierin is de transcriptie opgenomen (circa 15O pagina's!) van een
veertiende eeuws handschrift bevattende de statuten en de regels van de
Duitse Orde. ln een korte inleiding wordt verhaald "hoe begonnen wert, end
van weme end hoe..." Slechts drie Duitse vorsten worden dan met name
genoemd, te weten hertog Frederik van Swaben, diens broer keizer Hendrik
Vl, en... "die hertoghe Heinric van Brabant die hooftman was des heers". Bij
deze inleiding moet worden aangetekend dat de twee eerstgenoemde vorsten
een rol speelden bij het onder bescherming van de paus geplaatst krijgen van
de hospitaalbroederschap in 1191. Beide genoemde personen waren echter
reeds overleden toen in 1 198 de transformatie tot ridderorde een feit werd.
Ten slotte moet nog gewezen worden op het werk: M. Tumler, Der Deutsche
Orden im Werden, Wachsen unde Wirken bis 14OO, Wenen, 'l 955. ln deze
bron wordt merkwaardig genoeg nauwelijks aandacht besteed aan de transformatie van de hospitaalbroederschap tot geesteliike ridderorde. Men
volstaat met het noemen der namen van de personen die bij die plechtigheid
aanwezig waren (b12.581-5821. Achter de naam van hertog Hendrik van
Brabant vermeldt Tumler: "damals Ftihrer des Heeres".
G. M0ller, Jerusalem oder Akkon? Uber den Anfang des Deutschen Ordens
nach dem gegenwartigen Stand der Forschung, uitg. 1984, p. 17.
Deutsche Geschichte, Band 3, Die staufische Zeit 1'152-1254, Gotersloh,

1982, p.265.
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P.H. Witkamp, Geschiedenis der Zeventien Nederlanden, 1882, Tweede deel,
eerste gedeelte, blz.3O2 e.v.
Biographises W0rterbuch zur Deutschen Geschichte, M0nchen, 1974,
blz.2O99 e.v.
Vgl. A. Otten, De vestiging van de Duitse Orde in Gemert 1200-1 5OO,

Gemert, 1987, blz. 21-26.
Van invloed op de zeer gebrekkige ontstaansgeschiedenis van de Duitse Orde
is zeker ook geweest het feit dat men tot voor kort in grote onzekerheid is
gebleven voor wat betreft de datering van de verheffing tot ridderorde. De
ene historicus bepaalde die op 1 190, een ander op 1 195, maar tegenwoordig
wordt die door vrijwel iedereen bepaald op "maart 1198". Vergelijk: G.
Miiller, Jerusalem oder Akko, 1984, p. 17, noot 66. Eensgezind is men
overigens wel altijd geweest voor wat betreft de datum (19 februari 1199),
waarop Paus lnnocentius lll het nieuwe statuut van de Duitse Orde bevestigde.
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