
Hoofdstuk 6 – Extra verwerkingsopdracht 
 

 

 
[Bron hetwoudderverwachting.nl/wapenschouw.html] 

 

Hertog Jan I van Brabant werd geboren in 1253. Naast hertog was hij ook dichter. Hij over-

leed in 1294. 

 

1. De meest linkse persoon op deze afbeelding is hertog Jan I. Hoe noemen we het wapen 

dat hij in zijn hand heeft?  

 

______________________________________________________________________ 

 

2. Waaraan kun je zien dat de hertog een harnas aan heeft?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

3. In 1947 maakten twee Brabanders een lied over de hertog ter gelegenheid van het 700-

jarig bestaan van ‘s Hertogenbosch. In dat jaar werden in een kerk beelden geplaatst van 



een aantal hertogen van Brabant. Hertog Jan I was één van die hertogen. Hieronder kun je 

een aantal coupletten van het lied lezen. 

 

1. Toen de hertog Jan kwam varen 

Te paard parmant al triumfant. 

Na zevenhonderd jaren, 

Hoe zong men t' allen kant: 

Harba lorifa, zong de hertog, 

Harba lorifa. 

Na zevenhonderd jaren 

In dit edel Brabants land. 

 

2. Hij kwam van over 't water: 

De Scheldevloed, aan wal te voet, 

t' Antwerpen op de straten 

Zilver veren op zijn hoed 

Harba lorifa, zong de hertog, 

Harba lorifa. 

t' Antwerpen op de straten, 

Lere leerzen aan zijn voet. 

 

3. Och, Turnhout, stedeke schone, 

Zijn uw ruitjes groen, maar uw hert-

jes koen, 

Laat de Hertog binnenkomen 

In dit zomers vrolijk seizoen. 

Harba lorifa, zong de hertog, 

Harba lorifa, 

Laat de hertog binnenkomen, 

Hij heeft een peerd van doen. 

4. Hij heeft een peerd gekregen 

Een schoon wit peerd, een schimmelpeerd, 

Daar is hij opgestegen, 

Dien ridder onverveerd. 

Harba lorifa, zong de hertog, 

Harba lorifa, 

Daar is hij opgestegen 

En hij reed naar Valkensweerd. 

 

5. Hij is in Den Bosch gekommen, 

al in de nacht, en niemand zag't 

En op de Sint Jan geklommen 

Daar ging hij staan op wacht. 

Harba lorifa, zong de hertog, 

Harba lorifa 

En op de Sint Jan geklommen 

Daar staat hij dag en nacht! 

 

 

4. Op welke kerk in welke stad staat het standbeeld van de hertog?  

 

____________________________________________________________________ 

 

5. Hoe kun je in dit lied zien dat de provincie Brabant in de Middeleeuwen veel groter was 

dan nu?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Handleiding – antwoorden 

 
1. Een hellebaard. 

2. Om zijn onderbenen zit een harnas. Dat zie je aan het ijzeren scharnier. Over het harnas 

draagt hij sierlijke kleding. 

3. De Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch. 

4. Het gaat niet alleen over steden die in Noord-Brabant liggen, maar ook over steden in wat 

nu België is. In België ligt de provincie Zuid-Brabant.  

5. Aan de plaatsnamen van Antwerpen en Turnhout, plaatsen die nu in België liggen. 

 

 

 


