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Administratieve indeling van het hertogdom Brabant rond 1400



Mario Damen

Convocatie en representatie
De Staten van Brabant in de late middeleeuwen1

Als vrou Johanne was verscheiden,
Soe vergaderden sonder beiden
Die drie state al te hant
Van den lande van Brabant,
Ende sloten samentlic ter vaert
Dat si Anthonise den ruwaert
Hulden souden tsiere eere,
Ende ontfanghen over heere.2 

Zo beschrijft de dichter die de Brabantsche Yeesten van Jan van Boendale van een vervolg 
voorzag, de politieke gevolgen van het overlijden van de oude hertogin Johanna van Brabant 
(r. 1355-1406) op 1 december 1406. In dezelfde maand werd zij opgevolgd door haar achter-
neef Antoon van Bourgondië (r. 1406-1415), die de facto het hertogdom al vanaf juni 1404 als 
gouverneur had bestuurd.3 Dit gebeurde echter niet dan nadat de drie Staten van Brabant 
daarover vergaderd hadden en hadden bedongen dat de nieuwe hertog Antoon een reeks 
privileges – verenigd in de Blijde Inkomst – moest toekennen, net zoals Johanna en haar man 
Wenceslas van Luxemburg (r. 1355-1383) vijftig jaar eerder hadden gedaan. Op 18 december 
beloofde Antoon te Leuven aan de vertegenwoordigers van de onderdanen van het hertogdom 
zich te houden aan deze Blijde Inkomst, die bestond uit dertig artikelen.4 De Blijde Inkomst 
was niets minder dan een contract tussen de vorst en zijn onderdanen, gerepresenteerd door 
de Statenvergadering. De nieuwe vorst werd alleen erkend als hij ook beloofde daadkrachtig 
op te treden ten aanzien van de Brabantse res publica.5 Voor deze eerste belangrijke vergade-
ring met de nieuwe vorst was het dan ook van belang dat de vertegenwoordigers van de drie 
Staten, de geestelijkheid, de adel en de steden en vrijheden, in groten getale aanwezig waren. 
Op die manier was het politieke draagvlak voor de nieuwe vorst optimaal.

Maar wie waren die vertegenwoordigers precies? In de bronnen die overgeleverd zijn 
over die maand december 1406 is slechts sprake van die drie state (zie boven) of iets nader 
gespecificeerd als prelaeten, baenrotsen, ridderen, steden, vrijheden, in het Latijn prelatis, baro-
nibus, militibus et aliis nobilibus, necnon deputatis bonorum ducatus Brabantie, tres status ejus 
representatibus.6 Een kopie van een convocatielijst van de Staten van Brabant uit 1406 kan 
wel meer licht werpen op de precieze samenstelling van de vergaderingen van de Staten 

1  Mijn dank gaat uit naar Raymond van Uytven en Robert Stein die een eerdere versie van dit artikel van kritisch commentaar voorzagen. 
2  Van Boendale, Les gestes III, 3. 
3  Uyttebrouck, Le gouvernement, 47, 142-146; Stein, ‘Een vergeten crisis’, 413-419.
4  Van Boendale, Les gestes III, 4-6; Uyttebrouck, Le gouvernement, 477 
5  Stein, Politiek en historiografie, 249-250.
6  Anselmo, Placcaeten I, 144; De Dynter, Chronique III, 159.
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in december 1406. In dit artikel gebruik ik deze en drie andere convocatielijsten om te 
onderzoeken wie er precies bijeengeroepen konden worden voor deze bijeenkomsten. Deze 
lijsten werden tot nu toe nog niet of nauwelijks onderzocht.7 Convocatielijsten waren docu-
menten voor dagelijks gebruik in de hertogelijke kanselarij en verouderden voortdurend. 
Dat is ongetwijfeld de reden dat er maar zeer weinig in origineel bewaard zijn gebleven, niet 
voor Brabant en ook niet voor andere vorstendommen in de Nederlanden.8 Het belang van 
een analyse van de convocatielijsten schuilt echter niet alleen in de relatieve schaarsheid 
van deze bronnen. De lijsten zijn namelijk completer dan de namenlijsten in akten die 
voortvloeiden uit vergaderingen van de Staten; hierin worden alleen diegenen vermeld die 
daadwerkelijk hebben geparticipeerd in het besluitvormingsproces.9 We missen diegenen 
die wel waren opgeroepen maar om de ene of andere redenen niet aanwezig konden zijn of 
de desbetreffende akten niet hebben bezegeld. Juist voor het bestuderen van de politieke rol 
van de clerus en de adel zijn de lijsten daarom essentieel.

De convocatielijsten werden opgesteld ter gelegenheid van de inhuldiging van hertog 
Antoon van Bourgondië in 1406,10 de inhuldiging van Jan IV (r. 1415-1427) in 141511 en 
ter gelegenheid van de vrede die Maximiliaan (r. 1482-1494) sloot met de opstandige 
Brabantse steden in augustus 1489.12 Deze bieden, tezamen met het Brabantse gedeelte 
van de convocatielijst van 1464 voor de Staten Generaal die reeds door Wim Blockmans 
werd uitgegeven,13 een overzicht van de personen die door tijdgenoten tot de politieke 
vertegenwoordigers van de drie Standen werden gerekend. Deze momentopnames bieden 
bovendien inzicht in de veranderingen in de krachtsverhoudingen tussen de verschillende 
componenten van de Statenvergadering.

Eerst analyseer ik hoe deze convocatielijsten waren samengesteld en welke verschui-
vingen er waar te nemen zijn binnen en tussen de drie standen in de loop van de vijftiende 
eeuw. Daarbij ligt de nadruk op de lijsten van 1406 en 1489 die het meest complete beeld 
opleveren. Vervolgens is het de vraag in hoeverre deze lijsten corresponderen met de 
daadwerkelijke opkomst bij de Statenvergaderingen, waarbij de akten opgespoord door 
Uyttebrouck van de ‘grote politieke momenten’ het uitgangspunt vormen, te beginnen 
bij het Charter van Kortenberg (1312) en eindigend bij het zogenoemde Nieuw Regiment 
(1422). Natuurlijk bieden deze akten geen representatief beeld van de Staten van Brabant 
omdat het immers gaat om bijeenkomsten die een grote opkomst hadden. Het gaat hier dan 
ook eerder om een indicatie van de samenstelling van de Staten van Brabant in zowel de 
veertiende als de vijftiende eeuw.

Convocatie en representatie

De Brabantse hoofdsteden hanteerden rond het midden van de veertiende eeuw al speci-
ale lijsten om de ridders, en dan in het bijzonder de buitenpoorters, op te roepen voor de 
vergaderingen te Kortenberg.14 Hier vergaderden van oudsher de vertegenwoordigers van 
de Brabantse steden en ridderschap. Deze administratieve gewoonte werd overgenomen 
door de hertogelijke kanselarij. Bijzonder interessant in dit verband is de convocatielijst 
van de Brabantse ridderschap die de Vlaamse graaf Lodewijk van Male (r. 1346-1384) op 27 
augustus 1356 liet opstellen.15 Het was tien dagen na de voor het Brabantse leger desastreus 
verlopen slag bij Scheut, even buiten Brussel. Nadat de belangrijkste Brabantse steden hem 
al eerder trouw gezworen hadden, verwachtte Lodewijk van Male nu dat de Brabanse edelen 
hem manscap souden comen doen van dat si houden van Brabant. Met andere woorden: zij moes-
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7  De ruimte ontbreekt hier om uitgebreide bronnenkritiek te leveren en in te gaan op de gecompliceerde overlevering. Dat zal ik bin-
nenkort doen in een publicatie van de lijsten: Damen, ‘Prelaten’. 

8  Een lijst voor de Staten Generaal van 1464 is uitgegeven door Blockmans, ‘De samenstelling’. Voor een convocatielijst van de Staten 
in Artesië zie Hirschauer, Les Etats, 40. Voor dergelijke lijsten in het Sticht en Oversticht (1430-1440) zie Van den Hoven van Gende-
ren, Het Kapittel-Generaal, ***.

9  Zie bijvoorbeeld de akten van de elf vergaderingen die Uyttebrouck vergaarde betreffende ‘les grands moments de l’histoire politi-
que interne du Brabant’, met lijsten van steden, edelen en prelaten die deze mede ondertekend en/of bezegeld hebben. Uyttebrouck, 
Le gouvernement, 441-444, 773-909.

10  KBB Ms. II 1669 f. 234r-242r en een tweede afschrift in FVS inv.nr. 1406 f. 329r-337v. Een gedeeltelijk en slecht afschrift bij Espinoy, 
Prelats. 

11  DH inv.nr. 1440. f. 123r-125r.
12  FMA inv.nr. 4026 f. 128r-129v.
13  Blockmans, ‘De samenstelling’.
14  Zie de convocatielijst van Brussel uit 1350 met in totaal 54 ridders uitgegeven door Gorissen, Het Parlement, 90-92.
15  Van Boendale, Les gestes II, 506-510. Zie ook Gorissen, Het parlement, 39-41.
16  Van Boendale, Les gestes II, 508.
17  Gorissen, Het parlement, 6.
18  FMA inv.nr. 4026 f. 128r.
19  Zie voor Holland Janse, ‘De Tweede Stand’, 168, 170.

ten hem hulde brengen voor de goederen die zij van de hertog in leen hielden.16 Hij ontbood 
de ridderschap om samen te komen te Kortenberg. P. Gorissen stelde in 1956 al vast: ‘Een 
behendige zet: de Vlaamse indringer wilde aanknopen bij een oude Brabantse traditie.’17

De lijst van de 158 aangeschreven ‘ridders’, zoals expliciet in het bovenschrift wordt 
vermeld, biedt niet alleen een prachtig overzicht van de Brabantse ridderschap omstreeks 
het midden van de veertiende eeuw, hij geeft ook weer op welke manier de convocatie 
verliep. De ridders staan niet volgens hun militaire rang ingedeeld maar volgens de admi-
nistratieve indeling van het hertogdom. Achtereenvolgens worden opgesomd de districten 
van Leuven, Brussel, Mechelen, Antwerpen, ’s-Hertogenbosch, Tienen en Waals-Brabant 
(zie afbeelding pagina 28). 

Deze administratieve indeling was nog steeds gangbaar in de vijftiende-eeuwse convo-
catielijsten, ook al was de stad Mechelen daarin niet opgenomen omdat het formeel een 
aparte heerlijkheid vormde, los van het hertogdom. De verklaring voor deze indeling wordt 
in de convocatielijst van 1489 expliciet vermeld: 

Hiernae volgen de steden ende persoenen, beyde geestelic ende weerlic, geseten bynnen de 6 
ambachten slants van Brabant, dewelke men gewoenlick is te bescreven tot lantdachverden van 
den drie staten desselfs lants. Ende is te weten dat men die voirs. 6 ambachten pleecht te deylen 
in 6 oft 7 deelen om die te rennen 6 oft 7 boden in der manieren als hiernaer volcht.18

In vertaling: 
Hierna volgen de steden en personen, zowel geestelijk als wereldlijk, die gezeten zijn in de zes ambachten van het 
hertogdom Brabant en die men gewoonlijk uitnodigt voor de dagvaarten van de drie Staten van Brabant. De ambachten 
worden doorgaans verdeeld in zes of zeven districten die belopen zullen worden door zes of zeven boden op de manier die 
hierna volgt.

Het woordgebruik in deze passage is veelzeggend; de woorden gewoenlick en pleecht wijzen 
op een aloude traditie. De boden werden dus met de convocatiebrieven per hoofdmeierij 
uitgezonden. Zij liepen doorgaans vaste routes langs de steden, kastelen en abdijen en zorg-
den ervoor dat ieder de voor hem bestemde convocatiebrief kreeg.19 Als de lijst per stand 
zou zijn opgesteld, dan zou voor iedere convocatie per bode moeten worden bepaald welke 
personen en steden hij moest aandoen. 
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De zes hoofdmeierijen worden in het citaat als ambachten aangeduid. Hiermee wordt het 
rechtsdistrict van een bepaalde ambtenaar bedoeld.20 Ieder ambacht is weer onderverdeeld 
in zes of zeven deelen. In de lijst van 1489 is die geografische onderverdeling niet meer 
zichtbaar maar in die van 1406 wel, met het specifieke doel om alle armigeri, knapen, te 
kunnen onderbrengen. In het geval van Tienen worden bijvoorbeeld eerst de knapen 
vermeld die blijkbaar in de ‘hoofdstad’ woonden, en vervolgens de knapen in de andere 
villicationes (meierijen) Zoutleeuw, Geten en Kumtich. Hetzelfde geldt voor de hoofdmeierij 
’s-Hertogenbosch die naast de ‘hoofdstad’ was opgedeeld in Maasland, Peelland, Kempen en 
Oisterwijk.21 Wellicht ten overvloede: het gaat om de vorstelijke indeling van het hertogdom, 
en niet zoals de Staten die zelf bedacht hadden. 

Uit het citaat blijkt verder dat de leden van de Eerste en Tweede Stand een persoonlijke 
uitnodiging kregen terwijl in het geval van de steden de uitnodiging gericht was aan het 
stadsbestuur dat dan zelf gedeputeerden afvaardigde. Dit onderscheid komt ook in de convo-
catiebrieven naar voren. Zo werd in 1451 het stadsbestuur van Antwerpen namens Filips de 
Goede (r. 1419-1467) verzocht gedeputeerden te zenden naar Brussel om daar samen te komen 
met onsen prelaten, baenrodsen, rade, ridderscap ende den gedeputeerden van onsen anderen steden 
ende vryheiden van Brabant (zie afbeelding).22 Een vergelijkbare convocatiebrief aan de abt 
van Park was aan hem persoonlijk gericht: wij ontbieden u (…) dat ghij compt ende zijt in onser 
stadt van Bruessele om mit den anderen van den Staten ons lants van Brabant samen te komen.23 
De leden van de Eerste en Tweede Stand werden dus op persoonlijke titel opgeroepen. Dat 
betekent niet automatisch dat zij geen vertegenwoordigende rol hadden in de vergadering 
en dat zij alleen zichzelf vertegenwoordigden en de mensen die binnen de grenzen van hun 
domeinen en heerlijkheden woonden. Alleen staat wel vast dat vooral bij de Derde Stand het 
‘representatieve bewustzijn’ sterker aanwezig was dan bij de eerste twee standen.24 

Daarvoor pleit nog een ander argument. In de convocatielijsten zijn namelijk de 
namen van de stedelijke vertegenwoordigers niet opgenomen. Een stad kon voor iedere 
vergadering zelf gedeputeerden afvaardigen, zoals blijkt uit de geciteerde convocatiebrief. 
Tijdgenoten maakten volgens De Smaele en Tollebeek dan ook een duidelijk onderscheid 
tussen ‘deputatie’ en ‘representatie’: aan de vergaderingen van de Staten werd deelgenomen 
door gedeputeerden ‘die elk apart slechts de woordvoerders waren van hun opdrachtgevers, 

Convocatiebrief voor de stad Antwerpen, d.d. 2 mei 1451 (Stadsarchief Antwerpen, Ancien régime archief van de stad Antwerpen, 
Losse brieven inv. nr. PK 299)
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20  MNW, lemma ambachtII, betekenis 3.
21  KBB Ms. II 1669 f. 235v-236v (Tienen) en f. 237r-238r (’s-Hertogenbosch). Zie ook Coppens, ‘Meierijen’, 637.
22  Stadsarchief Antwerpen, Ancien régime archief van de stad Antwerpen, Losse brieven inv.nr. PK 299.
23  Archief van de abdij van Park, Heverlee, Kastje VII, Lias 4, Serie B1 (1324-1499), inv.nr. 25.
24  Hoppenbrouwers, ‘Middeleeuwse medezeggenschap’, 141-145.
25  De Smaele en Tollebeek, ‘Politieke representatie’, 17-18.
26  Zo is er in de lijst van 1489 nog sprake van de greve van Oistervant (FMA inv.nr. 4026 f. 128v) met wie niemand anders dan Frank 

van Borssele, graaf van Oostervant, heer van Sint-Maartensdijk en Hoogstraten, kan worden bedoeld. Hij overleed echter reeds op 
19 november 1470. Damen, De staat¸ 447.

27  Coppens, ‘Meierijen en kwartieren’, 627-629. Het is niet duidelijk welke onderverdeling hier is aangehouden. De twee delen cor-
responderen in ieder geval met de verdeling van het baljuwschap over de meierij van Leuven en de ammanie van Brussel.

28  FMA inv.nr. 4026 f. 129v.
29  MNW, lemma prelate.
30  Zie de cijfers bij Uyttebrouck, Le gouvernement, 459.
31  Uyttebrouck, Le gouvernement, 434 noot 29.

maar die samen, vergaderd in een college, het hele volk of land representeerden.’25 Overigens 
worden de leden van de Eerste Stand in de convocatielijsten niet met name genoemd maar 
wordt alleen de functie-aanduiding vermeld (de abt van…, de prior van…). Ook in de convo-
catiebrieven is dat het geval. In de lijst worden wel de namen van de te convoceren edelen 
vermeld, hetgeen een precieze datering van de lijsten mogelijk maakt. Een nadere analyse 
van deze categorie maakt duidelijk dat de namen van sommige reeds overleden personen 
bleven staan toen een nieuwe lijst werd opgesteld.26 Blijkbaar was het niet mogelijk voor de 
hertogelijke kanselarij om de lijst volledig up-to-date te houden. 

De volgorde van de hoofdmeierijen in de convocatielijsten was aan veranderingen 
onderhevig. Leuven en Brussel worden altijd als eerste en tweede district en Waals-Brabant 
als laatste genoemd, maar de andere drie hoofdmeierijen wisselen soms van plaats. 
Opmerkelijk is dat tot het einde van de vijftiende eeuw de indeling in zes hoofdmeierijen 
werd gehandhaafd. Onder Filips de Goede waren immers rond de zogenoemde hoofdsteden 
vier kwartieren gevormd om de belastingheffing en -inning te vereenvoudigen. Tienen 
werd toen bij Leuven gevoegd. Waals-Brabant werd gesplitst waarbij het oostelijke gedeelte 
naar Leuven-Tienen ging en het westelijke gedeelte naar de ammanie van Brussel.27 In 
de lijst van 1489 wordt Waals-Brabant nog steeds apart vermeld maar is een onderscheid 
aangebracht tussen het baljuwschap van Nijvel en Dwalslant.28 Het is een indicatie dat de 
Staten er hun eigen traditie op na hielden en dat de oude regionale entiteiten en de daaruit 
voortvloeiende politieke vertegenwoordiging een rol bleven spelen in de vijftiende eeuw.

De Eerste Stand

Behalve de verschillende delen van het hertogdom, staan ook de deelnemers volgens een 
duidelijke ordening gerangschikt. Binnen iedere hoofdmeierij wordt eerst de geestelijk-
heid (de Eerste Stand) vermeld, dan de adel (de Tweede Stand) en de steden en vrijheden 
(de Derde Stand) sluiten de rij. De geestelijkheid wordt in de lijsten met de term prelati of 
prelaten aangeduid: bekleders van een hoog kerkelijk ambt waaraan rechtsmacht verbonden 
is.29 In de veertiende eeuw werd de geestelijkheid ook al regelmatig bij het overleg van de 
twee weerlike staten betrokken.30 Na de inhuldiging van Antoon van Bourgondië in december 
1406 lijkt er wel sprake van een institutionele verandering. In 1407 wordt voor het eerst 
de term drie staten gebruikt. In 1408 is bij de toekenning van een nieuwe bede in Brabant 
sprake van de drie staten, dats te weten den prelaten, edele ende den steden ende vriheden.31 De 
introductie van de term ‘staten’ gebeurde in Vlaanderen eveneens na de Bourgondische 
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machtsovername en in Holland in de jaren 
1420.32 Walter Prevenier toonde reeds aan 
dat de term rechtstreeks van het Frans 
états is afgeleid en dat het gebruik van het 
cijfer drie erop duidt dat ‘staten als syno-
niem voor standen werd beschouwd.’33 Het 
bovenvermelde citaat uit de convocatielijst 
van 1489 maakt duidelijk dat de term drie 
staten aan het eind van de vijftiende eeuw 
nog steeds gebruikelijk was.

Zijn de Staten van Brabant, in de zin van 
een geïnstitutionaliseerd overleg van de 
vertegenwoordigers van de drie standen, 
dan ook een Bourgondische vernieuwing? 
Misschien wel in de naamgeving maar 
zeker niet wanneer de feitelijke instituti-
onele ontwikkeling in ogenschouw wordt 
genomen. Al in de jaren 1290 verleende 
hertog Jan I privileges aan de drie afzon-
derlijke standen in ruil voor de toekenning 
van een buitengewone bede. Ook al vorm-
den de drie belangengroepen – het ging 
om zeven steden, de bezitters van heerlijk- 
heden en de clerus – toen nog geen duidelijk 
afgebakende institutionele spelers op het 
politieke toneel, hun bestaansrecht werd 
door de hertog in ieder geval bevestigd.34

 De convocatielijst van 1406 moet dan 
ook eerder worden beschouwd als het eind-
punt dan als het begin van het institutiona-
liseringsproces van de Staten van Brabant. 
Het betekende wel dat de intentie bestond 
om de geestelijkheid systematisch bij het 
overleg van de wereldlijke staten te betrek-
ken. Echter, wie behoorden er precies tot de 
Eerste Stand? Immers, niet alle geestelijke 
instellingen worden vermeld in de convo-
catielijsten. In ieder geval is er sprake van 
een duidelijke hiërarchie. Binnen de Eerste 
Stand staan de abten vooraan, gevolgd 
door de priors; zoals gezegd worden zij alleen met hun functie aangeduid en niet met hun 
eigennaam. In de lijsten van 1406 en 1415 worden exact dezelfde leiders van Brabantse 
geestelijke instellingen in dezelfde volgorde genoemd: dertien abten, één proost, twee priors 
en twee meesters. Niet alle prelaten konden overigens een convocatiebrief tegemoet zien. 
Opvallende afwezigen in 1406 en 1415 zijn de hoofden van de vrouwenkloosters. In de 
lijst van 1489 zijn de vrouwenkloosters wel ruimschoots vertegenwoordigd, te weten met 
zeventien.35 Ook al staat in de convocatielijsten expliciet vermeld dat het om de ‘abdissen’ 

Detail van de convocatielijst van 1489 met de te convoceren 
leden van de Eerste en Derde Stand in de meierij van 
’s-Hertogenbosch (FMA inv. nr. 4026 f. 129v)
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32  Uyttebrouck, Le gouvernement, 434; Hoppenbrouwers, ‘Middeleeuwse medezeggenschap’, 148-149.
33  Prevenier, De Leden, 24.
34  Van Uytven, ‘Standenprivileges’, 434-435.
35  Lousse, ‘De Staten van Brabant’, 222.
36  Uyttebrouck, Le gouvernement, 436-437.
37  FMA inv.nr. 4026 f. 135v.
38  Vaughan, Charles the Bold, 410.
39  Van Uytven, ‘Wereldlijke overheid’, 88-89.
40  Van Uytven, ‘Wereldlijke overheid’, 104-105. Zie de parallellen tussen de convocatielijst van 1489 en de lijst van 44 kloosters die in 

1436 en 1451 bijdroegen aan de beden in Cuvelier, Les dénombrements, 32. 

en ‘priorinnen’ gaat, is het de vraag of zij zelf werden aangeschreven of dat men ervan uitging 
dat de proost of de biechtvader van het betreffende klooster ter dagvaart trok. Uyttebrouck 
heeft aangetoond dat de vrouwenkloosters in de jaren twintig van de vijftiende eeuw wel 
degelijk uitnodigingen kregen voor de vergaderingen van de Staten.36 Het was echter niet de 
bedoeling dat zij zelf naar de vergadering kwamen, zo blijkt uit een contemporain formulier-
boek voor de aanhef van zendbrieven uit de hertogelijke kanselarij. Hierin staat expliciet 
de aanwijzing dat de abdis of priorin yemant van uwen wegen gelast seyndt etc.37 In 1474 blijkt 
uit een brief van de abdis van Mariëndal (of Valkenbroek) dat de vrouwenkloosters zich 
inderdaad niet actief mengden in de vergaderingen van de Staten – noch van de drie Staten 
gezamenlijk, noch van de Tweede Stand afzonderlijk – maar anderen inschakelden om hun 
belangen te behartigen.38 

Onder de prelaten domineren de norbertijnen en cisterciënzers, terwijl er een kleinere 
afvaardiging is vanuit de benedictijner abdijen en de huizen van reguliere kanunniken die 
de regel van Augustinus volgden. De meer stedelijk georiënteerde bedelorden ontbreken 
volledig, net als de seculiere kapittels.39 Met hun aanzienlijke goederenbezit vertegenwoor-
digden de genoemde prelaten grote delen van het platteland van het hertogdom Brabant. De 
stedelijke godshuizen daarentegen, hadden relatief minder goederenbezit, ook al vormen 
de kapittels daar dan misschien weer een uitzondering op. Toch was dit niet de ratio achter 
opname in de lijst. Het gaat om de kloosters die sinds de tweede helft van de veertiende eeuw 
bijdroegen aan de beden, aanvankelijk een derde deel, vanaf 1473 nog maar vier procent. De 
lasten werden verdeeld over een vast aantal van 45 kloosters.40 Het wekt geen verbazing dat 
al deze 45 kloosters in de lijst van 1489 zijn opgenomen. Aangezien zij deze belastingen 
betaalden, moesten ze ook kunnen meepraten over de verdeling van de lasten en over de 
mogelijke besteding van de belastinggelden. 

Tabel 1 Te convoceren prelaten per hoofdmeierij

Hoofdmeijerij 1406 1415
1489  (man-

nen)
1489  (vrou-

wen)
Leuven 4 4 5 3

Brussel 3 3 3 4

Tienen 2 2 4 1

‘s-Hertogenbosch 2 2 5 2

Antwerpen 4 4 2 2

Waals-Brabant 3 3 11 5

Totaal 18 18 30 17

Bronnen: KBB Ms. II 1669 f. 234r-242r (1406); DH inv.nr. 1440 f. 123r-125r (1415); FMA inv.nr. 4026 f. 128r-129v (1489)
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De hoofdmeierijen van Antwerpen en Leuven leverden met vier prelaten de meeste geeste-
lijke hoogwaardigheidsbekleders in 1406 en 1415 (tabel 1). In 1489 is deze situatie gewijzigd. 
In Antwerpen zijn Averbode en Tongerlo uit de lijst verdwenen en bij respectievelijk Leuven 
en ’s-Hertogenbosch ingedeeld. Daarentegen worden voor Waals-Brabant niet minder dan 
zestien geestelijke hoogwaardigheidsbekleders in de lijst opgenomen, elf mannelijke en vijf 
vrouwelijke. Hierbij waren enkele kloosters die in de aangrenzende vorstendommen van 
Luik en Henegouwen gelegen waren maar hoven of bijhuizen in Brabant hadden. Een vreem-
de eend in de bijt is de meester van de Hospitaliter commanderij van Chantraine (gelegen in 
Huppaye bij Geldenaken). In 1406 en 1415 wordt hij nog bij de prelaten van Waals-Brabant 
opgenoemd maar in 1489 wordt hij onder de edelen van de meierij van Leuven geschaard.41 
De indeling van de convocatielijsten doet soms dan ook wat arbitrair aan.

De prelaten stonden zeker niet voor spek en bonen op de convocatielijsten. Tijdens 
belangrijke vergaderingen lieten zij zeker regelmatig hun gezicht zien. Dat blijkt uit een 
vergelijking van de deelnemers van enkele belangrijke Statenvergaderingen uit de veer-
tiende en het eerste kwart van de vijftiende eeuw met de convocatielijsten van 1406 en 
1415 (grafiek 1). De Eerste Stand kwam voor twee vergaderingen, in 1415 en 1420, in groten 
getale opdraven. Alle abten, behalve die van de norbertijnenabdij van Berne, waren bij deze 
vergaderingen aanwezig. Terwijl de drie priors in 1415 ontbraken waren er in 1420 twee 
aanwezig. De prior van Scholierendal te Zoutleeuw ontbrak op beide vergaderingen. De 
meester van Chantraine was bij beide vergaderingen en die van Postel alleen bij die van 
1420.42 Daarentegen was de geestelijkheid volledig afwezig bij de andere vergaderingen. 

Wellens constateerde een actieve participatie van de Brabantse prelaten in de vergade-
ringen van de Staten Generaal in de tweede helft van de vijftiende eeuw waarbij vooral de 
abten van Affligem, Grimbergen, Park, Sint-Michiel en Sint-Bernardus zich onderscheid-
den.43 Het waren niet toevallig deze abdijen, samen met die van Villers, Heylissem en 
Tongerlo, die het meeste bijdroegen aan de beden.44 De toenemende belastingdruk op de 
geestelijkheid – met name met betrekking op het bezit van de zogenoemde dode-hand-
goederen ingezet door Karel de Stoute (r. 1467-1477) – zal ook aan de actieve participatie 
van de prelaten hebben bijgedragen.45

Grafiek 1 Ondertekenaars van diverse akten per categorie
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Bronnen:  Van der Straeten, Het charter II, 16-18, 38-41 (1312, 1372); Ansems, Den luyster II, 17-19 (1415); Anselmo, Placcaeten I, 
557-559 (1420); Anselmo, Placcaeten IV, 379 (1422).
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De Tweede Stand

Ook voor de adel was 1406 een politiek belangrijk jaar. De nieuwe hertog Antoon probeerde 
namelijk na zijn aantreden de toegang tot de hertogelijke raad duidelijker af te bakenen. 
Hij ging zelfs over tot de oprichting van twee gespecialiseerde afdelingen van de Raad, een 
financiële, de Rekenkamer, en een juridische, de Raadkamer. Het was een belangrijke stap 
in de omvorming van de hertogelijke raad, waarin niet langer automatisch de belangrijkste 
vazallen zetelden. De convocatielijst van 1406 wijst dan ook op een duidelijker scheiding 
tussen de hertogelijke Raad en de Ridderschap, een ontwikkeling die in het graafschap 
Holland pas veertig jaar later zou plaatsvinden.46

Toch komt de term ‘adel’ of ‘edelen’ 
niet of slechts sporadisch voor in 
administratieve bronnen van het 
eerste kwart van de vijftiende eeuw. 
Binnen de Tweede Stand wordt in 
de lijsten van 1406 en 1415 name-
lijk onderscheid gemaakt op basis 
van militaire titels, te weten tussen 
baanrotsen, ridders en knapen. Met 
baanrotsen werden van oudsher  
vermogende edelen aangeduid die 
met een banier een eigen compagnie 
aanvoerden op het slag- en toer-
nooiveld. Banieren waren vierkante 
vlaggen gemaakt van gesteven en 
geborduurd laken (zie afbeelding).  
‘Gewone’ ridders voerden driehoekige 
vaandels.47

In de convocatielijst van Lodewijk 
van Male van 1356 werd het onder-
scheid tussen baanrotsen en ridders 
niet expliciet gemaakt. Het blijkt 
echter dat 28 van de 150 vermelde 
personen (Mechelen buiten beschou-
wing gelaten) niet met hun eigen 
naam aangeduid worden maar alleen 
met hun feodale titel, te weten als 
‘de heer van’. In veel van deze geval-
len gaat het om baanrotsen, zoals 
bijvoorbeeld de heren van Breda, Hoogstraten, Wezemaal, Cranendonk en Trazignies.48 
Zij worden tevens het eerst in de opsommingen van de hoofdmeierijen genoemd. Ook in 
andere laatmiddeleeuwse bronnen als hofordonnanties is er een categorie heren die, zelfs 

41  FMA inv.nr. 4026 f. 128r.
42  Uyttebrouck, Le gouvernement, 435-436; Ansems, Den luyster II, 17.
43  Wellens, Les États Généraux, 327-328.
44  Cuvelier, Les dénombrements, 32.
45  Van Uytven, ‘Wereldlijke overheid’,106-110.
46  Janse, ‘De Tweede Stand’, 165-168; Damen, De staat, 75-76.
47  Crouch, Tournament, 75-76; Contamine, La noblesse, 82-83.
48  Zie over de Brabantse baanrotsen uitgebreid Damen, ‘Heren met banieren’.

Banier van de heer van Wezemaal (KBB, ms. G 703 f. 5r.)
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als ze ridder waren, niet het predikaat messire, dominus of heer kregen maar met le seigneur 
de, de here van werden aangeduid.49 Doorgaans gaat het hier om heerlijkheden, waarvan het 
prestige – op basis van de geschiedenis, de hoge rechtspraak en de inkomsten – zodanig 
was dat de vermelding ervan afstraalde op de bezitter.50 Het is daarom een indicatie van de 
hoge status van deze lieden dat zij alleen met hun heerlijkheid worden aangeduid en niet 
met hun naam. Het vermelden van de riddertitel was dan overbodig. Sterker nog: veel van 
deze baanrotsen hadden de rang van écuyer banneret, oftewel een baanderheer die knaap 
was gebleven.51 

In Brabant worden deze knapen met de titel jonker aangeduid. Een jonker behoorde tot 
een vooraanstaande familie met een omvangrijk goederenbezit maar was niet tot ridder 
geslagen.52 In de eerste helft van de vijftiende eeuw onderscheidden zich bijvoorbeeld de 
jonkers Engelbert I van Nassau (†1442), Jacob van Abcoude (†1459) en Jan I van Wezemaal 
(†1417).53 Zij waren alle drie in het bezit van belangrijke heerlijkheden (respectievelijk 
Breda, Gaasbeek en Wezemaal) maar waren geen van allen tot ridder geslagen. Ook al zou 
de mogelijkheid om de ridderslag te ontvangen er zijn geweest, dan nog zullen deze heren 
daarvoor waarschijnlijk niet hebben opengestaan. De ridderslag veronderstelde immers 
een hiërarchische verhouding tussen degene die de ridderslag verleende en degene die 
hem ontving. Deze jonkers ontleenden hun aanzien dus niet aan een riddertitel maar 
aan het bezit van een prestigieuze heerlijkheid. Het aantal te convoceren baanrotsen 
varieerde overigens: terwijl de convocatielijst van 1406 ten minste negentien baanrotsen 
telde, worden er in die van 1415 maar vijftien genoemd. Dat is deels te wijten aan ‘natuur-
lijke’ omstandigheden (overlijden, cumulatie van heerlijkheden) en deels aan politieke 
omstandigheden.54 Jan van Arkel (†1428) werd bijvoorbeeld vanwege het bezit van het 
Land van Mechelen in de convocatielijst van 1406 opgenomen. Bij zijn naam (dominus de 
Arckel) staat expliciet nota ratione van ’t lant van Mechelen.55 Vanwege een conflict met de 
graaf van Holland, Willem VI van Beieren (r. 1404-1417), verbleef hij echter in Gelre. Als 
heer van Mechelen wilde hij echter niet verstek laten gaan bij de begrafenis van Antoon 
van Bourgondië eind oktober 1415. Toen hij vervolgens terugkeerde naar Gelre, namen 
enkele Hollandse edelen, onder wie de baanrots Gerrit van Strijen († na 1419), heer van 
Zevenbergen, hem gevangen. Deze gecompliceerde situatie heeft er ongetwijfeld toe geleid 
dat de heren van Arkel en Zevenbergen werden geschrapt van de convocatielijst van 1415.

Tabel 2 Te convoceren edelen per convocatielijst

1356 1406 1415 1464 1489

Baanrotsen 19 15

Ridders 150 124 30

Knapen 372 8

Edelen 85

Totaal 150 515 15 38 85

Bronnen:  Van Boendale, Les gestes II, 506-510 (1356); KBB Ms. II 1669 f. 234r-242r (1406); DH inv. nr. 1440  
f. 123r-125r (1415); KAA inv. nr. 1213 f. 49r-v (vgl. Blockmans, ‘De samenstelling’, 104-107) (1464);  
FMA inv. nr. 4026 f. 128r-129v (1489)
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49  Paravicini, ‘Soziale Schichtung’, 378.
50  Damen, ‘Heren met banieren’, 144-147.
51  Paravicini, ‘Soziale Schichtung’, 376.
52  Janse, Ridderschap, 89; Damen en Janse, ‘Adel in meervoud’, 536-538.
53  Zie over deze drie heren Uyttebrouck, Le gouvernement, 653, 715, 744 (nrs. 4, 178, 265); NBW IX, 1-8; NBW XV, 531-537.
54  Waale, Arkelse oorlog, 61; Pauw, Kronijcke, 80-81; Janse, Verkochte vrijheid, 97; Van Ermen, De landelijke bezittingen II, 61-62.
55  KBB, ms. II 1669 f. 238r.
56  Zie het biografische repertorium bij Damen, ‘Prelaten’.
57  Janse, Ridderschap, 87-90.
58  Buylaert, Eeuwen van ambitie, 189, 195.

Hoeveel ridders konden in Brabant worden opgeroepen voor een vergadering? In 1406 gaat 
het om 124 personen (zie tabel 2). Van bijna al deze personen is aan de hand van andere 
administratieve bronnen, met name leenregisters, vastgesteld dat zij inderdaad in 1406 
leefden en bovendien de riddertitel bezaten.56 Als we de negentien baanrotsen hierbij optel-
len dan komen we op een totaal van 143 personen, een vergelijkbaar aantal met de 150 
namen van de convocatielijst van Lodewijk van Male uit 1356. Sterker nog, de top van de 
ridderschap is numeriek min of meer stabiel.

Binnen de Tweede Stand sluiten de knapen de rij in iedere hoofdmeierij. In de lijst van 
1406 staan niet minder dan 372 armigeri, knapen, opgesomd (tabel 2). Zij vormen numeriek 
de grootste te convoceren categorie. Knapen waren leden van adellijke families die (nog) niet 
tot ridder waren geslagen. Soms waren het jonge mannen die niet de leeftijd of de ervaring 
hadden om al ridder te worden, maar vaker nog edelen die niet het vermogen hadden om er 
een ridderlijke levensstijl op na te houden. In de administratieve bronnen vinden we deze 
titel maar zelden terug; het was immers niet een titel waarmee men zich kon profileren.57 

Het enorme aantal knapen is niet uitzonderlijk. Frederik Buylaert telde in een monste-
ringslijst voor de Vlaamse adel uit 1410 naast 42 ridders 242 knapen. Hij meent dat onder 
hen strijders waren die ‘zeker niet van adel waren en het ook nooit geworden zijn’.58 Voor 
Brabant staat in ieder geval vast dat zij konden worden opgeroepen in de Tweede Stand. 
Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre zij altijd tot de geconvoceerden behoorden en of 
zij ook gehoor gaven aan een dergelijke oproep. Alleen al om praktische redenen was het 
vrijwel onmogelijk dat zij allemaal acte de présence zouden geven. Geen enkel stadhuis in 
Brabant had een dergelijke mensenmassa kunnen herbergen.

Tekening van enkele wapenschilden van baanrotsen (de heren van Aarschot, Grimbergen, Gaasbeek en Cuijk) zoals die 
waarschijnlijk afgebeeld stonden in het stadhuis van Brussel in de eerste helft van de vijftiende eeuw (KBB ms. 6563 f. 91r.)
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Het aantal personen dat in de Tweede Stand kon worden opgeroepen daalde drastisch in de 
vijftiende eeuw. Terwijl in de convocatielijst van 1406 nog 143 baanrotsen en ridders en 372 
knapen vermeld worden, is er in die van 1489 nog slechts sprake van 85 edele (tabel 2).59 De 
indeling op basis van de militaire titels heeft plaatsgemaakt voor een op het oog homogene 
groep. De verklaring voor de afname van het aantal te convoceren edelen lag niet aan de 
vermindering van het aantal ridders. Zo heb ik voor het jaar 1475 het bestaan van 47 ridders 
in de ammanie van Brussel kunnen vaststellen,60 terwijl er in 1489 maar twintig edele in 
deze hoofdmeierij werden opgeroepen.61 In de veertiende eeuw en het eerste kwart van de 
vijftiende eeuw werd nog gepoogd de volledige Tweede Stand – die allerminst een geheel 
vormde – bij de politieke besluitvorming te betrekken. In het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw is er een andere situatie. Er vond een duidelijke selectie plaats waarbij niet automatisch 
alle edelen op de convocatielijst belandden. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze politiek 
actieve edelen dezelfde personen waren die ook aan het hof en in de vorstelijke instellingen 
werkzaam waren. De convocatielijsten waren een product van de hertogelijke kanselarij 
dus de vorst zal zeker zijn invloed hebben laten gelden. Het is niet waarschijnlijk dat de te 
convoceren edelen in de vijftiende eeuw werden verkozen door hun standsgenoten. Mogelijk 
trad er een splitsing op waarbij de hoge adel zich verenigde in de Tweede Stand, terwijl de 
lagere edelen eerder vertegenwoordigd werden in de Derde Stand. 

Het stedelijke element binnen de Tweede Stand is namelijk opmerkelijk groot. Zo 
behoorden in 1406 ten minste dertig van de 44 vermelde ridders uit de ammanie van Brussel 
tot de zeven geslachten die van oudsher de kandidaten leverden voor het stadsbestuur; 
velen waren gedurende jaren actief als schepen of als burgemeester. Deze ridderlijke stads-
bestuurders konden natuurlijk ook aantreden in de Derde Stand, als gedeputeerden van de 
stad Brussel. Brabant vertoont in dit opzicht dan ook meer gelijkenissen met Vlaanderen 
dan met Holland waar edelen met een ‘stedelijke signatuur’ die een dubbelrol konden 
spelen in Tweede en Derde stand, relatief weinig voorkwamen.62 

Hoe staat het nu met de daadwerkelijke participatie van de Tweede Stand aan de verga-
deringen in de veertiende en de vijftiende eeuw? Het Charter van Kortenberg werd in 1312 
mede bezegeld door 42 ridders en 16 knapen, de bevestiging van het charter uit 1372 zelfs 
door 62 ridders en 9 knapen (zie grafiek 1). De volgorde van de namen onder de charters van 
1312 en 1372 is niet toevallig. Van iedere persoon, of rijtje personen, is exact de ridderlijke 
status – ridder of knaap –aangegeven.63 Opvallend is dat in 1312 ridders en knapen nog 
door elkaar heen staan: er worden eerst negen ridders genoemd, dan twee knapen, weer een 
ridder, weer een knaap etc. De volgorde is hier ingegeven door de status van de heerlijkheden 
die de aanwezige heren bezaten; deze wordt niet voor niets vaak expliciet genoemd. Ook 
in 1372 is nauwlettend de status van iedere edelman in de gaten gehouden en wordt ook 
na ieder rijtje personen vermeld of zij ridder dan wel knaap zijn. De eerste zestig ridders 
worden maar onderbroken door één knaap: Godevaart van den Torn, de ontvanger-generaal 
van Brabant die dus vanwege zijn functie is opgenomen bij de mede-bezegelaars. De schei-
ding tussen ridders en niet-ridders wordt in 1372 dus sterker benadrukt dan in 1312.

De opkomst in 1312 en 1372 lijkt in schril contrast te staan met de convocatielijsten. Als 
we uitgaan van de convocatielijst van Lodewijk van Male uit 1356 met de namen van 150 
ridders, dan betekent het dat circa 40 tot 45 % van de ridderschap kwam opdagen. Toch was 
er relatief veel animo, zeker als in aanmerking genomen wordt dat de edelen, in tegenstel-
ling tot de stedelijke gedeputeerden, hun reis- en verblijfskosten zelf moesten bekostigen. 
Bovendien kreeg niet iedereen die op de convocatielijst stond, automatisch een uitnodiging. 
Afhankelijk van het onderwerp werd vaak een selectie gemaakt van de personen die uit-
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59  Vgl. Lousse, ‘The Estates’, 97 die in zijn tabel slechts 81 edelen vermeldt. Hij is er drie in de meierij van Leuven vergeten en één in 
die van ’s-Hertogenbosch.

60  Damen, ‘The Knighthood’, ter perse.
61  FMA 4026 f. 128r.
62  Blockmans, ‘De samenstelling’, 73; Buylaert, ‘Edelen in de Vlaamse stedelijke samenleving’, 45-46; Janse, ‘De Tweede Stand’, 173-175.
63  Van der Straeten, Het charter II, 16-18, 38-41.
64  Janse, ‘De Tweede Stand’, 168-169.
65  Blockmans, ‘De samenstelling’, 70.
66  Voor 1415 zie Ansems, Den luyster II, 17, en voor 1422 Anselmo, Placcaeten IV, 379.
67  Zie de lijst van steden en vrijheden in FMA 4026 f. 130v-132r waar dit onderscheid wel wordt gemaakt.
68  Steurs, ‘Les franchises’, 139-298.

genodigd dienden te worden. Daarbij kon het verschil maken als je langs de route woonde 
die de bode moest afleggen om de convocatiebrieven te bezorgen.64

Op drie belangrijke bijeenkomsten van de Staten tussen 1415 en 1422 was de opkomst 
vergelijkbaar, ook al was de spreiding toen groter: van 57 in 1420 tot 96 edelen in 1422 
(grafiek 1). Opnieuw een aanzienlijke opkomst en een ‘gebrek aan interesse voor het poli-
tiek gebeuren’ kan de Tweede Stand in Brabant zeker niet verweten worden.65 Er is een kern 
van twintig politiek zeer actieve edelen die alle drie de vergaderingen bijwoonden. Het is 
niet verwonderlijk dat de baanrotsen deze groep domineren. Van de vijftien baanrotsen 
uit de convocatielijst van 1415, worden er onder de daadwerkelijke deelnemers aan de 
vergaderingen in 1415 en 1422 dertien, respectievelijk twaalf genoemd, ook al waren er 
bij de verkiezing van Filips van Sint-Pol tot regent in 1420 maar vijf baanrotsen effectief 
aanwezig. De lijsten van aanwezige edelen openen zonder uitzondering met de namen van 
de belangrijkste aanwezige baanrotsen: de heren van Edingen, Breda en Gaasbeek in 1415, 
en die van Aarschot, Edingen en Breda in 1422.66 

De Derde Stand

In de convocatielijsten wordt ook bij de Derde Stand nauwlettend de hiërarchie in de gaten 
gehouden. Zo wordt van iedere hoofdmeierij eerst de hoofdstad genoemd, vervolgens de 
andere steden en dan de zogenoemde vrijheden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
steden en vrijheden die onder de jurisdictie van den hertoge dan wel onder de smael heeren, 
oftewel hoge heren, vielen.67 Zeker niet alle steden en vrijheden konden rekenen op een 
uitnodiging: het aantal vermelde plaatsen is maximaal 46 in 1489, terwijl Steurs voor het 
hertogdom in de late middeleeuwen niet minder dan 127 steden en vrijheden opsomt.68 

Tabel 3  Te convoceren steden en vrijheden per hoofdmeierij in de convocatielijsten

 1406 / 1415 1489

Hoofdmeijerij Steden Vrijheden Steden Vrijheden

Leuven 2 - 5 1

Brussel 2 8 2 6

Tienen 6 1 3 1

‘s-Hertogenbosch 1 6 3 7

Antwerpen 6 3 6 2

Waals-Brabant 4 5 4 6

Totaal 21 23 23 23

Totaal generaal 44 46

Bronnen: KBB Ms. II 1669 f. 234r-242r (1406); DH inv.nr. 1440 f. 123r-125r (1415); FMA inv.nr. 4026 f. 128r-129v (1489)
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In de convocatielijsten van 1406 en 1415 zijn 21 steden opgenomen, in 1489 23 (tabel 3). 
In 1406 en 1415 worden in de hoofdmeierijen van Tienen en Antwerpen de meeste steden 
geconvoceerd, te weten zes. In 1489 is dat eigenlijk nog steeds het geval al zijn diverse 
steden uit de Tienense meierij nu bij Leuven gevoegd. In de meierij van ’s-Hertogenbosch 
staat in 1406/1415 maar één stad genoteerd. In de lijst van 1489 zijn in vergelijking met 
die van 1415 de vrijheden Eindhoven en Helmond opgewaardeerd tot ‘stad’, waardoor de 
meierij nu drie steden levert, één meer dan de ammanie van Brussel.

 Met een vrijheid wordt een plaats bedoeld die zekere privileges van de landsheer of 
een lokale heer had ontvangen maar wat betreft inwoneraantal en economisch potentieel 
toch niet als stad (oppidum) gold.69 Het aantal vrijheden dat kon worden geconvoceerd, bleef 
ongeveer gelijk in de vijftiende eeuw. In de vijftiende eeuw staan op de lijsten constant 23 
vrijheden genoteerd ook al variëren de namen. Zoals gezegd worden in 1489 de vrijheden 
Eindhoven en Helmond onder de steden genoemd. Overijse komt echter niet meer voor op 
de lijst terwijl Lummen, Lommel en Eersel nu voor het eerst worden opgevoerd. In 1489 
werden nu wel precies evenveel steden als vrijheden geconvoceerd, te weten 23.

Hoe was nu de participatie van de steden en de vrijheden aan de vergaderingen? In de 
subscripties van de overgeleverde akten worden net als in de convocatielijsten de stedelijke 
aanwezigen niet bij name genoemd, zoals het geval was bij de adellijke vertegenwoordigers. 
Zelfs de functie-aanduiding van de aanwezige stedelijke vertegenwoordigers wordt weerge-
geven. Het gaat in 1312 in algemene zin om de scepenen ende raet van den vorghenoemden stae-
den ende vriheiden van Brabant en in 1372 om de goide luede van den steden ende vrieheiden van 
Brabant,70 in 1422 nog iets specifieker om de commonigiemeisteren, burgemeisteren, scepenen, 
gesworenen ende raide.71 Natuurlijk kunnen met behulp van de stadsrekeningen de namen 
van de gedeputeerden van de steden (of in ieder geval van die van Leuven) achterhaald 
worden. Belangrijker is dat uit de formulering duidelijk de idee naar voren komt dat deze 
stedelijke functionarissen niet zichzelf maar hun stad of vrijheid vertegenwoordigden.

In 1312 mede-bezegelden twaalf steden en zes vrijheden het charter van Kortenberg 
(grafiek 1). Dat betekent dat iets meer dan de helft van de steden – slechts een fractie van 
de vrijheden die op de convocatielijsten staan vermeld – actief heeft deelgenomen aan de 
vergaderingen die leidden tot de uitvaardiging van het charter. De bevestiging van het char-
ter in 1372 werd door 20 steden mede-bezegeld; alleen de Waalse stad Gembloers was hier 
afwezig. Mogelijk waren de politieke en financiële belangen in dit cruciale jaar dusdanig 
dat geen stad achterwege kon blijven. 

Hetzelfde beeld geldt voor de eerste decennia van de vijftiende eeuw: een vrij actieve 
participatie van de steden, en minder animo onder de vrijheden. Ook hier is het de vraag 
of alle vrijheden wel een convocatiebrief ontvingen. Misschien was dat ten tijde van deze 
‘grote politieke momenten’ wel het geval, maar zeker voor de kleinere gemeenschappen 
kan, net als bij de adel, een praktisch probleem als de reis- en verblijfkosten een rol hebben 
gespeeld. In ieder geval namen 16 van de 21 steden deel aan de vergadering van novem-
ber 1415. Alleen van de kleinere steden van Tienen en Waals-Brabant is geen participatie 
bekend net zomin als van de 23 vrijheden. In 1422 namen echter weer alle 21 steden deel 
aan het overleg, aangevuld met 12 vrijheden. Vooral de participatie van vijf van de zes 
vrijheden uit de meierij van ’s-Hertogenbosch is in dat jaar opvallend. 

Hoewel deze cijfers natuurlijk maar momentopnames zijn en zeker niet de precieze 
invloed laten zien die iedere deelnemer had, waren de Brabantse steden verreweg de actiefste 
deelnemers aan de vergaderingen van de Staten. Uyttebrouck heeft berekend dat in de peri-
ode 1355-1430 van de in totaal 1229 vergaderingen waarvan de deelnemers bekend zijn, er 
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69  Van Uytven, ‘Het gewicht van de goede steden’, 118. Zie over de term oppidum ook Van Uytven, ‘Aspecten’, 14.
70  Van der Straeten, Het charter II, 19, 41.
71  Anselmo, Placcaeten IV, 379.
72  Uyttebrouck, Le gouvernement, 447-459.
73  Uyttebrouck, Le gouvernement, 462-464

927 (75%) alleen door de steden werden bezocht. De vier hoofdsteden – de term wordt voor 
het eerst in 1415 gebruikt – speelden daarin een dominante rol, waarbij Brussel en Leuven 
nog weer actiever waren dan Antwerpen en ’s-Hertogenbosch. Slechts 105 vergaderingen 
(9%) werden door vertegenwoordigers van alle drie de standen bezocht.72 Dit plaatst de 
convocatielijsten natuurlijk in perspectief; niet alleen de vorst maar ook de steden zelf riepen 
vergaderingen bijeen van de Staten, of drongen er bij de hertog op aan om dat te doen.73

Conclusie

In dit artikel heb ik een overzicht geboden van de samenstelling van de Staten van Brabant 
op basis van enkele vijftiende-eeuwse convocatielijsten. Deze heb ik vergeleken met de 
getuigenlijsten van diverse akten die voortkwamen uit vergaderingen van Staten rond 
enkele grote politieke gebeurtenissen. Het jaar 1406 beschouw ik als een eindpunt van de 
institutionele ontwikkeling van de Staten waarvan het beginpunt al in de dertiende eeuw 
te plaatsen is. Voor het eerst werden toen vertegenwoordigers uit alle drie de standen op een 
convocatielijst vermeld en ook daadwerkelijk bijeen geroepen. 

De participatie aan de Statenvergaderingen was in de late middeleeuwen aan veranderin-
gen onderhevig. Terwijl steeds minder edelen werden opgenomen in de convocatielijsten, 
steeg juist het aantal prelaten en steden en vrijheden. In werkelijkheid, is mijn indruk, nam 
het aantal aanwezigen bij de Statenvergaderingen drastisch af in de vijftiende eeuw. Massale 
bijeenkomsten van meer dan honderd deelnemers, zoals die in de veertiende en het eerste 
kwart van de vijftiende eeuw nog voorkwamen, behoorden definitief tot het verleden. 
Nader onderzoek moet uitwijzen of met name bij de eerste twee standen de persoonlijke 
vertegenwoordiging langzaam maar zeker werd vervangen door daadwerkelijke standen-
vertegenwoordiging. De indeling in zes hoofdmeierijen bleef bepalend voor de convocatie. 
De intentie was om het hele hertogdom bij de besluitvorming te betrekken en niet alleen 
de hoofdsteden of de belangrijkste edelen. Uiteraard speelden deze wel een doorslaggevende 
rol bij de uiteindelijke besluitvorming; zij waren op de grote vergaderingen immers altijd 
present. 

Natuurlijk is deze analyse, gebaseerd op enkele momentopnames, allerminst represen-
tatief. Verder onderzoek naar de opkomst bij de Statenvergaderingen zal mijn voorlopige 
conclusies nader moeten toetsen. Zeker moet dan bekeken worden welke belangen de 
geconvoceerden eigenlijk vertegenwoordigden: van henzelf, van hun stand of misschien 
wel van de vorst of van heel andere netwerken. In ieder geval vormden de standen zelf 
allerminst homogene blokken.
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officials. Brussels had its competence in this officially recognized by the dukes on October 
31st 1383. Leuven followed suit on the first of May, 1384.

It is worth mentioning that during the fourteenth century the Charter of Kortenberg, 
together with an analogue charter of 1314, the so-called Walloon Charter, has been consi-
dered as the basic constitutional text of the duchy of Brabant. In the following centuries 
the charter of Kortenberg did not sink into oblivion completely. It was nevertheless the 
Inauguration Charter (Blijde Inkomst) that each sovereign since Wenceslas and Joan in 1356 
had to swear at his accession to the throne that was regarded as the fundamental text to 
arrange the relations between prince and subjects in Brabant. The charter for the duchy of 
Brabant even functioned as a source of inspiration for the rest of the Netherlands in their 
opposition against Philip II of Spain and against the Emperor, Joseph II. 

Mario Damen
Convocatie en representatie. De Staten van Brabant in de late middeleeuwen 
(Convocation and Representation: The Cities of Brabant in the Late Middle Ages)

In this paper I focused on the composition of the meetings of the Estates of the duchy of 
Brabant in the later Middle Ages. My analysis is based on four summons lists of the Estates 
dated in 1406, 1415, 1464 and 1489. In these lists the names of the representatives and 
institutions are mentioned that could be summoned for a meeting of the three Estates. The 
lists of course only offer an ideal image of the composition of the Estates and do not reflect 
the effective participation and influence of the three Estates or of its individual members. 
Therefore I compared the names on the lists with the ones who effectively showed up 
for the meetings. To this end I used the names on the lists of witnesses of the charters, 
which were issued on the occasion of several important political moments in the duchy 
of Brabant.

For the practical summoning of the representatives, the duchy was divided into separate 
geographical units, which were manageable for messengers since they had to bring all the 
letters of convocation within a short period of time. In every district the classical hierarchy 
of the three orders is present: the clergy (the First Estate), the nobility (the Second Estate) 
and finally the cities and freedoms (the Third Estate). Although in the fourteenth century 
regular meetings of the two secular estates were more frequent, the clergy was involved 
from an early stage onwards. The lists and the surviving convocation letters make clear 
that the members of the First and Second Estate received a personal invitation, whereas in 
the case of the Third Estate the invitation was directed at the administrative bodies of the 
towns and freedoms to send deputies to the meetings. So whereas the prelates and nobles 
represented above all themselves, within the third Estate there was perhaps a stronger 
representative consciousness.

The summons list of 1406 symbolizes a crucial point in the formation of the Estates 
of Brabant. I consider it as a pivoting point between two eras. On the one hand it was the 
end of an institutional development of the Brabantine Estates which already began in the 
thirteenth century. The intention was to integrate the entire duchy, socially speaking, in 
the political process. On the other hand, it was the beginning of a new era. For the first time 
the members of the three Estates are mentioned by name in one document. The list proved 
to be the basis of the summons of the Estates throughout the Burgundian period, during 
which the balance of power between the prince and his subjects changed.
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