Johanna van Brabant
Een pientere, pittige panter

1322 - 1406
Geef toe, geen simpele madam die Johanna:
grossiert in vorstelijke titels en
vorstendommen, promoot beeldende
kunsten, muziek en literatuur, houdt van
dobbelen en kaarten, en laat zich op een
dure wandbekleding gewoon afbeelden als een
panter.
Het zit Johanna, dochter van hertog Jan III van
Brabant nogal mee. Via huwelijken en
erfopvolging wordt ze alsjeblieft gravin van drie
en hertogin van nog eens drie min of meer
belangrijke vorstendommen in de Nederlanden.
Weliswaar niet altijd zonder perikelen. Maar
dat kan tellen!
Zo laat vader Jan zijn twaalfjarige dochter
trouwen met Willem IV, de latere graaf van
Holland, Zeeland en Henegouwen. Een
gearrangeerd kinderhuwelijk waar in de 14de
eeuw niemand van wakker ligt. Vorstelijke
huwelijksmakelarij draait immers altijd om
bundeling van macht en grondeigendom. En
Johanna volgt ook niet meteen haar gemaal.
Neen, ze moet eerst nog eventjes rijpen aan het
bruisende Brabantse hof. Daar luistert ze
geboeid naar leerrijke gedichten van Jan van
Boendale en laat ze zich voorlezen uit zijn
Lekenspiegel.
Als haar Willem tijdens een veldtocht sneuvelt,
blijft de jonge gravin kinderloos achter. Maar

zes jaar later staat
ze weer voor het
altaar. Nu met de
vijftien jaar
jongere Wenceslas
van Luxemburg,
een onmondig joch
met een patrimonium
om u tegen te zeggen en
een hertogelijk hof met een luxueuze levensstijl
die Johanna best mag.
Als vader Jan het hoekje om gaat, erft
dochterlief ook nog eens het machtige Brabant.
Bij hun Blijde Inkomst in 1356 worden Johanna
en haar Wenceslas plechtig gehuldigd als de
nieuwe vorsten van het hertogdom.
Bij de inhuldiging legt het Charter van de
Blijde Inkomst - een grondwet avant la lettre
- de rechten en plichten van de nieuwe vorsten
en de afspraken met de Brabantse steden vast.
Helaas, er liggen kapers op de kust. Johanna’s
zwagers, de Vlaamse graaf Lodewijk van Male
en hertog Reinoud van Gelre, claimen een deel
van de erfenis. Met Lodewijk gooit de hertogin
het op een akkoordje: hij krijgt Mechelen en
Antwerpen. Maar het wapengekletter met Gelre
sleept jaren aan. Toch weet het hertogelijk paar
zich te handhaven. Meer zelfs: het houdt er een
joyeuze, kunstlievende hofstijl op na die het kruim
van de kunstbeoefenaars naar Brussel lokt.
De hertogin overleeft ook haar tweede
echtgenoot kinderloos. Maar bij leven zorgt ze
er nog voor dat haar achterneef, kleinzoon van
Lodewijk van Male, haar kan opvolgen. De
Bourgondiërs komen eraan.
Johanna sterft op haar vierentachtigste. In
Brussel luiden alle doodsklokken. Drie dagen
lang.
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Dat van die panter was niet zomaar een
fantasietje van de hertogin. Nee, ze zinspeelde
ermee op haar enige en mislukte zwangerschap. Johanna kende haar klassieken.
‘Panterwelpen’, zo leerde schepenklerk Jacob
van Maerlant, ‘verscheuren de moeder van
binnen so dat si nemmermeer mach winnen,
ze nooit meer jongen kan voortbrengen.’
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