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Woordd Vooraf 

Kenn proefschrift vormt de neerslag van jaren studie -en schrijfwerk. In die periode 

hebb ik veel geleerd. Waar de geschreven wijsheid vandaan komt, kan de lezer in de 

bibliografiee terugvinden. Maar belangrijker dan manuscripten en boeken zijn 

mensen.. Zij droegen hun enthousiasme op me over, ze hebben me aangespoord en 

zonodigg ook vermaand. Zonder hun hulp had ik dit boek niet geschreven. 

Raymondd Van Uytven en Waker Prevenier hebben me vertrouwd gemaakt 

mett het historisch ambacht. Zoals uit het thema en de gekozen onderzoeks-

methodee voor dit proefschrift blijkt , ben ik hen nog steeds schatplichtig. Paul 

Janssenss liet me de lange lij n in de adelsgeschiedenis zien. Aan het Kuropecs Uni-

versitairr Instituut in Florence werd ik begeleid door Franco Angiolmi en Gérard 

Delille.. Zij brachten me in contact met internationale literatuur. Onder hun impuls 

kregenn de contouren van deze studie gestalte. 

Al ss geen ander daagt Henk van Nierop promovendi uit het beste van 

zichzelff  te tonen. Sinds onze eerste gesprek, in november 1992, heeft hij als inspi-

ratorr en aanjager van dit boek gefungeerd. Aan zijn tussenkomst dank ik ook de 

promotiebeurss die de toenmalige Faculteit der Letteren van de UvA mij in het 

voorjaarr van 1996 aanbood. Zijn streven om Amsterdamse leesbaarheid te paren 

aann Gents positivisme, heb ik ervaren als een verrijking. Op dezelfde dag dat ik 

Henkk van Nierop voor het eerst ontmoette, had ik tevens een gesprek met Wim 

Blockmans.. Tijdens daaropvolgende jaren bleef ook hij steeds betrokken bij het 

onderzoek,, eerst vanuit de achtergrond, de laatste maanden van zeer nabij. 

Samenn met Thimo de Nij s beleefde ik tal van Florentijnse avonturen. Hem 

inn Leiden terug te vinden als collega, is voor mij een bron van groot plezier. Louis 

Sickingg leerde ik kennen in het Brusselse archief. Tijdens de daaropvolgende jaren 

raaktenn we nooit uitgepraat over onze projecten. Ook vanuit Luxemburg blijf t 

Louiss een aanjager van ideeën. Met Mano Damen deel ik een voorliefde voor de 

prosopografie.. We schreven, lange tijd zonder het van elkaar te weten, later steeds 

vakerr met elkaar overleggend, heel verwante maar toch verschillende boeken. 

Antheunn Janse las het hele manuscript en voorzag het van commentaar. Zijn 

trefzekeree opmerkingen en raadgevingen heb ik ter harte genomen. 

Hermann Beken en Monique van Hoogstraten verzonnen na leder tijdelijk 

baantjee weer een nieuwe klus voor me, zodat ik het hoofd weer even boven water 

konn houden. Bovendien bracht Herman me bij hoe je een geslaagd college geeft. 
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Verderr speelden twee informele netwerken een belangrijke rol in mijn 

levenn tijdens de afgelopen jaren. Bij mijn aankomst in Amsterdam kende ik er haast 

niemand.. De leden van de AlO-club namen me meteen in hun midden op. Mede 

dankzijj  hen voelde ik me al snel thuis in die stad. In Antwerpen miste ik intussen 

menigee bijeenkomst van de "Vrienden van den Twee' in Café de Herk. Toch bleef 

ikk er altijd welkom voor Bollekes en leek het alsof ik nooit was weggeweest. 

Mane-Charlottee vroeg zelden naar de stand van het proefschrift. Mijn 

standaardantwoordd luidde immers twee jaar lang: "Het is bijna af, echt waar." 

Hiermeee nam zij vrede. Om dit teken van liefde en om al die andere dingen ben ik 

haarr grote dank verschuldigd. 

Mij nn laatste woorden van dank gaan naar mijn zus, Martine, en mijn 

moeder,, Yvette. Nadat mijn vader ons was ontvallen, groeide ik op tussen deze 

vrouwen.. Ik heb hen altijd bewonderd om hun doorzettingsvermogen, ik wist me 

gedragenn door hun solidariteit. Mijn moeder bood Martine en mij met alleen de 

kanss om te studeren, ze liet ons ook de ruimte om ons te ontplooien. 

Denn Haag, april 2000 



Inleiding g 

Inn het laatste kwart van de vijftiende eeuw schilderde een thans onbekende meester 

eenn dubbelportret van Jan*  en Hendrik*  van Glymes-Bergen.1 De broers houden 

eenn getijdenboek voor zich op de bank. Geflankeerd door hun respectievelijke 

patroonheiligen,, bidden ze, geknield en met gevouwen handen tot God. Zo te zien, 

hoevenn ze Hem alvast niet te smeken om materiële bijstand. De mannen zijn 

weelderigg uitgedost. Misschien bidden ze bij nader inzien ook niet echt? - Hun 

ogenn zijn met neergeslagen, zelfbewust blikken ze vooruit. Ieder detail beklem-

toontt de voornaamheid van de geportreteerden. Heer Jan is gestoken in een 

wapenrok.. De versierselen van het Gulden Vlies verfraaien zijn wapenschild. 

Mijterr en kromstaf wijzen op Hendriks bisschoppelijke waardigheid. Elke toe-

schouwerr ziet in een oogopslag dat twee heren van stand zich hier lieten ver-

eeuwigen. . 

Jann en Hendrik van Glymes-Bergen gelden inderdaad als de machtigste edel-

liedenn van hun generatie.2 De niet aflatende steun die de broers Maximiliaan van 

Oostenrijk,, eerst tegen de Fransen en later tegen diens tegenstanders in de Neder-

landen,, hadden verleend, lag aan de basis van dit succes. In ruil beloonde Maxi-

miliaann hen met lucratieve en invloedrijke posities. Zo Het de aartshertog Jan in 

14811 verkiezen tot Vliesridder. Later volgden benoemingen als stadhouder van 

Namenn (1485), eerste kamerheer van Filips de Schone (eveneens in 1485) en lid 

vann de Financiële Raad (1487). Zeker deze laatste twee functies garandeerden Jan 

eenn stevige greep op het gevoerde beleid. Als eerste kamerheer bewaarde Jan 

bijvoorbeeldd Filips' geheime of kleine zegel. Tal van beslissingen werden dus 

slechtss uitgevoerd, mits Jan er zijn medewerking aan verleende.1 

11 Het dubbelportret maakte, als linkerhelft, deel uit van een tweeluik. Het rechterluik is 
verlorenn gegaan. Het schildenj (paneel, 46,5 x 41,5 cm.) bevindt zich in het Museum 
Markiezenhoff  te Bergen op Zoom. Beschrijvingen bij Erasmus en tgn tijd I, inv. nr. 40 en 
l'ijfhonderdjaarl'ijfhonderdjaar Grote Raad, 150 inv. nr. 306. All e informatie omtrent de broers Glymes-
Bergenn en andere edellieden is ontleend aan de desbetreffende biografische schetsen in het 
prosopografischh deel. Alleen daar ontbrekende bibliografische verwijzingen worden in noot 
weergegeven. . 
22 A. Walther, Die Anjdnge Kar/s I'., 17-19 en 25-26. 
11 M. Boone, 'Kanselier van Maanderen en Bourgondië', 222-223 en A. Walther, Die burgun-
dischendischen Zentralbehörden, 140-152. 
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Dee loopbaan van Hendrik verliep parallel aan die van zijn broer. In 1480 

slaagdee hij erin, met de hulp van Margareta van York en Maximiliaan van Oosten-

rijk ,, de bisschoppelijke zetel van Kamenjk te verwerven. Wellicht vanaf 1487 zat 

Hendrikk de Grote Raad voor en vanaf 1493 cumuleerde hij deze funcüe met het 

kanselierschapp van het Gulden Vlies. 

Inn het kielzog van Jan en Hendrik vergaarden ook hun twee jongere broers 

Antoon**  en Cornells*  aantrekkelijke functies. Cornells, de jongste van de vier, was 

dee martiaalste. In 1480 had hij zijn toekomstige echtgenote geschaakt. Na tussen-

komstt van Jan en Hendrik, verleende Maximiliaan hem drie jaar later gratie. 

Vervolgenss dook Cornells overal op waar de ambities van zijn broers slechts onder 

drukk van een bescheiden troepenmacht konden worden verwezenlijkt. Toen in 

14833 de monniken van de benedictijnenabdij te Sint-Truiden een nieuwe abt 

moestenn kiezen, lieten Cornells en zijn soldaten hen geen andere keuze dan 

Antoon.. Deze had tot dan toe aan het hoofd gestaan van de Bourgondische 

cisterciënzerabdijj  Mont-Sainte-Marie. Tien jaar later deed Cornells dit staaltje nog 

eenss over in Sint-Omaars. Ditmaal waren het de monniken van de Sint-Berüjns-

abdijj  die zich moesten schikken naar de plannen die de broers Glymes voor hen in 

pettoo hadden. 

Ookk de Habsburgse vorsten wisten Cornelis' militaire kwaliteiten naar waarde 

tee schatten. In 1490-'91 leidde Cornelis als Maximiliaans admiraal de oorlog ter zee 

tegenn Filips van K leeP en diens medestanders. Later benoemde Filips de Schone 

hemm tot aanvoerder van het landleger. Cornells' uitverkiezing tot VUesridder, in 

1501,, gold als beloning voor diens niet aflatende steun aan de vorstelijke en 

familialee politiek. 

Dee vier broers Glymes-Bergen konden het goed met elkaar vinden. Steeds 

onderhieldenn ze onderling nauw contact. Het particulier belang van één van hen 

goldd altijd als het gemeenschappelijk belang van allen. Hun optreden bracht hun 

grotee successen. Tijdens het laatste decennium van de vijftiende eeuw beheersten 

zee goeddeels de wereldlijke en kerkelijke machtsstructuren in de Lage Landen. Net 

inn deze periode profiteerde Bergen op Zoom bovendien, samen met de overige 

stedenn in de Scheldedelta, van de spectaculaire economische groei die Antwerpen 

toenn doormaakte.4 De broers Glymes-Bergen, haalden hier, samen met hun vrien-

44 W.A. van Ham, 'Een dnehoeksverhouding in westelijk Noord-Brabant', 100-102 en Idem, 
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denn en verwanten, de heren van Veere die ook admiralen van de Nederlanden 

waren,, groot voordeel uit.5 

Dee welvaart van Bergen op Zoom en zijn heren stoelde in belangrijke mate op 

dee komst van Engelse handelaars naar de plaatselijke jaarmarkten. Die heren 

bepleittenn bij Füips de Schone dan ook immer een vriendelijke houding jegens 

Engeland.. Hun tegenstrevers gaven de voorrang aan een goede relatie met de 

Fransen.. Handelsbelemmeringen met Engeland namen deze lieden op de koop toe. 

Bovendienn nep de alomtegenwoordigheid van de broers Glymes-Bergen en hun 

cliëntenn weerzin op. Vooral Frans van Busleyden*, aartsbisschop van Besancon en 

voorzitterr van de ambulante hofraad, en Willem van Croy-Chièvres*, de officieuze 

aanvoerderr van het rivaliserende huis Croy,6 aasden op hun val. Tijdens de zomer 

vann 1502 slaagden de francofielen in hun opzet. De broers Bergen werden uit al 

hunn functies ontheven. Füips de Schone dreef de vernedering ten top door hun 

tegenstanderss de meest lucratieve ambten toe te spelen." 

Hendrikk kwam de klap niet te boven. Hij stierf nauwelijks enkele maanden 

later.. Al s om te bewijzen dat zij niet uitgeteld waren, organiseerden Hendriks 

broerss een indrukwekkende begrafenisplechtigheid, waar tal van cliënten van het 

huiss Glymes-Bergen acte de presence gaven.8 Vervolgens voerden de broers en Filips 

dee Schone een onverkwikkelijk schouwspel op omtrent Hendriks nalatenschap. De 

broerss eisten betaling van 33.688 £. Het betrof hier de vergoeding voor onkosten 

MachtMacht en get^ag, 329-336. Voor de impact van de Antwerpse groei op de overige plaatsen in 
dee Scheldedelta; zie H. Van Der Wee, 'Handel in de Zuidelijke Nederlanden', 79-80 en L. 
Sicking,, Zeemacht en onmacht, 33-35. 
33 Füips van Bourgondië Beveren*, heer van Veere, was admiraal van de Nederlanden van 
14911 tot en met 1498. In dat laatste jaar werd hij opgevolgd door zijn (half)oom Filips van 
Bourgondië-Blaton*".. Deze laatste bleef aan tot in 1517, toen hij bisschop van Utrecht 
werd.. Het admiraalschap kwam nu in handen van AdolP, de intussen meerderjarige zoon 
vann Füips van Bourgondië-Beveren. Deze Adolf was sinds 1509 gehuwd met Anna van 
Bergen,, een dochter van Jan van Glymes-Bergen. De Nederlandse admiralen beheersten 
vanaff  hun uitvalsbasis Walcheren de Scheldemonding. Cfr. L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 
55.. Meer over het netwerk van de broers Glymes-Bergen bij A. Walther, Die Anfdnge Karls 
t ' ,, 25-26 en W.A. van Ham, Macht en ge^ag, "^-SO. Zie ook H.G. Koerugsberger, 'Prince 
andd States-General', 132-133. 
(('' A. Walther, Dte Anjange Kurls I'., 22-24 en 127-128. 

Ibidem,Ibidem, 25-26. Antoon van Lalamg-Hoogstraten*  tekende een uitgebreid verslag van de 
gebeurtenissenn op; zie Gachard ed., Collection des voyages des souveretns des Pays-Bas. I, 119 e.v. 
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diee Hendrik in dienst van de vorst zou hebben gemaakt. Füips vorderde dan weer 

opp hoge toon de teruggave van een aantal ringen, die Hendrik ten onrechte in zijn 

kofferss zou hebben bewaard.9 

Uiteindelijkk kregen de broers Bergen genoegdoening. Nog tot in 1510 zou de 

schatkistt hun delen van het verschuldigde bedrag uitkeren. Ook het politieke tij 

keerdee al snel weer in hun voordeel. Jan van Glymes-Bergen vernam, als één van 

dee eersten in de Nederlanden, in september 1506, het nieuws van Füips de Schones 

overlijdenn in het verre Castillo.10 Meteen trad hij opnieuw op de voorgrond. In de 

regentschapsraadd die voortaan in samenspraak met Margareta van Oostenrijk de 

Nederlandenn moest besturen, gaf Jan als vanouds leiding aan de pro-Engelse factie. 

Zij nn voornaamste opponent was weerom Willem van Croy-Chièvres.11 In de loop 

vann de daaropvolgende jaren kreeg Jan alle functies die hij in 1502 verloren had, 

éénn voor één weer terug. In maart 1509 werd Jan zelfs opnieuw eerste kamerheer, 

ditmaall  van Maximiliaan. Ook Antoon was nog met uitgeteld. Hij werd in 1512 

hoofdd van de grande chapelle in de hofhouding van Karel van Luxemburg. In deze 

functiee was hij verantwoordelijk voor liturgie en muziek aan het hof. 

Tochh herkreeg de familie Glymes-Bergen niet de dominantie die in het laatste 

decenniumm van de vijftiende eeuw zo kenmerkend voor haar was geweest. Zonder 

bisschopp in haar rangen,12 beschikte ze over aanzienlijk minder mogelijkheden tot 

patronage.. Bovendien waren het voorzitterschap van de Grote Raad en de kanse-

larijj  van het Gulden Vlies in andere handen overgegaan. 

88 Jean Molinet, Chromques. II, 518. 
!)!)ADNBADNB 2181 f. 105 (24.12.1503) 
100 J. Chmel ed., Urkunden, 257 en R. Wellens, 'Les Etats généraux et la succession', 126-127. 
111 H.G. Koemgsberger, 'Prince and States General', 132-133. Omstreeks 1520 zouden Jan 
enn Willem zich nog met elkaar verzoenen. Jans jongste zoon en opvolger, Antoon*, 
trouwdee toen met Jacoba van Croy. Deze Jacoba was een dochter van Hendrik*, graaf van 
Porcienn en een nicht van Willem. Zie ook W.A. van Ham, Macht en ge^ag, 79. 
122 De familie zou later opnieuw vooraanstaande clenci leveren. In 1522 werd Cornells van 
Glymes-Zevenbergenn jr. coadjutor met recht van opvolging van de Luikse bisschop. Cor-
nellss zou Evrard van der Mark*  in 1538 daadwerkelijk opvolgen. Na een intermezzo kwam 
dee Luikse zetel opnieuw in handen van de familie. Robrecht van Glymes-Bergen bezette 
hemm van 1557 tot 1565. Maximiliaan van Glymes-Bergen zou in 1559 dan weer de eerste 
aartsbisschopp van Kamenjk worden. 



INI.KIDIN G G 13 3 

Well  zouden ook Jans zoon, Antoon, en zijn kleinzoon, Jan I V n als vlies -

ndders,, stadhouders en leden van de Raad van State een belangrijk aandeel behou-

denn in het bestuur van de Lage Landen. Samen met andere vooraanstaande 

edelliedenn die belangrijke bezittingen hadden in het noordwesten van het hertog-

domm Brabant, zoals Willem van Oranje en Antoon van Lalaing, graaf van 

Hoogstraten,, zou deze Jan IV toetreden tot de adellijke Liga tegen Granvelle.14 In 

hett voorjaar van 1566 zonden de leden van de Liga Jan en Floris van 

Montmorency,, baron van Montigny, als gezanten naar Filips II.15 Hun missie 

kendee geen gelukkig verloop. Jan en Floris werden gewantrouwd door de koning 

enn zijn omgeving. Zij konden niet gaan en staan waar ze wilden. Uiteindelijk werd 

Floriss in september 1567 aangehouden en opgesloten in de burcht van Simancas. 

Dri ee jaar later liet de koning hem wurgen. Jan bleef een dergelijk lot bespaard. Hij 

wass een maand voor Floris' arrestatie overleden. Jan had geen kinderen. Hij was de 

laatstee telg uit een geslacht waarvan de leden gedurende meer dan een eeuw, als 

vertrouwelingenn van de vorsten, het beleid in de Lage Landen mede gestalte 

haddenn gegeven. 

Dee lotgevallen van de familie Glymes-Bergen zijn exemplarisch. Tijdens het 

laatstee kwart van de vijftiende eeuw en de eerste helft van de zestiende eeuw 

monopoliseerdenn edellieden uit een beperkt aantal, onderl ing verzwagerde families 

hogee bestuursfuncties in de Lage Landen. Die functies dankten ze aan de vorsten. 

Dee verhouding tussen vorsten en dergelijke edellieden was echter niet steeds 

rimpelloos.. Net zoals de broers Glymes-Bergen verloren sommigen onder hen 

tijdelij kk of blijvend het vertrouwen van de vorst. Dat de Bourgondische hertogen 

enn hun Habsburgse opvolgers het ontstaan en de bloei van zulk een aristocratische 

groepp hebben gestimuleerd, betwist geen historicus meer.16 Maar de details en het 

MM Een korte biografie bij M. Baelde, De collaterale raden, 231. 
144 Meer over de Liga en haar programma bij H. van Nierop, 'The Nobility of the Nether-
lands',, 92; Idem, 'De adel en de Opstand', 463-464 en F. Rachfahl, Wilhelm von Oranten. II, 
1755 e.v. H. Pirenne wees reeds op het aandeel van Brabantse edellieden in de Liga; Cfr. 
dienss Histoire de Belgique. III,  415. 
155 G. Parker, The Dutch Revolt, 71-72, 83 en 108. 
166 C.A.J. Armstrong meende in zijn 'Had the Burgundian Government a policy for the 
Nobility'' dat deze groep van hoge edellieden min of meer spontaan was ontstaan. Bemoei-
enissenn van de hertogen zouden hierbij slechts een minimale rol hebben gespeeld. R. Van 
Uytvenn en W. Paravioni hebben in hun artikelen 'Vorst, adel en steden' en 'De Brabantse 
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vervolgg van het verhaal bleven goeddeels in nevelen gehuld. Wel laat onderzoek 

vermoedenn dat deze aristocratie eerder gestalte kreeg in Waals-Vlaanderen en 

Brabantt en slechts later, in ieder geval na 1477, in Holland.17 

Ookk de sociale origine van deze groep was divers. Telgen uit zij- of bastaard-

takkenn van de vorstelijke familie maakten er deel van uit, naast afstammelingen van 

geslachtenn die van oudsher tot de hoge adel werden gerekend. Maar ook sociale 

stijgerss zoals edellieden wiens familie kort tevoren nog tot de lokale adel of het 

stadspatriciaatt behoorde, werden er in opgenomen. Al deze verschillende achter-

grondenn stonden groepsvorming niet in de weg. Leden van ambitieuze families 

haddenn zich, na twee of drie generaties in vorstelijke dienst, genesteld in de schoot 

vann de aristocratie die in de tweede helft van de vijftiende en de vroege zestiende 

eeuww was ontstaan.18 De Rijselaar Thomas Mallet bijvoorbeeld verwierf dankzij een 

mooiee loopbaan in de rekenkamer de nddertittel en een aanzienlijk leenbezit. 

Hijzelff  trouwde met een lid van de familie Lannoy, zijn kleinzoon Jan zou in de 

vroegee zestiende eeuw een achterkleindochter van hertog Füips de Goede huwen.19 

Omgekeerdd waren gevestigde edellieden met blind voor de mogelijkheden die 

juridischee scholing bood.2" De broers Hendrik*  en Antoon* van Glymes-Bergen 

haddenn zich in Leuven op hun geestelijke loopbaan voorbereid. Hendrik zou later 

zelfss zijn academische studie bekronen met een promot ie in het Romeins en het 

kerkelijkk recht aan de universiteit van Orleans. Antoon van Lalaing*, de heer van 

adel'' en 'Soziale Schichtung', 'Moers, Cray, Burgund' en 'Expansion et integration', mijns 
inzienss het tegendeel overtuigend aangetoond. Zie verder P. Janssens, De evolutie van de 
BelgischeBelgische adel, 6 en 129-130. 
177 Voor de Brabantse adel zie literatuurverwijzingen in vorige noot; meer over Waals-Vlaan-
derenn bi) H. Cools, 'Le pnnce et la noblesse', 387-405. A. Janse bracht de Hollandse adel 
omstreekss 1475 in kaart in zijn 'Het leenbezit', 163-204. Laatstgenoemde auteur bereidt 
ookk een boek over de middeleeuwse Hollandse adel voor. 
188 Cfr. H. De Ridder-Symoens, 'Adel en Universiteiten', 425-426 en 431; P. De Win, 
'Queeste',, 225-227 en Idem, 'De lagere adel' 191-193. Zie verder bv. ook de biografie van 
Antoonn Rolin. 
199 Cfr. biografie van Füips van Bourgondië-Beveren; zie verder J. Bartier, Ugistes et gens de 
finances,finances, 85, 107, 219, 236-238 en 437; H. Cools, 'Le pnnce et la noblesse', 397 en 405; 
Idem,, Met raad en daad?, 202-204 en J. Dumolyn en F. Van Tncht, 'Adel en nobüitenngs-
processen',, 213. 
2""  H. De Ridder-Symoens, 'Milieu social, études universitaires', 278-279 en Idem, 'Training 
andd Professionalization', 168. 
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hett nabunge Hoogstraten, zond zijn gelijknamige bastaardzoon naar de universiteit 

vann Padua.21 Na zijn terugkeer in de Lage Landen werkte Antoon jr. als raadsheer 

bijj  de Raad van Brabant mee aan de versterking van het vorstelijk gezag. 

Vorstenn smeltten dus edellieden van allerlei slag samen tot een amalgaam. 

Zowell  in Frankrijk als in de Nederlanden hebben historici dit proces herkend en 

vervolgenss omschreven als 'staatsfeodalisme'.22 Systematisch onderzoek naar de 

werkingg van het proces in de praktijk, waar Raymond Van Uytven bijna een 

kwarteeuww geleden in zijn baanbrekende artikel 'Vorst, adel en steden' toe opriep, 

iss tot nu toe echter nauwelijks verricht. Om "de concrete weerslag van het Bour-

gondischee bewind op de adel" te kunnen meten en in kaart te kunnen brengen 

zouden:: "de prosopograaf, de genealoog en de historicus van de instellingen en 

vann de sociaal-economische structuren de handen in mekaar (moeten) slaan."2^ 

Dezee oproep weerspiegelt de dilemma's waar eenieder die onderzoek doet naar 

maatschappelijkee elites in het verleden mee worstelt.24 De bestudeerde groep moet 

nauwkeurigg worden afgebakend. Alleen onderzoek naar een significant deel van de 

groepp levert min of meer geldige resultaten op en die resultaten dienen te worden 

getoetstt aan bredere maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de 

bestudeerdee periode. Deze voorwaarden maken eliteonderzoek arbeidsintensief. 

Eenn allesomvattend boek over edellieden in de Bourgondische landen tijdens de 

'langee zestiende eeuw' kan de eenzame promovendus niet afleveren. Wel hoop ik 

datt dit proefschrift inzicht biedt in de wijze waarop een smeltkroes van edellieden 

gestaltee kreeg. All e leden van die smeltkroes waren tijdens de laatste decennia van 

dee vijftiende en de eerste decennia van de zestiende eeuw in dienst van de vorst 

betrokkenn bi) het staatsvormingsproces. Deze groep van edellieden zal ik in dit 

boekk aanduiden als aristocraten.2b 

211 H. De Ridder-Symoens, 'Milieu social, études universitaires', 269. 
222 J.P. Genet, 'Feodalisme et naissande de 1'état modeme', 239-264 en f. Dumolvn en F, 
Vann Tncht, 'Adel en nobilitenngsprocessen', 207-213 
211 Citaten uit R. Van Uytven, 'Vorst adel en steden', 105-106. 
244 Cfr. L. Stone, 'Prosopography', 46-79; Idem en J.C. Fawtier Stone, An Open Hitte?, 25-42 
enn J. de Jong, 'Prosopografie, een mogelijkheid', 214-215 
2DD P. Geerts e.a. eds., I 'an Dale. Groot woordenboek der Xederlandse Taal. ƒ *"" , 209 omschrijven 
aristocratenn als: "leden van een adellijke oligarchie ...; leden van een regerende klasse van 
aanzienlijkenn ..." Zie ook P. Jannssens, De evolutie van de Belgische adel, 468 en 473 die aristo-
cratiecratie en hoge ^ /aanmerkt als "contextgebonden begrippen". 
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Tussenn het aantreden van Maria van Bourgondië (1477) en dat van Maria van 

Hongarijee (1531) ligt iets meer dan een halve eeuw.26 De staatsregeling van de 

Bourgondischee landen veranderde in de loop van die vierenvijftig jaar met wezen-

lijk .. Maria en haar echtgenoot, Maximiliaan van Oostenrijk, waren er in geslaagd de 

Bourgondischee erfenis goeddeels te bewaren. Die erfenis bestond uit een reeks 

territoriaa die dezelfde vorst en enkele overkoepelende bestuursinstellingen deelden. 

I nn 1521 had Karel V nog de voorheen Franse enclave Doorn ik aan deze gewesten 

toegevoegd.. Maar de Bourgondische landen vormden toen al niet meer het 

centrumm van Karel V's machtsbasis. Als keizer van het Duitse Rijk, koning van 

Castilië,, Aragon en Beide Siciliën en heerser over de net ontdekte delen van de 

Nieuwee Wereld reikten zijn belangen veel verder. Voortaan zou hij zich slechts van 

opp een afstand inlaten met het beleid in de Lage Landen. De aanwezigheid van een 

regentess kreeg een permanent karakter. De leden van de op te richten centrale 

radenn zouden haar bijstaan in het bestuur. Die nieuwe instellingen vervingen de 

oudee Bourgondische hofraden. Duidelijke taakomschrijvingen moesten de slag-

krachtt van de regering vergroten. 

I nn de Nederlanden kunnen de jaren tussen 1477 en 1531 worden bestempeld 

alss een periode met een duidelijke identiteit. De maatschappelijke en bestuurlijke 

verhoudingenn die tijdens de Bourgondische periode waren gegroeid, kwamen 

versterktt uit de langdurige crisis die volgde op het overlijden van Karel de Stoute in 

1477.. Ze riepen nu minder weerstand op dan tevoren. Vanaf het laatste decennium 

vann de vijftiende eeuw groeide de economie krachtig en bloeide het culturele 

leven.277 Soortgelijke ontwikkelingen deden zich tegelijkertijd voor in Engeland28 en 

inn Frankrijk.29 Historici van al deze landen overschrijden dan ook regelmatig de ïet-

266 Zie voor wat volgt W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 11 en 251; M. Baelde, 
DeDe collaterale raden, 8-25; H.G. Koenigsberger, Prince and States General', 129-144; H. De 
Schepper,, 'Inleiding tot het instellingen-repertorium', 25-33; L.V.G. Gorter-van Royen, 
MariaMaria van Hongarije, 41-47 en 142-161 en A. Walther, Die burgundtschen Zentralbehörden, 115-

121. . 
277 W. Blockmans en W. Prevenier bestempelden deze penode in hun De Bourgondiërs als de 
'tweedee bloeiperiode'; zie aldaar 227-250. 
2»» D.M. Loades, 'England under the Tudors', 409-416 en 423-427 en J.A. Guy, Tudor 

England,England, passim. 
2<)2<) E. Le Roy Ladune, L'Etat royal. De Louts XI d Henri IV, 11-54 en D. Potter, A History of 

France,France, 1460-1'560, vii-xiv . 
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watt artificiële scheidslijn tussen 'Middeleeuwen' en 'Nieuwe Tijd'.3" De auteur van 

dezee monografie sluit zich welbewust aan bij die inmiddels gegroeide praktijk.31 

M amm en Maximiliaan probeerden niet alleen de Pays d'embas, of Nederlandse 

gewesten,, voor hun dynastie te bewaren. Ze ondernamen ook verwoede pogingen 

omm het hertogdom Bourgondië, het gelijknamige Vnjgraafschap en enkele aan-

palendee gebieden, die de Franse koning Lodewijk XI in 1477 had veroverd, te 

herwinnen.322 De Habsburger slaagde gedeeltelijk in zijn opzet. Het her togdom 

Bourgondiëë bleef stevig in Franse handen. Maar, in 1493 bij de vrede van Senlis, 

erkendee Lodewijks opvolger, Karel VII I , de aanspraken van Maximiliaan en zijn 

zoonn Filips de Schone op de Franche-Comté en de Charolais. Een arbitrage-

commissiee moest de resterende betwiste gebieden toewijzen.33 De Habsburgers 

zoudenn het Vrijgraafschap in handen houden tot aan de vrede van Nijmegen uit 

1678.. Toch viel de bestuurlijke geschiedenis van de Franche-Comté vooralsnog 

niett geheel samen met die van de Lage Landen. Tot in 1498 stond het gebied no-

minaall  onder het gezag van Maximiliaan, die het namens zijn zoon beheerde. Tien 

)aarr later verkreeg de dochter van Maximiliaan, Margareta van Oostenrijk, voor de 

duurr van haar leven, het landsheerlijk gezag over de Franche-Comté.34 

Voorr de in Mechelen of Brussel residerende vorsten oversteeg het belang van 

hett Vrijgraafschap dat van een verafgelegen buitengewest. Het was een strategisch 

bezit.. Van daaruit konden troepen, indien gewenst, Frankrijk, Lotharingen, de 

Savoiee of de Zwitserse kantons binnenvallen. Later zou het gebied een kostbare 

verbindingsschakell  vormen tussen de Habsburgse bezittingen in Noord-I talie en 

dee Nederlanden.^5 Al die tijd bleef de universiteit van Dole een kweekvijver voor 

M>M>  R. Van Uvtven, 'Sociaal-economische evoluties in de Nederlanden', 60-89. 
^^ Zie voor de geschiedenis van de Nederlanden, naast de al genoemde studies van Block-
manss en Prevenier bv. ook L. Sicking, Zeemacht en onmacht en J.I. Israel, The Dutch Republic. 
^22 L. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté, 36. 
""  Het Yri|graafschap was een leen van het keizernjk. De Franse koning kon hierop veel 
minderr sterke rechten laten gelden dan op het hertogdom Bourgondië. De tekst van de 
vredee van Senlis bij f, Dumont ed., Corps universe! diplomatique. Ill  2, 303-311. Bespreking bij 
Y.. Labande-Maüfert, Charles XIII et son milieu, 132-137, R.J. Knecht, The Rise and Fall of 
RenaissanceRenaissance France, 37-40 en F. Rabb, I^es ongines médiévales, 301-304.. 
MM L. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté, 37 en A. Walther, Die Anjange Karls V., 187-199. 
,33 G. Parker, The Spanish Road, passim. 



18 8 HAN SS COOLS 

hogee bestuursambtenaren uit de wijde omgeving.36 Om al deze redenen streefden 

Maximüiaann van Oostenrijk en zijn opvolgers er steeds naar zoveel mogelijk 

edelliedenn uit beide Bourgondiës aan zich te binden, verbleven er ook voortdurend 

liedenn uit deze streken aan het hof. In een studie als deze mogen zij met ontbreken. 

I nn die gewesten, net zomin als elders in de landen die tot de Bourgondische 

erfeniss behoorden, bestond er een strak, juridisch onderscheid tussen hoge en lage 

adel.. All e edellieden deelden een aantal voorrechten, daarin onderscheidden ze zich 

vann de andere leden van de maatschappij. Meestal hadden ze die voorrechten reeds 

bijj  hun geboorte verkregen. Maar soms waren die hun ook toegekend bij hun for-

melee opname in de adelstand.37 

Dezee gemeenschappelijke kenmerken maakten edellieden niet tot een homo-

genee sociale groep. Er bestonden tussen hen enorme verschillen in vermogen, 

aanzienn en macht. Aan de onderzijde was de grens tussen adel en stadspatnciaat 

vann oudsher poreus en dat zou gedurende de volgende eeuwen zo blijven.38 Tot in 

dee tweede helft van de vijftiende eeuw leek ook aan de bovenkant de scheidslijn 

tussenn voorname, maar ondergeschikte edellieden aan de ene zijde en territoriale, 

zelfstandigee vorsten, aan de andere zijde vloeiend. Pas toen slaagden de Franse 

koningenn en Bourgondisch-Habsburgse vorsten er definitief in potentiële mede-

dingerss als Jacob van Armagnac, hertog van Nemours of Lodewijk van Luxemburg 

uitt te schakelen.39 

Edelliedenn die wel bereid waren mee te werken aan de versterking van de 

vorstelijkee macht, werden gul beloond. De vorst verleende hun heerlijkheden en 

titels.titels.4040 Ze vertoefden in zijn schaduw aan het hof. Lieden die de vorst vertrouwde, 

366 J. Theurot, 'L'umversité de Dole', 287-300. 
377 Parafrase van de definitie bij P. De Win, 'Queeste', 273. Zie verder P. Janssens, De evolutie 
vanvan de Belgische adel, 103-107; H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 26-28, Idem, 'De 
adell  en de Opstand', 461; Idem, 'The Nobility and the Revolt of the Netherlands', 83-84 en 
H.. De Ridder-Symoens, 'Adel en Universiteiten', 425-426. 
388 H.F.K. van Nierop, Van ndders tot regenten, 40-43 en P. De Win, 'De lagere adel', 171-207. 
399 S.H. Cuttler, The Law of Treason, passim; E. Le Roy Ladune, L'Etat royal, 108, 111 en 
114,, W. Paravicini, 'Peur, pratiques, intelligences', 183-196 en D. Potter, War and Govern-
ment,ment, 32-36 en 47-49. 
400 P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 129-130 en 319. De Franse koningen onder-
namenn op hetzelfde ogenblik soortgelijke acties, cfr. P. Contamine, La noblesse au royaume de 
France,France, 77-84. 
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mochtenn hem van advies dienen in de centrale bestuursorganen of optreden als 

zijnn plaatsvervangers in één van de gewesten. Wie meende uit te blinken in militaire 

aangelegenhedenn ambieerde een commandopost in het leger. Sommigen liet de 

vorstt toe in een kring van quasi-gelijken: de Orde van het Gulden Vlies. Op deze 

wijzee creëerden de opeenvolgende Bourgondisch-Habsburgse vorsten een nieuwe 

laagg in de stand van edellieden, hervormden ze de feodale piramide naar eigen 

inzicht. . 

Omgekeerdd waren edellieden geen willoze poppen. Ze bepaalden zelf of ze de 

confrontatiee aangingen met de vorst of kozen voor een loopbaan in zijn dienst. In 

hett tweede geval stond er meer dan alleen maar geld en een reeks klinkende titels 

tegenoverr hun afhankelijkheid. Samen met bestuursfuncties vertrouwde de vorst 

henn een deel van zijn vermogen tot patronage toe. Stadhouders en legeraanvoer-

derss deelden banen uit. Wie zij selecteerden bepaalden ze tot op zekere hoogte 

zelf.. Deze edellieden beschikten uiteraard ook over een netwerk van contacten aan 

hett vorstelijk hof. Sommigen onder hen ontpopten zich, met gebruikmaking van 

ditt netwerk, tot succesvolle belangenbehartigers van lokale gemeenschappen. Voor 

hunn russenkomsten ontvingen ze vaak royale vergoedingen.41 Kortom, dergelijke 

edelliedenn werden makelaars in macht.42 

Edelliedenn beschikten over maatschappelijk prestige. Daarom beschouwden 

dee vorsten hen als potentiële partners bij de versterking van de staatsmacht. Maar 

wildenn de vorsten dit proces blijven sturen dan moesten zij het overwicht over de 

edelliedenn behouden. Het bepalen van de rangorde in de schoot van de adel en het 

behoudd van het monopolie hierover was daartoe het uitgelezen middel. Het berei-

kenn van deze doelstelling vormde dan ook de drijfveer achter het adelsbeleid van 

dee Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers.41 

Hett zou nog verschillende eeuwen vergen eer de overheid er in slaagde alle 

edelliedenn te registreren en dus te beheersen.44 Maar reeds aan het einde van de 

411 Voorbeelden uit de praktijk bij A. Dervüle, 'Les pots-de vin', -W9-4"7!; H.G. Koenigs-
berger,, 'Patronage and bnbery', 167-175; J. Tracy, Holland under Habsburg Rule, 101-103 en 
R.. Van Uytven, 'Classes économiques', 367 en 371. 
422 A. Maczak, 'The Nobüty-State Relationship', 189-206. 
433 P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 319 en W. Paravicim, 'Soziale Schichtung', 135. 
444 De Belgische overheid zou daar zelfs nooit helemaal in zijn geslaagd. In het begin van de 
twintigstee eeuw staakte ze haar pogingen hiertoe; cfr. P. janssens, De evolutie van de Belgische 
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vijftiendee eeuw werden de contouren van de nieuwe adellijke hiërarchie in de Lage 

Landenn zichtbaar. Edellieden die het recht hadden in de onmiddellijke omgeving 

vann de vorst of van zijn plaatsvervanger te vertoeven, of die beschikten over een 

stukk van de vorstelijke patronage behoorden tot een toplaag die ik omschrijf als 

aristocratie.. De voornaamste leden van de hofhouding, namelijk de kamerheren en 

dee hofmeesters, leden van de vorstelijke bestuursraden, Vliesndders, provinciale 

gouverneurss en aanvoerders van ordonnantiebenden of legerleiders met een 

vergelijkbaree status, voldeden aan één van de twee vermelde criteria en vaak aan 

beidee tegelijk.45 In dit proefschrift doe ik verslag van een zoektocht naar deze 

mensen.. Hun loopbanen, hun familiale netwerken, de kansen die ze kregen en de 

keuzess die ze maakten, probeer ik te schetsen. 

Dee prosopografische methode vormde mijn richtsnoer bij deze zoektocht. 

Eenn prosopograaf verzamelt, vertrekkend van een vragenlijst, biografische gege-

venss over een welomschreven groep mensen. Op grond van de verzamelde gege-

venss formuleert hij antwoorden op historische vragen.46 Door relevante informatie 

overr zoveel mogelijk individuen uit de afgebakende groep systematisch te verwer-

ken,, tracht de prosopograaf de anekdotiek te oversüjgen en min of meer geldige 

uitsprakenn af te leveren. 

Dezee mogelijkheid maakt prosopografisch onderzoek aantrekkelijk voor een 

historicuss die opereert op het snijpunt van sociale en politieke geschiedenis.47 Juist 

inn dit deelgebied was tot voor enkele decennia de verleiding groot om op grond 

vann enkele welbekende, maar atypische voorbeelden, verregaande conclusies te 

trekken.. De bekendste voorbeelden van de clichés die uit een dergelijke denkwijze 

zijnn voortgekomen, vormen wellicht de beelden van de immer in opkomst zijnde 

burgerijj  en haar noodzakelijke pendant, de eeuwig in verval verkerende adel.48 

adel,\bl. adel,\bl. 
455 Bi] deze definitie van aristocratie heb ik me laten leiden door de cntena die H.F.K Van 
Nieropp formuleerde in 'De adel en de Opstand', 460 en Idem, 'The Nobility and the Revolt 
off  the Netherlands', 83-84. 
i(i(>>  Parafrase van de definitie bij H. De Ridder-Symoens, 'Prosopografie en middeleeuwse 

geschiedenis',, 96. 
vv L. Stone, 'Prosopography', 72-73 en 'Preface', in: W. Reinhard ed., Power Elites and State 

Building,Building, LX. 
488 Een kritische bespreking van het oude verhaal bi) P. Contamine, 'Introducüon', in: Idem 
ed.,, L'Etat et les Anstocraties, 11-26. Zie ook H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 86. 



INI.KIDINC ; ; 21 1 

Recentt onderzoek naar het ontstaan en de groei van de moderne staat is er op 

gerichtt deze en andere gemeenplaatsen te weerleggen.4Q Willen historici in die op-

drachtt slagen, dan moeten ze zoveel mogelijk te weten komen over al diegenen die 

bijj  de versterking van de staatsmacht in het vroegmoderne Europa waren betrok-

ken.. Ongeveer vijftien jaar geleden kwam een voorlopig nog niet opdrogende 

stroomm van publicaties over dit fenomeen op gang. De beschikbare kennis groeit 

snell  aan. Prosopografen hebben hierin een belangrijk aandeel.50 

Dezee vaststelling geldt ook voor de kennis van de sociale en bestuurlijke elite 

inn de Bourgondische landen. In 1982 opperde Werner Paravicini, tijdens het eerste 

internationalee congres der mediëvisten-prosopografen, de aanmaak van een zoge-

naamdee Prosopographia Burgundica, een biografisch repertorium van alle hoffunctio-

narissenn van de Bourgondische hertogen uit het huis Valois.51 Dat leek toen, ook 

voorr de bedenker van het plan, een vage droom. Intussen heeft een internationale 

werkgroepp dit idee opgepikt.52 Door de resultaten van onlangs voltooid of nog 

lopendd onderzoek naar de leden van centrale bestuursinstellingen of naar lokale 

elitess in de Lage Landen samen te voegen, zou de Prosopographia Burgundica alsnog 

gestaltee krijgen. In de hoop zo een bijdrage te leveren aan dit project, heb ik bio-

grafischee notities van de aristocraten die leefden in de Bourgondische landen 

tijdenss de besproken periode en die ik kon identificeren, opgenomen in het tweede 

deell  van dit boek. Deze notities vormen de grondstof van het proefschrift. Ze zijn 

integraall  opgenomen in het tweede deel en kunnen zelfstandig worden 

geraadpleegd. . 

Hett eerste deel van het boek is gewijd aan de analyse van die verzamelde gege-

vens.. Di t deel valt uiteen in acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk schets ik, 

aann de hand van de concepten die gedurende de afgelopen decennia werden 

ontwikkeld,, het ontstaan en de groei van de moderne staat in de Lage Landen. Ver-

volgenss geef ik aan hoe historici tot nu toe de betrokkenheid van edellieden bij dit 

process inschatten. Het tweede hoofdstuk biedt een blik op het toneel waarop 

v>v> \X'. Blockmans, 'Les ongines des états modernes', 4-6. 
Vll Resultaten worden o.a. voorgesteld in de volgende bundels W. Reinhard ed., Power Elites 
andand State Building, F. Autrand ed., Prosopographie et genese de l'état moderne en K. Goudnaan e.a. 
eds.,, Prosopography and Computer, 
Dll W. Paravicini, '"Ordonnances de rHötel'", 243-266. 
322 W. Blockmans e.a., 'Prosopographica Burgundica', 147-148. 
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anstoratenn hun rol speelden. Hier worden de instellingen besproken waarvan het 

lidmaatschapp edellieden tot aristocraten maakte. Vanaf het derde hoofdstuk staan 

dee spelers centraal. Eerst probeer ik te achterhalen welke sociale achtergrond 

aristocratenn hadden. In het vierde hoofdstuk poog ik de bindingen van aristocraten 

mett de gewesten in kaart te brengen. In het vijfde hoofdstuk probeer ik typische 

anstocrauschee loopbanen te reconstrueren en de invloed van deze mannen te 

wegen.. In het zesde hoofdstuk geef ik aan hoe belangrijk het voor de vorsten was 

hunn aristocratische clientèle te onderhouden en te versterken, respectievelijk in de 

Nederlandenn en in het Vnjgraafschap. De gevolgen van een breuk tussen vorst en 

enn edellieden worden besproken in hoofdstuk zeven. In het achtste hoofdstuk 

besteedd ik aandacht aan de betrokkenheid van anstocrausche families bij het 

landsheerlijkee streven naar de opbouw van een vorstelijke kerk. Een samenvatting 

vann de voornaamste conclusies besluit Deel Eén. 



Hoofdstukk I 

Enkelee historiografische beschouwingen 

a)a) l 'nies op het ontstaan van de moderne staat in Europa 

Historicii  bieden geen pasklare oplossingen voor de problemen waar hun samen-

levingenn mee worstelen. Toch klinken in de vragen die ze zich stellen lopende 

maatschappelijkee debatten vaak door. Hun antwoorden leveren, net zoals die van 

anderee intellectuelen, op zijn best, een bescheiden bijdrage tot dat ruimere debat.1 

Twijfell  omtrent het voortbestaan van de 'eigen' nationale staat en de daarbij horen-

dee spelregels in een in een steeds opener wereld heeft een brede stroom van onder-

zoekk naar de 'genese' van de 'moderne staat' op gang gebracht.2 

Dee wetenschappelijke gemeenschap begrijpt de 'moderne staat' als de 'heden-

daagsee staat' voorzover deze 'democratische, liberale en kapitalistische' trekken 

bezit.. ̂  De wortels van een dergelijke staat gaan terug op de crisis die Europa in de 

latee Middeleeuwen trof en die leidde tot diepgaande sociale en economische veran-

deringen.. De instorting van de 'klassieke feodaliteit' bevorderde toen immers het 

ontstaann van nieuwe vormen van machtsconcentratie en machtsuitbreiding.4 In 

grotee delen van Europa lag het initiatief hiertoe bij monarchen van allerlei slag. 

11 Meer over de inbreng van hisronci in het maatschappelijk debat bi) J. Tollebeek en T. 
Yerschaffell  De vreugden van Houssaye. Zie verder W. Blockmans, Geschiedenis van de macht in 
Europa,Europa, 11-13. B. Croce wees histonci erop dat; "Elke geschiedenis," die ze schnjven 
"eigentijdsee geschiedenis is;" zie zijn Teona e Storia, 4. 
**  Cfr. A. Guérv, 'L'historien, la cnse et 1'état', 233-256; W. Blockmans, 'Les ongines des 
étatss modernes', 14 en Idem, 'Beheersen en overtuigen', 97-98. De uitdrukking "geboorte 
vann de moderne staat" verwijst naar het onderzoeksproggramma lui Genese de /'E/at Moderne 
datt het Franse Centre National de ia Recherche Saenttftque in het midden van de jaren '80 
opzette.. Vanaf 1988 werd dit thema uitgediept door de European Science Foundation in een 
grootschaligg onderzoeksprogramma dat vijf jaar liep en waarvan de zevendeUge reeks The 
OriginsOrigins of the Modern State in Europe, 1'3th - 18th Centunes, Oxford etc, 1996 e.v. de neerslag 
vormt. . 
11 J.P. Genet, 'Which State Rises?', 119. 
44 B. Guenée, L'Ocadent aux XII'° ef Xl'° sièc/es, 60-63;j.P. Genet, 'L'Etat Moderne: un 

modèlee opératoire?', 261 en C. Tilly , 'Sulla formazione dello stato in Europa. Riflessioni 
introdutive',, 21 35. 
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Waarr al vroeg een dicht stedelijk netwerk bestond, namen afzonderlijke steden of 

eenn coalitie daarvan vaak het voortouw.3 

Enkelee jaren geleden heeft de Franse historicus Jean Philippe Genet gepoogd 

dee 'moderne staat in wording' te definiëren. Volgens hem hing het succes van dit 

strevenn naar macht af van de vervulling van zes voorwaarden/' De eerste drie van 

dezee voorwaarden zijn noodzakelijk maar niet voldoende. De laatste drie voor-

waardenn zijn aanvullend. Deze slaan op de infrastructuur zonder welke niemand 

eenn staat kan opbouwen. 

D ee eerste noodzakelijke voorwaarde stelt dat wie gezag uitoefent over een 

bepaaldd grondgebied erin moet slagen een beroep te doen op alle inwoners van dat 

gebiedd en niet alleen op zijn eigen vazallen. Aan de tweede voorwaarde is voldaan 

wanneerr deze bijdrage op verschillende manieren van de inwoners kan worden 

geheven.. De bijdrage kan dan bijvoorbeeld zowel de persoonlijke deelname van de 

inwonerss aan een militaire campagne van de vorst behelzen, als het betalen van 

belastingen.. De derde voorwaarde vereist dat de inwoners op één of andere wijze 

hunn goedkeuring hechten aan de oproepen van de machthebber om een bijdrage te 

leverenn en de daaruit volgende heffing van deze bijdrage. Kor tom, volgens Jean 

Philippee Genet hangt het 'ontstaan van de moderne staat' samen met de geboorte 

vann een politieke gemeenschap, hoe beperkt haar speelruimte verder ook moge 

wezen. . 

Dee ontwikkeling van deze gemeenschap vereist ook vooruitgang van techni-

schee aard. Zo kan de machthebber zijn beroep op de samenleving alleen in praküjk 

brengenn indien hij beschikt over een ambtenarenkorps van enige omvang. Di t 

korpss dient de beginselen van recht en boekhouden te beheersen. Bovendien moet 

dee machthebber ernaar streven de sfeer van het recht te monopoliseren; wetgeving 

enn de uitoefening van geweld binnen zijn grondgebied te beheersen. Naar buiten 

55 W. Blockmans, 'Beheersen en overtuigen', 23-24; Idem, Geschiedenis van de macht, 105-159; 
Idem,, 'Voracious states and obstructing cities', 689-705 en G. Chittolini, 'Clues, "city-
states""  and regional states', 689-705. 

 J.P. Genet, ^Vicn State Rises', 122-131. Genet neemt de hierna beschreven ontwikkelin-
genn alleen waar in de "grote post-feodale monarchieën" Frankrijk en Engeland. Zij bezaten 
echterr niet het monopolie op deze vernieuwingen. In een totaal andere omgeving voldeden 
bijvoorbeeldd ook de Italiaanse commune aan deze voorwaarden. Zie o.a. G. Chittolini, Cities, 
"city-states""  and regional identity', 695-701 en D. Waley, The Italian City-Republics. 
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gerichtt geweld daarentegen biedt de machthebber de mogelijkheid de onderdanen 

zwaarderr te belasten en zo de middelen waarover de staat beschikt te vergroten. 

Naastt vele andere factoren bepaalden de zeer verschelden sociaal-economi-

schee en geografische structuren van de Europese landstreken de uiteenlopende tra-

jectenn die deze doorliepen tot de 'natiestaat'. Deze staatsvorm drong overigens pas 

inn de negentiende eeuw overal door. De Amerikaanse socioloog en histoncus 

Charless Till y heeft een typologie van dergelijke trajecten voorgesteld." Volgens hem 

zoudenn staten hun interne samenhang hebben bevorderd door een 'concentratie 

vann dwang' (coercion intensive path), een 'concentratie van kapitaal' (capital intensive 

path)path) of nog door de 'gekapitaliseerde dwang' (capitalized coercion path). 

Waarr weinig handel werd gedreven, waar het aantal en vooral de omvang van 

dee steden beperkt bleef, kreeg de staat vorm door een 'concentratie van dwang'. In 

zulkee streken begunstigde de monarch edellieden. De landbouw bleef er veruit de 

belangrijkstee economische sector. Productie kwam er goeddeels onder dwang tot 

stand.. Charles Till y noemt Rusland en Polen als voorbeelden van landen waar 

staatsvormingg op deze wijze gestalte kreeg. Groei door de 'concentratie van kapi-

taal'' was het kenmerk van sterk verstedelijkte zones. Commerciële elites gaven er 

ookk in het politieke leven de toon aan. Wanneer dergelijke staten van buiten 

werdenn bedreigd, trokken die kapitaalkrachtige elites voldoende huurlingen aan om 

hett grondgebied op afdoende wijze te verdedigen. Noord -en Centraal-Italië en de 

Nederlandenn waren de zones bij uitstek waar staatsvorming op deze wijze plaats-

greep.. Machthebbers bouwden de staat op met 'gekapitaliseerde dwang' in die 

gebiedenn waar een groot deel van de bevolking nog op het platteland woonde, 

maarr waar ook commerciële netwerken een redelijke omvang bereikten. Deze 

soevereinenn beschikten op den duur over een competitief voordeel, omdat ze 

zowell  een groot aantal mensen als een aanzienlijke hoeveelheid financiële middelen 

kondenn mobiliseren. Vooral de koningen van Frankrijk en Engeland en in mindere 

matee ook die van de verschillende Iberische rijken behaalden voordelen uit deze 

comfortabelee positie. 

77 C. Tilly , Coercion, Capital and European States, passim. Een samenvatting in Idem, 'The 
Longg Run of European State Formation', 137-150. In zsjn boek European Revolutions. 1492-
19921992 beschnjft de auteur de verschillende types van revoltes en revoluties die zouden 
voortvloeienn uit de uiteenlopende trajecten van staatsvorming. 
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Inn het vroegmoderne Europa beschikten nochtans ook de soevereinen die 

kondenn rekenen op een relatief sterke bureaucratie over weinig politieke speel-

ruimte.. De meeste monarchen heersten immers over verschillende territoria. Al 

dezee territoria gingen prat op hun eigen juridische en administratieve gebruiken. 

Helmutt Koenigsberger en John Elliott hebben deze staatsvorm omschreven als 

eenn 'samengestelde monarchie' (a composite monarchy)* Inspiratie voor deze term 

puttenn Koemgsberger en Elliott uit de Heerser van Niccoló Machiavelli. Tijdens de 

vijftiendee en de vroege zestiende eeuw raakte het proces van staatsvorming, dat in 

Italiëë al eeuwen aan de gang was, in een stroomversnelling. Overal rondom zich 

heenn zag Machiavelli 'regionale staten' ontstaan, de ene al duurzamer dan de 

andere.99 Wat een heerser te doen stond, wilde hij zulk een staat die uit ongelijke 

delenn bestond behouden of zelfs uitbreiden, beschreef de Secretanus Ylorentinus in 

zijnn traktaat Il  Principe.X{) 

Vaakk nam één territorium van zulk een 'samengestelde monarchie' een domi-

nantee positie in ten opzichte van de andere gebieden die er deel van uitmaakten. 

Opp het Ibensch schiereiland bijvoorbeeld liep Casülië voorop. Hetzelfde geldt 

voorr Engeland op de Britse eilanden. Uiteraard kon de monarch nooit tegelijkertijd 

verblijvenn in alle territoria waar die hij formeel bezat. De overlevingskansen van 

eenn 'samengestelde monarchie' hingen daarom onder meer af van het vermogen 

vann de soeverein en van zijn entourage om een zekere integratie tussen de verschil-

lendee gebiedsdelen tot stand te brengen. Maar tevens moest de monarch aan deze 

delenn steeds ook een ruime mate van zelfbestuur laten. Zowel John Elliott als 

Helmutt Koemgsberger hebben er verschillende malen op gewezen dat lokale elites 

eenn sleutelrol vervulden bij deze zoektocht naar het ideale evenwicht tussen inte-

gratiee en zelfbestuur. De leden van deze elites namen immers namens de soeverein 

hett beheer waar over de plaatselijke aangelegenheden. Maar anderzijds moest de 

KK H.G. Koemgsberger, '"Dominium Regale" or "Dominium Poliücum et Regale'", 1-25; 
Idem,, 'Composite States', 135-153; Idem, 'Fürst und Generaalstaaten', 557-5 9̂ en J.H. 
Elliott,, 'A Europe of Composite Monarchies', 48-71. J.S. Grubb gebruikte het begrip als 
uitgangspuntt voor zijn Firstborn of l 'emce. Hij bewees zo de deugdelijkheid van het concept 
enn gaf er een meerwaarde aan. 
99 Het concept van de 'regionale staat' als de Italiaanse vanant van de Vroeg-moderne staat' 
iss ontwikkeld door G. Chittolini; zie zijn 'Clues, "city-states" and regional states', 689-706. 
Ziee verder E. Fasano-Guanni, '"Etat moderne" et anciens états italiens', 15 41. 
100 Niccolo Machiavelli, De heerser, hfst. III , 58-6". 
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monarchh ook pogen om die lieden op te nemen in de kring van de 'grote supra-

territonalee monarchie'. Wanneer de vorst er niet in slaagde de leden van deze elites 

tee overtuigen van de voordelen die het lidmaatschap van een samengestelde mo-

narchiee hun bood, dreigde niet zelden een opstand tegen zijn gezag.11 

Hett lukte de centrale overheid niet altijd een dergelijke revolte te bedwingen. 

Politiekee unies werden regelmatig gesloten en later weer ontbonden. Hedendaagse 

historicii  die zich veelal minder dan hun voorgangers door vaderlandsliefde laten 

meeslepen,, plaatsen zulke omwentelingen niet langer in een finalistisch raamwerk. 

Vaakk beklemtonen ze dat goeddeels toevallige gebeurtenissen leidden tot de vor-

mingg van bepaalde staten in bepaalde gebieden. Toch kenmerkte een onderliggen-

dee neiging tot het samenvoegen van steeds grotere eenheden deze processen.12 Nu 

hett paradigma van de 'ideale staat', waarmee men vooral Frankrijk, Engeland, 

Castiliëë en Pruisen bedoelde, niet langer het onderzoek naar de 'genese van de 

modernee staat' bepaalt, besteden historici meer aandacht aan de lotgevallen van 

politiekee gemeenschappen die zijn verdwenen, aan de sociale verhoudingen die er 

heerstenn en aan de instellingen die er werden opgebouwd. Kortom, ze gaan nu ook 

opp zoek naar de dieperliggende oorzaken van de ondergang van tal van staten.15 

b)b) De vorming van de moderne staat in de Nederlanden 

Inn de Nederlanden kreeg een territoriale staat pas relatief laat vorm. Kort daarna 

viell  hij uit elkaar.14 De resultaten van de nieuwe internationale theorievorming die 

ikk hierboven voorstelde, dragen bij tot een beter inzicht in deze processen. Reeds 

dee naam die dit deel van Noord-West Europa draagt, geeft aan hoe moeilijk het is 

omm het precies te definiëren. All e Europese talen gebruiken de meervoudsvorm 

omm het gebied te benoemen: 'the Low Countries', 'les Pavs-Bas', 'die Niederlande' 

111 j.H. Elliott, 'A Europe of composite monarchies', 56-57 en 60; Idem, 'Revolution and 
Continuityy in Early Modern Europe', 52-54; Idem, 'Revolts in the Spanish Monarchy', 112-
113,, II.G. Koenigsberger, 'Patronage, Clientage and Elites', 127*148 en Idem, 'Prince and 
StatesGeneral',, 127-151. 

122 Zie bv. M. Greengrass, 'Introduction', in: Idem ed., Conquest and Coalescence, 1-24. 
nn \X'. Blockmans, 'Beheersen en overtuigen', 19; C. Tilly , 'The Long Run', 138. Concrete 

voorbeeldenn van deze nieuwe aanpak in de bundel van M. Greengrass (zie vorige noot) en 
bijj  H. Maier e.a. eds., 1 'orderosterreich in derjrühen Neu^ett. 

144 W. Blockmans, 'Stadt, Region und Staat', 211. 
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off  'l Paesi Bassi'. Het begrip "Nederlanden' of 'Lage Landen' verwijst naar een 

twintigtall  oude vorstendommen die in de woelige post-Karolingische periode ont-

stondenn op de grenzen tussen het Duitse keizerrijk en het Franse koninkrijk.13 De 

Nederlandstaligee historiografie stelt dat deze gebieden een ruimte vormden waarin 

vann oudsher gelijksoortige sociale, economische en culturele structuren heersten, 

diee de politieke eenmaking voorafgingen.16 

Uiterlij kk vanaf de veertiende eeuw functioneerden haast overal in deze ruimte 

politiekee gemeenschappen die de lijnen uitzetten waarbinnen de landsheren hun 

aspiratiess konden waarmaken. Om die ambities te verwezenlijken trokken de 

vorstenn ambtenaren aan. Bovendien poogden al deze vorsten zich op te werpen als 

ultiemee rechters en wetgevers in hun onderscheiden territoria.17 Al deze 'Lage 

Landen'' voldeden klaarblijkelijk toen al aan de hierboven opgesomde criteria van 

Jeann Philippe Genet. Ze ontpopten zich tot 'moderne staatjes in de dop'. 

Vanaff  1384 werden de verschillende Nederlandse territoriale vorstendommen 

geleidelijkk opgenomen in de Bourgondische, later Habsburgse machtsconcentratie. 

Hett staatsvormingsproces trad er in een nieuwe fase. De oude vorstendommen 

blevenn weliswaar duidelijk onderscheiden eenheden. Hun ingezetenen verdedigden 

krachtdadigg de eigen bestuurs- en rechtsgewoontén tegen elke schending. Maar de 

opeenvolgendee Bourgondische hertogen bouwden een bovengewestelijke admini-

stratiee op en versterkten vervolgens haar slagkracht. Een nieuwe structuur entte 

133 W.P. Blockmans, 'Stadt, Region und Staat', 211. Omtrent het aantal "Lage Landen" zie 
H.. De Schepper, 'De burgerlijke overheden', 315-316. Deze auteur onderscheidt achttien 
verschillendee territoria in de Lage Landen, naast het Ynjgraafschap Bourgondië en Charo-
laiss die ook vanuit Brussel werden bestuurd. Zie verder Idem, "Belgium Nostrum", passim en 
P.. Avonds, 'Beschouwingen over het onstaan', 45-58. 
uu'' Ook de redacteurs van het recentste standaardwerk over de Geschiedenis van de Xederlanden 

delenn deze visie; zie J.C.H. Blom en E. Lamberts in hun Woord Vooraf en 'Epiloog', XI 
enn 367. Zie ook de 'Inleiding' van H.P.H. Jansen en R.C. Van Caenegem bi] Deel2 van D.P. 
Blokk e.a. eds., XAGK, 10-14. Bntse historici daarentegen zien in de Nederlanden vaak niet 
meerr dan een creaüe van de vorsten die er heersten; bv. bij A. Duke, 'From King and 
Countryy to King or Country?', 113 en J.I. Israel, The Dutch Republic, 21-35. 

177 Het meest recente overzicht bij W.P. Blockmans, 'III . De vorming van een politieke 
urne',, 46-57 (met tal van bibliografische verwijzingen). De uitwerking van deze problema-
tiektiek bij H. De Schepper en J.M. Cauchies, 'Justicie, Gracie en Wetgeving', 127-181. 



II  HISTORIOGRAFISCH IK BFSCI ÏOUWINGKN 29 9 

zichh op de oude. De bestuursvorm die 20 groeide, had iets van een personele unie, 

maarr vertoonde tevens reeds enkele trekken van een eenheidsstaat.18 

Vann oudsher besteden historici uit de Lage Landen veel aandacht aan de op-

bouww van centrale bestuursinstellingen, hun werking en de reacties hierop van de 

bevolkingg en haar vertegenwoordigers.19 Deze onderzoekstraditie heeft bijgedragen 

tott het wijzigen van de beeldvorming omtrent de territoriale eenmaking van deze 

gewesten.. Henn Pirenne schilderde deze periode nog als een strijd tussen wijze en 

modernee vorsten aan de ene zijde en trotse stedelingen, die helaas de tekenen des 

tijdss niet verstonden, aan de andere zijde.20 Thans hanteren historici een veel dyna-

mischerr beeld: dat van de moeilijke maar uiteindelijk lonende wisselwerking tussen 

vorstt en stedelijke elites. Volgens deze visie hielden beide partijen elkaar in een 

ijzerenn greep. Elkaar loslaten zou voor beide tot verlies leiden.21 

Dee stellingen van Charles Till y voorzien dit beeld van een theoretische grond-

slag.. Volgen hem vormden de Nederlanden het prototype van een regio waar 

staatsvormingg gestalte kreeg door de 'concentratie van kapitaal'.22 Deze visie sluit 

goedd aan bij een concept dat Walter Prevenier, Wim Blockmans en Hugo De 

Schepperr hebben uitgewerkt. Zij deelden de Nederlanden in in een centrum en een 

periferie.233 Het centrum bestaat uit de gewesten die in een halve cirkel rond de 

188 De belangrijkste overzichtswerken voor deze periode zijn W. Prevenier en W. Block-
mans,, De Bourgondische Nederlanden, en W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs. Bij 
H.. De Schepper, 'The Burgundian-Habsburg Netherlands', 499-530 en Idem en J.M. 
Cauchies,, Justitie, Gracie en Wetgeving', 127-181 ligt de klemtoon vooral op de juridische 
aspectenn van de groeiende integratie der Nederlandse gewesten. 
V)V) Ook Henn Pirenne beschouwde de terntonale eenmaking van de Nederlandse gewesten 

tenn tijde van de Bourgondische hertogen reeds als één van de sleutelpenodes; cfr. J. Tolle-
beek,, De ijkmeesters, 73 en A. Uyttebrouck, 'Henn Pirenne et les dues de Bourgogne', 92-97. 
Enkelee recentere voorbeelden W.P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, Idem ed., 1477; 
Idem,, 'Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit', 231-247; ]. Van Rompaey, De Grote 
RaadRaad en R. Wellens, Les Etats Généraux. 
2(11 H. Pirenne, Histoire de Belgique. Des ongines d nos jours. Tomes I-III,  Bruxelles, 19122. 
211 W.P. Blockmans, 'III . De vorming van een politieke urne', 45 en Idem, 'Alternatives to 

Monarchicall  Centralisation', 145-154. 
222 C. Tilly , 'History, Sociology and Dutch collective action', 151-152; Idem, 'The Long 

Run',, 143-145. Zie ook: M.C. 't Hart, The making of a bourgeois state, 1-11. 
233 W. Prevenier en W. Blockmans, De Bourgondische Nederlanden, 29-30; W. Blockmans, 
'Kernn en penfene', 49-56; Idem, "III . De vorming van een politieke urne', 106-107; H. De 
Schepper,, 'Belgium Nostrum", passim en Idem, 'The Burgundian-Habsburg Netherlands', 
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mondingg van de grote rivieren, Schelde, Maas en Rijn liggen: Vlaanderen, Brabant, 

Hollandd en Zeeland. Daar bevonden zich bijna alle grote steden, daar woonde het 

merendeell  van de bevolking, daar werden de meeste industriële en artistieke pro-

ductenn vervaardigd, daar was het handelsleven geconcentreerd en daar haalden de 

vorstenn het leeuwendeel van hun financiële middelen vandaan. De stedelijke elites 

warenn er de dominante sociale groep. Die gelijksoortige sociaal-economische struc-

tuurr versterkte het samenhongheidsgevoel van deze gebieden. Zij vormden de 

hardee kern van de 'Bourgondisch-Habsburgse staat'. Daar stapelde zich ook alle 

sociale,, politieke en religieuze onvrede op die later, tijdens de tweede helft van de 

zestiendee eeuw, zou uitmonden in de Opstand. 

Dee perifene wordt gevormd door een tweede halve cirkel die rondom de 

eerstee ligt. Deze rand was veel dunner bevolkt dan het centrum. Grote steden ont-

brakenn er haast volkomen. Landbouw bleef er de economische activiteit bij uitstek. 

Prelatenn en edellieden hadden er hun vooraanstaande positie behouden. Om al 

dezee redenen was de centrale overheid veel minder diep doorgedrongen in deze ge-

westen.. Ze haalde bijvoorbeeld slechts een klein deel van de financiële middelen 

waaroverr ze beschikte daar vandaan. De uiteindelijke triomf van de monarchie, 

nadatt de Opstand was bedwongen, zou er een gevolg zijn van het conservatisme 

vann de lokale machthebbers. 

Inn zijn nieuwste boek heeft Jonathan Israel deze indeling van de Nederlanden 

inn een centrale, maritieme strook en een grote, perifere en landinwaarts georiën-

teerdee zone verworpen. In de plaats daarvan stelde hij een terugkeer voor naar het 

oudee bipolaire model dat tot enkele decennia geleden de leidraad vormde van vele 

historischee schoolboekjes in Nederland en België. Jonathan Israel meent dat door 

dee Bourgondische Nederlanden scheidslijnen liepen die de voorafschaduwing 

vormdenn van de huidige staatsgrenzen. In het zuiden waren Vlaanderen en Brabant 

dee dominante gewesten. In het noorden zou Holland zich reeds vroeg hebben op-

geworpenn als de toonaangevende landstreek.24 

512-515. . 
244 f.I. Israel, The Dutch Republic, v-vii en 9-230. Deze stelling bekoort de meeste Neder-
landsee vakgenoten niet; zie bv. de recensie van E.H. Kossmann, 'De hele werkelijkheid van 
dee Republiek' en H.F.K. van Nierop, 'De troon van Alva', 223. 
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Hoee dit ook zij, beide modellen beklemtonen het grote aandeel dat stedelijke 

elitess hadden bij de opbouw van een bovengewestelijk ambtenarenapparaat. De 

historicii  die één van deze modellen als leidraad gebruiken voor hun eigen relaas, 

bestedenn meestal weinig aandacht aan de inbreng van edellieden bij staatsvorming. 

Wanneerr ze al plaats inruimen voor de adel, dan wordt deze haast onvermijdelijk 

voorgesteldd als de tegenspeler van de burgerij, en bijgevolg als een 'behoudende 

kracht'.. De rol van edellieden beperkt zich dan tot die van eeuwige verliezers.25 

c)c) Het kiemen van een 'nieuwe aristocratie' in de Nederlanden 

'Groeii  van de staat' betekende voor de vorst allereerst een belangrijke toename van 

dee beschikbare middelen.26 Wilde de vorst die extra middelen omzetten in extra 

macht,, dan diende hij ze te investeren. Een deel daarvan besteedde hij uiteraard 

aann de versterking van de administratie,27 maar een ander deel vloeide ongetwijfeld 

naarr die edellieden die m dienst traden van de vorst.2" Niet alleen als ridders 

kondenn ze hem uitstekende diensten bewijzen. Door hen bijvoorbeeld aan te 

stellenn als zijn bestuurlijke of juridische vertegenwoordigers, gebruikte de vorst 

tevenss het maatschappelijk prestige waarover edellieden beschikten.29 Door op een 

dergelijkee wijze stukjes geld en macht te verdelen, ging de vorst aan het hoofd 

staann van een patronagenetwerk.50 De edellieden die dan deze stukjes verkregen, 

kondenn nu op hun beurt optreden als makelaars van deze stukjes, ze toewijzen aan 

hunn clientèle of omgekeerd, hun beschermelingen aanbevelen bij de vorst.31 

233 Hen klassiek voorbeeld van dergelijke aanpak vormt het boek van J. Bartier, Légistes et 
gensgens de finances. Zie verder o.a. J.I. Israel, The Dutch Republic, 32; \X'. Prevenier en VC'. Block-
mans,, De Bourgondische Xederlanden, 131-140 en L. Genicot, 'La noblesse médiévale', 352. 
2r'' E. Kossmann, 'Volkssoevereiniteit', 1-3. 
22'' B. Guenée, L'Occtdent aux XII r° et X I ' ° siècies, 189-204. 
288 Een definitie van adel in de Bourgondische Nederlanden bij P. de Win, 'Queeste naar de 
rechtspositie',, 223-2'74. Zie ook Idem, 'De lagere adel', P l -207. 
2<>2<>  Een overzicht bij A. Ma^czak, 'The Nobility-State Relationship', 189-206. Zie verder B. 

Guenée,, L'Ocadent aux XII" et XI " siècies., 229-235 en 264-268 en P. Contamine ed., L'Etat 
etet les Anstocraties (inleiding 11 -26). 
3('J.P.. Genet, 'Which State nses', 132-133. 
MM Enkele praktijkvoorbeelden voor de Nederlanden bij A. Dervüle, 'Les pots-de-vin dans 

Iee dernier tiers du XY° siècle', 449-47l ; Idem, 'Pots-de-vin, cadeaux, racket, patronage', 
341-3644 en A.J. Bijsterveld, 'Les jeux d'influence', 345-363. 
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Bovendienn genoten edellieden zo enige bescherming tegen de wisselvalligheden 

vann de economische cycli.32 Ook in de Nederlanden poogden de vorsten het 

ambtenarenapparaatt te vergroten en tegelijkertijd edellieden aan zich te binden 

doorr middel van patronage. Beide processen versterkten elkaar. 

Eénn van de belangrijkste onderdelen van de patronageactiviteiten van de 

Bourgondischee hertogen en van hun Habsburgse opvolgers bestond uit het op-

zettenn van een weelderige hofhouding. Het Bourgondische hof stond bekend als 

hett schitterendste in Europa, en vele vorsten spiegelden zich aan dit voorbeeld.33 

Aann dit hof ver2amelden de hertogen edellieden uit haast alle uithoeken van hun 

territoria.. Na hun verblijf in de omgeving van de vorst droegen deze edellieden de 

hofcultuurr uit naar hun thuisbasissen. De Orde van het Gulden Vlies, die Filips de 

Goedee (1419-1467) in 1430 had opgericht, diende eenzelfde doel.34 

Hett l idmaatschap van de hertogelijke hofhouding, bijvoorbeeld als kamerheer 

off  de uitverkiezing tot Vliesridder verhoogden het prestige van de betrokken edel-

man.355 Maar de hertogen beschikten over nog meer middelen om de rangorde in de 

groepp van edellieden te wijzigen. Aan hun getrouwen kenden ze jaargelden en aller-

leii  andere financiële voorrechten toe, maar ook lenen en heerlijkheden. Deze 

nieuwee bezittingen bevonden zich niet zelden in een ander gewest dan dat waar de 

begunstigdee oorspronkelijk vandaan kwam.36 Karel de Stoute (1465/67-1477) 

kendee wederrechtelijk titels toe aan edellieden. Daarmee trok hij het beleid van zijn 

voorgangers,, die ongelijkheid in de rangen van edellieden hadden versterkt, con-

sequentt door.37 

322 Deze stelling is ontleend aan de neo-marxistische modellen van G. Bois, 'Noblesse et 
ensee des revenus', 219-233 en van P. Anderson, Lineages of the absolutist state, m.i.b. 15-41. 
333 Een recent overzicht van het onderzoek naar de Bourgondische hofcultuur bij W. Para-

vicini,, 'The court of the dukes of Burgundy', 69-102 (ï.h.b. 90-102). Een klassiek werk blijf t 
J.. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. 

344 Onlangs verscheen een omvangnjk proefschrift over het Gulden Vlies ten üjde van 
Filipss de Goede en Karel de Stoute: F. De Gruben, Les chapitres de la Toison d'Or. In 1996 
organiseerdee de Belgische Koninklijke Bibliotheek een tentoonstelling rond de orde van het 
Guldenn Vlies. De bijhorende catalogus vat de beschikbare kennis samen: P. Cockshaw en 
C.. Van Den Bergen-Pantens eds., L'ordre de la Toison d'or. 
V:V:>>  VC'. Paravicini, 'Soziale Schichrung', 127-182. 
366 Enkele voorbeelden van deze praküjk bij H. Cools, 'Le prince et la noblesse', 400-401. 
377 Karel heerste nergens als een soevereine vorst. Formeel hield hij zijn gewesten in leen 

vann de keizer en van de Franse koning. In theone konden alleen deze leenheren adellijke 
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Dee toenemende specialisatie op bestuurlijk en militair vlak vergrootte deze 

klooff  nog verder. De vorsten stelden bijvoorbeeld enkele van hun adellijke intimi 

aann tot plaatsvervangers in net in het Bourgondische landencomplex ingepaste of 

inn ver van de bestuurlijke centra gelegen gewesten. Zo ontstond het korps van de 

stadhouders.388 De oprichting van een serm-permanent leger door Karel de Stoute 

hadd eenzelfde effect. Het aanvoerderschap van de nieuwe 'ordonnant iebenden' was 

dede facto voorbehouden aan vertrouwelingen van de vorst.v> Net zoals de stadhou-

derss zouden deze aanvoerders later pogen deze eervolle functies door te geven aan 

hunn erfgenamen. 

Opp al deze wijzen bevorderden de Bourgondische hertogen en hun Habsburg-

see opvolgers de groei van een bovengewestelijke aristocratie. Daar ging een zeker 

eenmakendd effect van uit. Uiteraard hadden deze vorsten als heersers over een 

'groeiendee samengestelde staat' hier alle belang bij. Toch heeft dit aspect van de 

staatsvormingg in de Nederlanden tot nu toe slechts relatief weinig aandacht 

gekregenn van historici. 

d)d) Aristocratie en de moderne staat in de Nederlanden: een braakliggend veld 

Zoalss blijk t uit het bovenstaande weten we reeds veel over het ontstaan en de groei 

vann deze nieuwe groep van bovengewestelijke hoge edellieden in de Bourgon-

dischee Nederlanden40 en dit vooral dankzij het werk van Werner Paravicini41 en 

vann Ravmond Van Uvtven.42 De bevindingen van deze auteurs bevestigen de voor-

titelstitels verlenen. Toch maakte Karel de Stoute Jan van Croij in 1473 tot graaf van Chimay. 

Cfr.. P. fanssens, De evolutie van de Belgische adel, 129-130. Meer voorbeelden bij W. Paravicini, 

'Sozialee Schichtung', passim en Idem, Guy de Bnmeu, 426. Waarschijnlijk was deze praktijk 

niett geheel nieuw in de Nederlanden. Volgens Füips van Leiden zouden ook de veertiende-

eeuwsee Hollandse graven adeldom per oorkonde hebben toegekend. Cfr. A. janse, 

'Ridderslagg en ridderlijkheid', 320 en P.H.D. Leupen, Fiiips van Leiden, 18-22. 

™™ P. Rosenfeld, 'The Provincial Governors', 50-51. 
v>v> Guillaume, Htstoire des bandes de l'ordonname, 1-51 en R. Yaughan, Charles the Bold, 205-211. 
+""  Zie ook het themanummer van Revue du ISord, LXXVI I (avnl-juin 1995). 
411 Zie naast de hierboven reeds geciteerde titels vooral 'Moers, Croy, Burgund', 7-113 en 

'Expansionn et integration', 298-314. 
4-- R. Van Uvtven spitst zich toe op de Brabantse adel. Hij beklemtoonde als eerste het 

belangg van de adelspolinek die de Bourgondische vorsten hebben gevoerd; zie vooral zijn 
'Vorst,, adel en steden', 93-122; 'De Brabantse adel', 75-88 en 'Classes économiques, hiérar-
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onderstellingenn die Henri Pirenne reeds bij het begin van deze eeuw u i t t el Toch is 

tott op heden weinig bekend omtrent de omvang van deze groep of haar precieze 

samenstellingg op verschillende ogenblikken.44 Wel menen de auteurs die zich hier 

reedss over hebben uitgelaten, dat de groep erin slaagde zichzelf te handhaven. In 

dee zestiende eeuw behoorden, naar verluidt, dezelfde families tot de hoge adel als 

inn de vijftiende eeuw.45 

Hett plotselinge overlijden van Karel de Stoute (1477)46 en het weinig gelukkige 

eerstee regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1493)47 veroorzaakten 

diepee politieke crisissen in de Nederlanden. Deze gebeurtenissen Heten ook de aris-

tocratenn niet onberoerd. Maar tijdens de langdurige buitenlandse reizen van Filips 

dee Schone en het daaropvolgende regentschap voor de nog minderjarige Karel van 

Luxemburg,, de latere Karel V, zou hun politieke invloed groeien tot ongekende 

hoogten.. Wel zou deze aristocratie zich in de zestiende eeuw hebben afgesloten 

voorr nieuwkomers.48 

Dee opname van de Nederlanden in de gigantische 'samengestelde monarchie' 

vann Karel V bood nieuwe kansen aan de leden van de hofadel uit deze landen.4y 

Hoewell  reeds regentes Maria van Hongarije50 poogde de invloed van de anstocra-

chiess sociales et influence politique', 365-386. 
4ÏÏ H. Pirenne, Histoire de Belgique. III,  60-61 en 191-195. 
444 Wel startte Werner Paravicini, de directeur van het Duits Histonsch Instituut te Panjs, 
eenn project om alle bewaarde hofordonnanties van 1430 tot diep in de zestiende eeuw uit te 
geven.. Zie zijn '"Ordonnances de 1'Hötel'", 243-266. Tot nu toe verschenen de bewaarde 
hoflijstenn tot 1437: Idem ed. , Franaa, X (1982), 131-166; XI (1983), 257-301; XII I (1985), 
191-211;; XV (1987), 183-231 en XVIII/ 1 (1991), 111-123. De nog ontbrekende ordonnan-
tiess zullen (hopelijk weldra) in boekvorm verschijnen. Een bio-bibliografie van de vijftien-
de-eeuwsee Vliesndders bij R. De Smedt ed., Les chevaliers de i'Ordre de la Toison d'Or, 
455 R. Van Uytven, 'Crisis als cesuur', 433-435; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 545-546 en P. 
Rosenfeld,, 'The Provincial Governors', passim. 
466 De crisis van 1477 en haar gevolgen worden uitputtend beschreven in de bundel W.P. 
Blockmanss ed., 1477, passim. Zie verder Idem, 'La position du comté de Flandre', 71-89. 
477 R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 420-435 en W.P. Blockmans, 'Autocratie ou poly-
archies,, 257-368. 
488 J. Lefèvre, "De adel. De 16°, 17° en 18° eeuw", 345. 
499 Ibidem, 347-348 en K. Brandi, Keiler Karel V, 1-43. 
5111 Maria's persoonlijkheid en beleid kregen recentelijk veel aandacht; zie A.M. Koldeweij 

e.a.. eds., Maria van Hongarije; L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije en Idem, 'De 
regentessenn van Karel V', 169-197. 
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tenn te beperken, bereikte hun ontevredenheid hierover pas tijdens de regerings-

periodee van Füips II (1555-1598), zijn landvoogdes Margareta van Parma (1559-

1567)) en hun nauwe medewerkers een hoogtepunt. Di t ongenoegen van de hoge 

adell  lag mee aan de basis van de opstandige beweging die in de Nederlanden in de 

jarenn zestig van de zestiende eeuw op gang kwam.51 

Recentt onderzoek heeft de Opstand ingepast in een oudere, Nederlandse tra-

ditiee van revoltes.52 Naar analogie hiermee menen verschillende historici dat de 

hogee edellieden die intens betrokken waren bij het 'voorspel' en de eerste fase van 

dee Opstand wortelen in de aristocratie die ongeveer een eeuw eerder onder impuls 

vann de Bourgondische hertogen was ontstaan.55 Deze zienswijze gaat terug op 

Henrii  Pirenne. De Gentse hoogleraar wilde allereerst het historische bestaansrecht 

vann België beklemtonen.54 Daarom projecteerde hij deze staat liefst zo ver mogelijk 

inn de geschiedenis terug. Hij zag de zestiende-eeuwse bovengewestelijke aris-

tocratenn als de eerste bevolkingsgroep die doordrongen was van een 'Nederlands-

Bourgondischh nationaal gevoel'.55 Deze 'naüonale' edellieden waren dan ook als 

hett ware voorbestemd om de opposiüe tegen de afwezige, 'vreemde' vorst aan te 

voeren,, zich op te werpen als de verdedigers van de oude vrijheden en privilegiën 

vann het land. 

Hett belgicisme van Henri Pirenne is hedendaagse historici vreemd. Zij verkla-

renn het verloop van de Opstand veelal met behulp van het paradigmatische koppel 

'centrumm en periferie'. In hun ogen bleven de aristocraten die mede de aanzet tot 

Opstandd gaven bovenal vertegenwoordigers van de zuidelijke en oostelijke randge-

bieden.566 In deze rand ontbrak goeddeels de revolutionaire traditie die zo kenmer-

3'' F. Rachfall, Wilhelm von Oranien. Il;  H.F.K. van Nierop, 'De adel en de Opstand', 463-
464. . 
322 Zie bv. VC'.P. Blockmans, 'Alternatives to Monarchical Centralisation', 145-154 en M. 

Boonee en M. Prak, 'Rulers, patricians and burghers', 111. 
^^ R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 433-434 en VC'. Paravicini, Guy de Brimeu, 545-546. 
044 Zie voor wat volgt H. Pirenne, Htstoire de Belgicjue. Ill,  passim. Meer omtrent de denk-

beeldenn van de histoncus bij B. Lyon, Henri Pirenne. 
""  J. Huizinga deelde hieromtrent de mening van zijn Belgische collega; cfr. 'Uit de 

voorgeschiedenis',, 97-160 (ï.h.b. 107-109). 
^^ R. Van Uytven ondergroef als eerste deze communis opinio. In zijn 'Vorst, adel en steden', 
104-1222 toonde hij aan dat aristocraten in Brabant, één van de kerngewesten alomtegen-
woordigg waren. 
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kendd was voor de kern. De uiteindelijke verzoening van de rebelse aristocraten met 

Filipss II en diens nieuwe, bekwame landvoogd, Alexander Farnese lag dan ook 

voorr de hand.5^ 

Geenn van deze ideeën over de opstandige aristocraten steunt op diepgaand 

onderzoekk naar hun voorgangers. De eerste helft van de zestiende eeuw heeft zich 

inn de Lage Landen nooit in een overweldigende belangstelling van de historici 

mogenn verheugen.5*  Deze vaststelling geldt a fortiori  voor onderzoek naar de lot-

gevallenn van zesüende-eeuwse aristocraten.̂ 

Zoalss alle historische studies, beoogt deze monografie de beschikbare kennis 

overr een bepaalde samenleving in een welomschreven periode (enigszins) te ver-

groten.. Deze opdracht probeer ik waar te maken door de gangbare hypothesen die 

ikk hierboven heb aangestipt, te toetsen. De lezer hoop ik in de volgende hoofd-

stukkenn dan ook een begin van antwoord te bieden op vragen als: Wie waren de 

laatt vijftiende-eeuwse en vroeg zesüende-eeuwse aristocraten in de Nederlanden? 

Welkk beleid voerden de Bourgondisch-Habsburgse vorsten jegens deze groep? 

Welkee mensen kunnen ertoe worden gerekend? Waar kwamen die aristocraten 

vandaan?? Behielden ze een uitgesproken regionale achtergrond? Vormden ze 

werkelijkk een gesloten elite?60 Op welke wijze namen deze edellieden deel aan 

577 Ook deze stelling is niet noodzakelijkerwijze waardenvnj. Met behulp hiervan kan de 
verantwoordelijkheidd voor de scheiding der Nederlanden worden gelegd bij de "Waalse 
Gewesten'' en hun vertegenwoordigers, de 'conservatieve' edellieden. Cfr. H. De Schepper, 
'Hervormingg van de Kollaterale Raden', 1-23; Idem, 'De mentale rekonversie', 420-428; 
Idem,, "Belgium Rostrum", 24-25. Zie verder A. Duke, "From King and Country", 116-119, 
H.F.K.. van Nierop, 'De troon van Alva', 222-223 en M. van Gelderen, The politica! thought, 
22-23. . 
588 Cfr. de opmerkingen van H. Pirenne, Histoire de helgique. III,  vü; F.W.N Hugenholrz, 
'Hoofdstukk II . Filips de Schone', 37 en die van de samensteller van de 'Beredeneerde 
bibliografie',, in: NAGN. 5, 545. 
599 H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, biedt een studie naar de adel in één gewest. P. 

Rosenfeld,, 'The Provincial Governors' ncht zijn aandacht op de stadhouders. M. Baelde, 
'Edelliedenn en juristen', 39-51 stelt dat de hoge adel tijdens de zesüende eeuw aan macht 
inboettee in de centrale regeringsraden ten voordele van de junsten. De aanwezigheid 
edelliedenn in centrale raden is wel goed bestudeerd. Zie de klassieke studies van M. Baelde, 
DeDe collaterak raden van Karet V en Filips II en H. De Schepper, De kollaterale raden in de katolieke 
Nederlanden. Nederlanden. 
(A)(A) Cfr. L. Stone en C. Fawner Stone, An Open Elite?, 304-306. 
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beleidd en bestuur in de Nederlanden? Door welke overwegingen lieten ze zich 

leldenn bij het maken van familiale en politieke keuzes? 





Hoofdstukk II . 

Aristocratischee instellingen in de Bourgondisch-

Habsburgsee landen, ca. 1475-1530 

Onzee indrukken over bepaalde perioden, groepen of gebeurtenissen worden vaak 

bepaaldd door de beelden die vooraanstaande vakgenoten opriepen.1 Zo beïnvloe-

denn Johan Huizinga's kleurrijke schetsen der levens- en gedachtenvormen van de veer-

tiende-tiende- en vijftiende-eeuwse ridders nog steeds onze ideeën over de Bourgondische samen-

leving?leving? Huizinga schilderde de beschaving van die twee eeuwen als een boom met overrijpe 

vruchten.vruchten. Een historicus verhaalt ons echter nooit de volle waarheid; hij kan met 

meerr bieden dan de papieren reconstructie van een meer omvattende werkelijk-

heid.. Daarom ook moeten we de veertiende en vijftiende eeuw niet noodzakelijker-

wijzee beschouwen als het einde der middeleeuwen, hoeven we in de toen prominent 

aanwezigee adellijke levensvorm met alleen een schitterend vernis te zien. 

Inn het eerste hoofdstuk gaf ik aan hoe allerlei belangrijke veranderingen op 

bestuurlijkk gebied in die twee eeuwen hun beslag kregen: vele beleidsinstrumenten 

werdenn verfijnd, lokale besturen dienden rekening te houden met schaalvergroting, 

dee politieke eenwording van de Lage Landen kreeg langzaam gestalte. Kortom, de 

centralee overheid vertakte zich met alleen wijder, zij drong ook steeds dichter door 

tott bij haar onderdanen. Wie schrijft over de groei van een moderne staat in die 

landen,, kiest dan ook even terecht diezelfde periode tot uitgangspunt.̂ De toen-

maligee uitbreiding van de staatsmacht werd met alleen gedragen door al dan niet 

geschooldee ambtenaren en financiers,4 maar ook door edellieden. Bureaucratisering 

11 Ideeën voor deze openingsalinea deed ik op bij ]. Tollebeek, De toga van Fruin, 199-257 en 
415-4311 en Idem, De ijkmeesters, l7-35 en 98-102. 
22 j . Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen. De gecursiveerde citaten op p. VI I en 51-52. Auteurs 
vann handboeken over Nederlandse geschiedenis nemen Huizinga's Herfsttij vrijwel altijd op 
inn hun bibliografie. 
11 Zie bv. E.H. Kossmann, Een tuchteloos probleem, 17; W.P. Blockmans, 'De vorming van een 
politiekee urne (veerüende-zesüende eeuw)', 45; H. De Schepper, "Belgium Xostrum", en 
Idemm en J.M. Cauchies, 'jusncie, gracie en wetgeving', 127 128. 
44 Zie bv. de klassieke studie van ]. Bartier, Ugistes et gens de finances of \X'. Prevenier, 
'Ambtenarenn in stad en land', 44-59 en W. Blockmans, 'Corrupüe, patronage, makelaardij 
enn venaüteit', 240-245. 
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enn anstocratisering van het landsbestuur gingen hier, net als elders in Europa, hand 

inn hand.s 

Dee invloed die een dergelijke groep van vooraanstaande edellieden in de Lage 

Landenn uitoefende, wordt zichtbaar door een prosopografische studie naar de 

beklederss van vij f functies in dienst van de vorst. Het gaat hierbij om de 

kamerheren,, de hofmeesters en de jaargeldhouders aan het hof van de vorst of van 

zijnn plaatsvervanger, om de adellijke leden van de opeenvolgende centrale raden, 

omm de ridders van het Gulden VUes, om de stadhouders en de admiraals en ten 

slottee om de aanvoerders van ordonnantiebenden of legerleiders met een 

vergelijkbaree status, zoals de slotvoogden van de burchten langs de grenzen van de 

Bourgondisch-Habsburgsee Nederlanden. Eenieder die ik kon traceren en die een 

off  meerdere van deze functies in de gekozen periode vervulde, heb ik tot de 

aristocratiee gerekend en in de prosopografische lijst opgenomen. Uiteraard oefen-

denn de betrokken aristocraten die funcües uit binnen het bredere raamwerk van de 

desbetreffendee instellingen. Een goed begrip van de aristocratische inbreng bij de 

groeii  van de moderne staat in de Lage Landen vereist dan ook enig inzicht in de 

ontwikkelingenn die deze instellingen russen 1475 en 1530 doormaakten. Daarom 

gaatt in dit hoofdstuk alle aandacht naar die instellingen uit. 

a)a) Het hof 

Langee tijd betoonden onderzoekers nauwelijks belangstelling voor het hof. Het 

belangg van het hofleven voor de historische ontwikkeling was moeilijk in te 

schatten.. Daarom leek de instelling irrelevant en verwaarloosden historici haar als 

studieobject.. Ongeveer een kwart eeuw geleden kwam hier echter verandering in. 

Eenn intussen nog steeds aanzwellende stroom van publicaties over het onderwerp 

kwamm op gang/' Die omslag werd bewerkstelligd door Norbert Elias, wiens oudere 

werkenn Über den Process der Zwïlïsation en Die höfische Gesellscbaft vanaf het einde van 

ss A. Maczak, 'The Nobility-State Relation', 189-206. Zie voor Frankrijk bv. D. Potter, A 
HistoryHistory of France, 198-206 en de detailstudie van P.S. Lewis, 'Les pensionnaires de Louis XI' , 

167-181. . 
(>(>  Zie bv. }. Duindam, 'De herontdekking van het vorstelijk hof, 361-376, T. Dean, 'Le 
corti',, 425-44" en R.G. Asch en A.M. Birke eds., Princes, Patronage, and the Xobility. 
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dee jaren zestig voor het eerst een ruime verspreiding kenden." Elias dankte die 

plotselingee populariteit aan de kracht van het verklaringsmodel dat hij in de boven-

genoemdee studies had uitgewerkt.8 Di t model verbeeldde het hof als een 'gouden 

kooi'' waarheen de koning de belangrijkste edellieden zou lokken. Met behulp van 

dee strikte leefregels die hij er vervolgens uitvaardigde, zou het hem makkelijk zijn 

gevallenn om de bewoners van die 'kooi' tegen elkaar uit te spelen. Op deze wijze 

zouu de koning uiteindelijk de roerige adel aan zich hebben gebonden om aldus de 

absolutistischee staat te verstevigen. 

Elias'' analyse steunde nog op de veronderstelling dat de macht van de reeds 

alleenheersendee vorst alsmaar toenam, en dat maatschappelijke betekenis van edel-

liedenn alsmaar terugliep. Zo creëerde hi) een sterke tegenstelling tussen vorst en 

adel.. De recente herwaardering van de adellijke inbreng bij de opbouw van de 

vroegmodernee staat heeft intussen ook geleid tot een andere duiding van de toen-

maligee hofcultuur. Een vroegmoderne Europese monarch beschouwde de instel-

lingg die hi) belichaamde als de bron van alle gezag.9 De hofhouding waarmee hij 

zichh omringde, beklemtoonde steeds sterker zijn majesteit. Vanaf ongeveer 1500 

zoudenn de vorstelijke hoven dan ook duidelijker dan tevoren gaan verschillen van de 

huishoudenshuishoudens van de belangrijkste aristocraten.10 

Elkee vorst die daartoe in staat was oefende op zijn minst een deel van zijn 

gezagg persoonlijk uit. Wie in zijn nabijheid leefde, kon wellicht ook enige invloed 

opp hem uitoefenen. Uiteraard gold dit ook andersom, hovelingen verkavelden vaak 

NN Elias, Über den Process der Zwilisation en Idem, Die hofische Geselischaft. Inleidingen op het 
werkk van Elias bij G. Cnfo, 'Tra sociologia e stona'; J. Duindam, Myths of Power, Idem, 'De 
herontdekkingg van het vorstelijk hof, 365-366 en R.G. Asch, 'Introduction', 2-4. Meer over 
dee receptie van Elias bij W. Blockmans, 'Les ongines des états modernes', 6-7. 
KK Eüas onderbouwde zijn studies bovenal met eigen onderzoek naar de werking van het hof 
vann Lodewijk XIV te Versailles. Enkele van zijn leerlingen eisten voor diens model een rui-
meree draagwijdte op dan hijzelf ooit had gedaan. Zie voor een bespreking van deze proble-
matiekk R.G. Asch, 'Introduction', 3 n. 7. 
';; R. Descimon, 'Power Elites and the Pnnce', 102-106 en E.H. Kossmann, 'Volkssoeve-
reiniteit',, 2-3. Voor Frankrijk zie M. Fogel, L'Etat dans la Prance moderne, 52-55; voor de Ne-
derlandenn zie J.M. Cauchies en H. De Schepper cds., justice, grace et legislation; H. De Schep-
per,, 'De burgerlijke overheden', 316-320; S. Dauchy, 'Keizer Karel', 7\-~2 en P. Lenders, 
'Vorst',, 49-50. Het beklemtonen van de soevereiniteit van de monarch beïnvloedde het leven 
aann het hof diepgaand; cfr. M.J. Rodriguez-Salgado, 'The Court of Philip II' , p. 207-208. 
100 R.G. Asch, 'Introduction', 5-6 en T. Dean, 'Le cord', 426-42" en 438-443. 
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stukjess vorstelijk gezag naar beneden toe.11 Zo overbrugden ze de zichtbaar groei-

endee kloof tussen de soeverein en zijn onderdanen. Omdat alle bestuurslijnen aan 

hett hof samenvloeiden, invloedrijke hovelingen van hieruit hun cliënten in de 

provinciee bedienden, fungeerde dit oord ook als een ontmoetingsplaats. Of deze 

ontmoetingenn noodzakelijkerwijze leidden tot een verregaande integratie van lokale 

elitess blijf t voorlopig het voorwerp uitmaken van debat.12 Hoe dan ook, Elias' 

navolgerss zijn het er intussen over eens dat het hofleven overal in het vroeg-

modernee Europa meer inhield dan het ophouden van schone schijn.n 

Dee drie hierboven genoemde kenmerken van het vroegmoderne hof: het 

beklemtonenn van de vorstelijke majesteit; het verkavelen van delen van het vorste-

lij kk gezag vanuit het hof en het bevorderen van contacten tussen lokale elites, 

warenn verhoudingsgewijze reeds vroeg zichtbaar in de Nederlanden. Van de vijf -

tiendetiende eeuw tot het vertrek van Füips II uit de Nederlanden in 1559 lag de struc-

tuurr van het Bourgondische hof vast.14 Daarom ook schreef men lange tijd aan dit 

hoff  een voorbeeldfunctie toe.15 Volgens Werner Paravicim maakte dit model inder-

daadd diepe indruk op tijdgenoten en liet het ook latere Europese vorsten niet 

geheell  onberoerd, maar blijf t het moeilijk om directe invloeden elders precies aan 

tee wijzen.16 

Ondankss deze continuïteit was het Bourgondische hof geen statische instel-

ling.. Zo was het hofceremonieel dat Karel V in 1548 aan zijn zoon Füips oplegde17 

beslistt geen zuivere kopie van de Estat et la Maison du due Charles de Burgoinge zoals 

diee precies driekwart eeuw eerder door Olivier de la Marche was beschreven18 

111 A. Ma^czak, 'From Anstocraüc Household to Princely Court', 319-321 en R. G. Asch, 
'Introduction',, 18-19. 
122 R.G. Asch, 'Introduction', 24-28 en T. Dean, 'Le corti', 432-438 (beide met talnjke litera-
tuurverwijzingen). . 
133 J. Duindam, Myths of Power, 192-195 en R.G. Asch, 'Introduction', 1-7. 
144 R.G. Asch, 'Introduction', 26-28; T. Dean, 'Le corn', 427 en P. Janssens, 'Vorstelijk Hof, 
163. . 
155 Zie bv. J. Huizinga, Herfsttij, 35-36; M. Mollat, Genese médtévale de la France moderne, 173 en 
B.. Guenée, L'Ocadent aux XIV°et XI r°siècles, 148-150. 
166 W. Paravicim, 'The Court of the Dukes of Burgundy', 90-102. 
177 C. Hofmann, Das Spanische Hqfceremontell, 45 en 71-73 en K. Branch, Keiler Karel V, 16 en 
538.. Meer over de band russen het Bourgondische hof van Karel de Stoute en het Spaanse hoj 
vann Filips II bij W. Paravicim, 'The Court of the Dukes of Burgundy', 100-101. 
188 Olivier de la Marche, 'L'Estat et la maison du due Charles de Bourgoigne, dit le Hardy', 
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Tochh wezen alle toenmalige waarnemers erop dat hiermee een Bourgondische praktijk 

aann het CastiUaanse hof werd opgedrongen. Hieruit kan men besluiten dat - hoewel 

dee aard en samenstelling van de opeenvolgende Bourgondisch-Nederlandse hof-

houdingenn nauw verbonden waren met de persoonlijkheden van de vorsten die er 

aann het hoofd van stonden - al deze hofhoudingen toch een gemeenschappelijk pa-

troonn volgden.V) Haast per definitie valt de geschiedenis van deze hofhoudingen 

duss samen met die van de vorsten.2" 

Tott de hofhouding behoorde iedereen die regelmatig in de omgeving van de 

vorstt vertoefde, die deel uitmaakte van de zwerm die hem omgaf. Het hof omvatte 

duss niet alleen de leden van het vorstelijke huishouden in enge zin, maar ook allen 

diee de monarch bijstonden in zijn bestuurlijke taken.21 In navolging van onder 

anderenn de Franse koningen omschreven de Bourgondische hertogen als eersten in 

dee Nederlanden dit l idmaatschap nauwkeurig.22 Kort na hun aantreden, of telkens 

wanneerr ze misbruiken wilden tegengaan of wensten te besparen op hun persoon-

lijk ee uitgaven, vaardigden deze hertogen een Ordonnance de i'Hötei uit waarin ze de 

verschillendee functies - en vaak ook de respectievelijke titularissen en de bijhoren-

dee vergoeding - zorgvuldig opsomden. Zo was er steeds een organisatieschema van 

hett hof beschikbaar.23 

in:: Mémoires. Tome II \ 1-94. 
199 RJVV. Evans, 'The Court: A Protean Institution', 486. 
2,11 P. Janssens, 'Vorstelijk Hof, 163. 
211 Vergelijk deze definitie met die van N. EUas, Die höfïsche Gesellschaft, 68. Elias maakt geen 
helderr onderscheid russen het vorstelijk huishouden en het vorstelijk hof of de vorstelijke 
hofhoudingg anderzijds (ik beschouw deze laatste twee begrippen als svnoruemen). R.G. 
Asch,, 'Introduction', 7-11, geeft aan hoe moeilijk het is om een precieze definitie van het 
hoff  op te stellen. C.A.J. Armstrong meent dat het huishouden bestond uit allen die min of 
meerr permanent in de omgeving van de vorst verbleven; het hof zou daarenboven ook de 
meerr ongeregelde gasten omvatten. Zie zijn 'The Golden Age of Burgundy', 58. Het hotel oi 
hett huishouden in enge zin kan men in elke Bourgondische hofordonnantie duidelijk als 
eenn deel van het ruimere hof onderscheiden, zie bv. de hofordonnantie van Filips de 
Schonee uit 1496 ARAB RSA 22bis f. 3v-6r. 
222 W. Paravicini, '"Ordonnances de 1'Hótel'", p. 243-245. Zie ook M. Vandermaesen en K. 
Vandewoude,, 'Het hof, 28-34, Idem, 'Het hofpersoneel', 410-414; en B. Guenée, L'Ocadent 
uuxuux XII ' f / X r siecles, 148-150. 
233 P. Janssens, 'Vorstelijk Hof, 169; \X'. Paravicini, '"Ordonnances de rHótei"', 243-246 
(mett uitgebreid register van vindplaatsen en bronnenuitgaven) en Idem, 'Soziale 
Schichtung',, 127-129. 
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Daarnaastt hield de maitre de la chambre aux deniers, een functionaris die men zou 

kunnenn aanduiden als de boekhouder van het hof, dagelijks bij welke hofdignitans-

senn daadwerkelijk aanwezig waren en dus in aanmerking kwamen voor uitbetaling 

vann het voorziene loon. Hoewel er slechts een klein deel van deze zogenaamde 

EsavesEsaves des gaiges bewaard bleef, bijvoorbeeld voor de periode tot 1477 naar schat-

tingg met meer dan vij f procent, gaat het toch nog steeds om vele duizenden 

documenten.24 4 

Samenn vormen deze twee reeksen het belangrijkste bronnenbestand voor een 

studiee naar de functies, de organisatie, en de personeelsbezetting van het hof in de 

Bourgondischee Nederlanden. Tot op heden ontbreekt zulk een allesomvattende 

studiee nog steeds.25 Wel werkt men aan het Duitse Historische Instituut te Parijs, 

onderr de leiding van Werner Paravicim, aan een volledige uitgave van alle nog 

bewaardee Bourgondische hofordonnanues voor de Nederlanden tot in de eerste 

jarenn van de zestiende eeuw.26 Elke schets van dit hof behoudt dus voorlopig 

noodzakelijkerwijzee een impressionistische toets. 

244 W. Paravicim, 'Soziale Schichtung', 246-253 (met een uitgebreid register van de vind-
plaatsenn voor de bronnen tot en met 1482 en een lijst van de nog steeds zeer onvolledige 
bronnenuitgaven)) en P. Cockshaw, IJS personnel de la chancelkrie, 102-108. 
255 Het hof van Karel graaf van Charolais (de latere Karel de Stoute) is wel diepgaand bestu-
deerd:: H. Kruse, Karl der Kühne. 
2(2('' Tot nu toe verschenen reeds alle teruggevonden hofordonnanues tot en met 1437. Voor 
eenn overzicht zie H. Kruse, 'Editions de textes', 57-72. De nog ontbrekende ordonnanües 
zullenn (hopelijk weldra) in boekvorm verschijnen. Zie hiervoor ook Hoofdstuk I noot 44. 
Zelff  bestudeerde ik voor de penode die loopt van 1477 tot 1530 de volgende hofordonnan-
ues:: a) voor Maria van Bourgondië: maart 1477, in: RAG RvVl 34323 en ADN B 19445 f. 
240-304v;; b) voor Maximüiaan van Oostennjk: november 1477, in: Gachard ed., 'Ordon-
nancee et Etat de la maison de Maximilien', 117-127 (aldaar fout gedateerd als september); c) 
voorr Füips de Schone: (wellicht) na-jaar 1493, in: J. Chmel ed., Urkunden, 537-544; 9 augus-
tuss 1495, in: F.C. Butkens, Trophies de Brabant. Suppl. II, 49-52; 14 maart 1496 (1497 n.s.), in: 
ARAARA RSA 22 bis (= [de Reiffenberg ed.], 'Etat de 1'hótel de Philippe Ie Bel', p. 677-718); 1 
februann 1500 (n.s), in: ARAB RSA 22 f. 102r-132r; 2 november 1501, in: Gachard ed., Col-
lectionlection des voyages. Tome I, 345-372; 1 februan 1502, in: ARA RSA 22 f. 154 e.v.; 15 december 
1504,, in: ARAB RSA 788 f. 138 e.v. d) voor de rmnderjange Karel (V): december 1510, in: 
M.J.. Lameere ed., Recueil des Or-donnames. Tome III,  p. 71 e.v. (aldaar fout gedateerd) (= 
ADXADX B 2358) (Dit stuk was slechts een ontwerp, cfr. A. Walther, Die burgundischen Zentral-
bebörden,bebörden, 99); e) voor Karel (V) als zelfstandig vorst: 25 oktober 1515, in: Gachard ed., Col-
lectionlection des voyages. Tome II, 491-501; 21 juni 151"7, in: ARAB RSA 23 f. 20r-53r; voorjaar 
1522,, in: ARAB Handschriftenverzameling 391a, f. 98r-ll"Tv; f) voor de regentschappen van 
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Al ss één van de opvallendste karakteristieken van het Bourgondische hof gold 

dee sterke nadruk die er werd gelegd op adeldom. Meer dan aan vele andere Euro-

pesee hoven waren een groot aantal ambten slechts toegankelijk voor edellieden. 

Dezee dignitarissen resideerden vaak wel gedurende een bepaalde tijd aan het hof"; 

maarr haast altijd knapten niet-adellijke knechten namens hen het eigenlijke werk 

op.277 Verreweg de meeste van die adellijke hovelingen waren ingedeeld bij één van 

dee zogenaamde vier diensten [services): de broodbezorgers (pannetiers), de schenkers 

[échansons),[échansons), de snijders [écuyers tranchants) en de stalknechten [écuyers d'écun'e). Zij 

maaktenn deel uit van het huishouden van de vorst in enge zin. Aan het hoofd van 

ditt huishouden stonden meestal één opperhofmeester of eerste hofmeester [premier 

maitremaitre d'bótel) en vier hofmeesters [maitres d'bótel).2* 

Eenn afzonderlijke groep vormden de kamerheren [chambellans). Oorspronkeli jk 

behoordenn zij tot het huishouden in engere zin van de hertogen. Van oudsher 

droegenn de kamerheren immers zorg voor de private vertrekken van de vorst. 

Meerr nog dan de overige hovelingen leefden zij dus in de onmiddellijke nabijheid 

vann hun prins. Als vertrouwelingen van de vorst nam een aantal kamerheren regel-

matigg deel aan de vergaderingen van de hofraden of van één van de afdelingen 

daarvan.299 Aan het Bourgondische hof vielen in de vijftiende eeuw de functies van 

Margaretaa van Oostennjk: 3 april 1525, in: ARAB RSA 31. Bespreking van de meeste van 
dezee bronnen en verwijzingen naar enkele verdwenen ordonnanties bij A. Walther, Die bur-
gundiscbengundiscben Zentralbehörden, 136-140. 
rr W. Paravicini, 'The Court of the Dukes of Burgundy', 71-73 en 87 en P. janssens, 
'Vorstelijkk HoP, 164. 
288 Zie bv. Olmer de la Marche, Mémoires. Tome Ii\ 14-15; Gachard ed., 'Ordonnance et état 
dee la maison de Maximilien', 119 122; Idem ed., 'Ordonnance de Philippe Ie Beau pour la 
composiüonn et Ie gouvernement de sa maison pendant son voyage d'Espagne: 1° novem-
bree 1501', in: Collection des voyages. I, 349-351 en Idem ed., 'Ordonnance de Charles, pnnce 
d'Espagne,, archiduc d'Autriche, due de Bourgogne etc., pour Ie gouvernement de sa 
maisonn (Bruxelles, 25 octobre 1515)', in: Collection des voyages. II, 498-501. Zie ook W. Para-
vicini,, 'Soziale Schichtung', 128-130. 

->->  Onder Hofraad versta ik de verschillende vergaderingen die bestonden uit de belangnjke 
edelliedenn en hoge ambtenaren en die de vorst bijstonden bij zijn bestuurlijke, jundische en 
financiëlee taken. Het gaat dus om de Raden die waren gegroeid uit de aloude (landsheer-
lijke)) Cuna. Men kan ze dus beschouwen als de emanatie van het feodale motto consilium et 
auxilium.auxilium. De meeste auteurs duiden deze raden aan als Grote, Geheime of Pnvé-Raden, 
maarr nemen zo met alle verwarring weg. Cfr. bv. M. Baelde, De collateral raden, 12. Het 
duidelijkstee overzicht geeft H. De Schepper, 'De burgerlijke overheden', 329-330, Zie ook 
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kamerheerr en adellijk raadslid dan ook steeds vaker samen. In de hofordonnanües 

vann Filips de Goede (1419-1467) en Karel de Stoute (1465/67-1477) werden deze 

liedenn aangeduid als conseillers-cbambellans. Omwille van de toenemende specialisatie 

binnenn de hofraad en zijn afdelingen zouden deze functies later geleidelijk weer uit 

elkaarr groeien.30 Het aantal raadslieden-kamerheren en kamerheren samen bedroeg 

tijdenss de regeringen van deze twee hertogen meestal ongeveer veertig.31 

Maximüiaann van Oostenrijk en zijn Habsburgse opvolgers salarieerden gemid-

deldd drieënvijftig kamerheren.32 Maria van Bourgondië had nochtans bij haar aan-

tredenn als hertogin in het voorjaar van 1477, onder druk van de in Gent verzamel-

dee statenvergadering, slechts vierentwintig chevaliers de compaigne ̂aangeduid. Daar-

naastt verbleven er twaalf adellijke raadsleden aan haar hof. Intussen gingen vele 

heren,, die betere loopbaanperspectieven vermoedden aan het Franse hof, in op de 

sirenenzangg van Lodewijk XI . Geconfronteerd met deze uittocht, en ondanks zijn 

chronischee geldgebrek, stelde Maria's kersverse echtgenoot Maximiliaan nog in 

novemberr van datzelfde jaar niet minder dan honderdzesden kamerheren aan.34 

Doorr deze edellieden op te nemen in zijn hofhouding hoopte Maximiliaan zich te 

verzekerenn van hun trouw, deze als het ware te kopen. 

Maximiliaanss zoon Filips de Schone kon in rustiger omstandigheden regeren. 

Hi jj  beperkte in 1496 het aantal kamerheren tot tweeënveertig. Wel riepen Filips' 

tweee Iberische reizen spanningen op in de hofhouding. Filips wilde zijn schoon-

ïnfraa onder het kopje Hofraad. 
300 Zie infra onder het kopje Hofraad. Zie verder ARAB RSA 22: 'Ordonnance et état de 
1'Hótell  de 1'archiduc Philippe Ie Beau fit a Gand Ie 1 févner 1499 (1500 n.s.)\ f. 105r-106v. 
311 Tijdens de regeringen van Füips de Goede en Karel de Stoute telde het hof meestal acht-
entwintigg kamerheren en twaalf raadsleden-kamerheren. J. Van Rompaey, 'De Bourgon-
dischee staatsinstellingen', 137; Idem, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië, 155-159; W. 
Paravicini,, 'The court of the Dukes of Burgundy', 72-75 en Idem, 'Soziale Schichtung', 
128-1311 en 155-156. 
322 Voor de gebruikte bronnen bij de berekening van dit cijfer zie noot 26. 
333 De kamerheren van een regerende vorstin werden chevalters de compaigne genoemd. 
344 In 1481 protesteerden de Staten-Generaal trouwens tegen de in hun ogen exorbitante 
sommenn die Maximiliaan en Maria aan hun hofhouding besteedden. Zij waren slechts be-
reidd toe te stemmen in een bede, mits deze kosten zouden dalen. Cfr. C.A.J. Armstrong, 
'Thee Burgundian Netherlands', 231. Meer over de eerste maanden van Maxiliaan in de Ne-
derlandenn bij H.G. Koenigsberger, 'Fürst und Generaalstaaten', 562o66 en H. Wiesflecker, 
KuiserKuiser Maximilian I. I, 122-141. 
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tamiliee en hun onderdanen overbluffen met de Bourgondische hofpraal.35 Maar 

langdurigee reizen met een dergelijk uitgebreid gezelschap kostten meer dan de 

schatkistt kon dragen. Bovendien moest iemand de Nederlanden besturen en vrij -

warenn van invallen door de Geldersen tijdens de afwezigheden van de vorst. Daar-

omm bleven telkens enkele ervaren en gerespecteerde kamerheren-raadslieden, al 

dann niet met tegenzin, achter in de Lage Landen. Zij formeerden een regentschaps-

raad.'66 Uiteindelijk vergezelden achttien kamerheren Filips tijdens diens eerste reis 

naarr Spanje. 

Filipss de Schone overleed tijdens zijn tweede reis, te Burgos in Castilië, op 25 

septemberr 1506. Filips' oudste zoon, Karel, zou pas acht jaar en enkele maanden 

laterr de regering van de Lage Landen zelf ter hand te nemen. In de tussentijd bleef 

dee hofcultuur voordeven. Wel was, samen met de vorst, de duidelijke, eenhoofdige 

structuurr verdwenen. Formeel nam Maximiliaan, Karels grootvader, het regent-

schapp waar. Zijn verplichtingen als Rooms-koning beletten hem echter deze 

gewestenn persoonlijk te besturen.̂ Maar intussen probeerde hij het beleid van zijn 

dochterr en plaatsvervangster, Margareta, en haar raad te sturen. Ook zochten en 

vondenn ontevreden Nederlandse edellieden bij hem een klankbord. Ondanks zijn 

drukkee bezigheden elders, onderhield Maximiliaan steeds een Nederlandse factie 

aann zijn hof. 

Aanvankelijkk was Margareta slechts de voorzitster en het voornaamste lid van 

dee Nederlandse regentschapsraad.^8 Zij ontieende haar gezag vooral aan haar status 

133 De eerste keer (1501-1503) reisde Filips over land, dwars door Franknjk. Toen wilde hij 
zekerr ook indruk maken op Lodewijk XII . Reisverslagen van de twee reizen, o.a. door de 
]ongee Antoon van Lalaing, bij Gachard, Collection des voyages. I. Zie ook R. Fagel, De Hispano-
ll  'laamse wereld, 287-290 en \\'. Thomas en E. Stols, 'Maanderen en Castilië', 4-6. Voor de fi-
nanciëlee moeilijkheden waarmee de schatkist tijdens de Spaanse reizen kampte; zie J.M. 
Cauchies,, 'Voyage d'Espagne', 217-244. 
v>> (ean Molinet, Chrontques. II, 498-507 en L.V.G. Gorter van-Royen, Maria van Hongarije, 
130. . 
'  Gachard ed., Collection des voyages. I, 456; R. Wellens, I^es Efa/s Généraux, 520-525; Idem, 
Less Etats généraux et la succession', 126-159; L.M.G. Kooperberg, Margaretha van Oosten-
rijk,rijk,  184-186 en W.P. Blockmans en J. van Herwaarden, 'De Nederlanden van 1493 tot 
1555',, 450. 
,HH In eerste ïnstanne gaf Maximiliaan Margareta slechts toestemming namens hem de eed 
vann de Staten af te nemen. Cfr. C Laurent ed., Kecueil des Ordonnances. I, 8 e.v. (18.03.1507). 
Dezee penode wordt uitputtend besproken bi) A. Walther , Die burgundiscben Zentralbehörden, 
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alss weduwe van de hertog van Savoie en als vorstin van de Franche-Comté en 

enkelee aanpalende gebieden. Dat aanzien en de bijhorende inkomsten verschaften 

haarr de mogelijkheid haar eigen hofhouding er op na te houden. Die onafhanke-

lijk ee poside wekte regelmatig de onvrede op van de Nederlandse heren. Het toe-

voegenn van deze heren aan een afzonderlijke hofhouding voor Karel zou die 

onvredee kunnen wegnemen. 

Margaretaa legde deze suggestie al in 1508 aan haar vader voor. Toch zou het 

nogg vij f jaar duren vooraleer Karel zijn hofhouding kreeg. Onenigheid tussen 

Maximiliaann en Margareta vertraagde de uitvoering van het plan. De kei2er wilde 

vann de gelegenheid gebruikmaken om het Bourgondische hofstelstel ingrijpend te 

wijzigen.. Margareta, daarentegen, meende dat het van meer realisme getuigde, met 

aann de Bourgondische traditie te tornen. Toen Maximiliaan, ook na lang aandrin-

gen,, weigerde haar zienswijze bij te treden, vaardigde Margareta uiteindelijk op 

eigenn gezag een hofordonnanüe voor haar neef uit.w 

Anderss dan de regentes had gehoopt, ondergroef deze stap haar positie.4" 

Edelliedenn hoefden voortaan niet meer te kiezen tussen Margareta of Maximiliaan. 

Zee schaarden zich meteen rondom de toekomstige vorst. In samenspraak met de 

Staten-Generaal,, en na toezegging van een afkoopsom, bewogen de kamerheren 

vann Karel Maximiliaan er toe zijn kleinzoon in januari 1515 meerderjarig te ver-

klaren.. Voortaan verdeelde Karel functies en de bijhorende traktementen. Tijdens 

dee eerste jaren van zijn bewind groeide de omvang van Karels hofhouding slechts 

lichtt ten opzichte van de aantallen die sedert de laatste jaren van de vijftiende eeuw 

gebruikelijkk waren. Zo reisde hij in 1517 met vierenvijftig kamerheren naar Spanje. 

Tabell  I geeft de schommelingen in het aantal kamerheren weer: 

90-1011 en 138-139 en Idem, Die Anfange Kar/s V.% 66-126. Zie ook L. Gorter-van Roven, 
'Dee regentessen van Karel V', 172-173 en H. Wies flecker, Kaiser Maximilian I. I', 187-191. 
ww A. Walther, Die Anfange Karls l\, 105-106. 
4(11 A.J.C. Le Glay ed., Correspondence de i'empereur Maximilien 1° II, 219; G. De Boom, Mar-
gueriteguerite d'Autriche-Savoie, 66-67 en H.G. Koenigsberger, 'Prince and States-General', 137. 
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Tabell  I: Aantal kamerheren in de hofhoudingen van Mari a van 
Bourgondië,, Maximiliaa n van Oostenrijk , Filip s de Schone en 
Karell  van Oostenrijk 

)aarr Aantal Percentage t.o.v. gemiddelde 
omvangg (= 53) 

maartt  147 7 

sept ..  147 7 

1496 6 

1501 1 

1510 41 1 

151* 7 7 

36 6 

116 6 

42 2 

18 8 

52 2 

54 4 

68 8 

219 9 

79 9 

34 4 

98 8 

102 2 

Binnenn deze groep van intimi van de vorst sprong er één tussenuit: de eerste 

kamerheerr (in de bronnen aangeduid als premier chambellan of chevalier d'honneurvfun-

neerr het de hofhouding van een vorstin betrof).42 Deze man bewaarde het geheime 

(off  kleine) zegel van de vorst of vorstin. Daarom was hij onmisbaar bij het uitvaar-

digenn van allerlei stukken en kon hij in de praktijk een grote invloed uitoefenen op 

hett gevoerde beleid.43 Maar bovenal gaf de eerste kamerheer in samenspraak met 

dee kanselier, het hoofd van het ambtelijk apparaat, als een echte primus inter pares 

leidingg aan de hofraad (of aan één van zijn afdelingen) wanneer de landsheer elders 

vertoefde.. Indien men voorzag dat deze afwezigheid een tijdje duren kon en er 

geenn prins of prinses van den bloede beschikbaar was, stelde men logischerwijze de 

eerstee kamerheer formeel aan tot hoofd van een regentschapsraad.44 

411 Ontwerp van Maximiliaan uit december 1510, niet omgezet in de praktijk. Cfr. noten 26 
enn 40 en ADK B 2358. 
422 Over de oorsprong en de evolutie van het ambt van eerste kamerheer; zie J. Van Rom-
paey,, De Grote Raad, 159-160 en Idem, 'De Bourgondische staatsinstellingen', 137-138. 
411 M. Boone 'Kanselier van baanderen en Bourgondië', 222-223 en Olivier de la Marche, 
Mémoires.Mémoires. Il ", 12-13. 
444 L.Y.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 129-130; A. Walther, Die burgundiscben Zen-
tralbebörden,tralbebörden, 58 en 140-152 en F. Walser m.m.v. R. Wohlfeü, Die Spamschen Zentralbehörden, 
T-19. . 
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Tott slot werden in de hofordonnanties vaak ook een aantal verwanten van de 

monarchh (bastaardzonen of hun nakomelingen, neven etc.) en leden van minder 

machtigee maar bevriende vorstenhuizen (de hertogen van Kleef*  en Saksen*, de 

markiezenn van Baden* etc.) genoemd. Alhoewel deze Lieden geen welbepaalde 

functiee vervulden, hadden ze toch recht op een jaargeld wanneer ze aan het hof 

verbleven.. Daarom worden ze in de bronnen aangeduid als pensionnaïres. Di t voor-

rechtt kwam overigens met alleen aan deze personen met vorstelijke status toe. 

Verscheidenee belangrijke edellieden die een ambt bekleedden aan het hof, of aan 

hett hoofd stonden van een provincie en hiervoor reeds een salaris genoten, ont-

vingenn daar bovenop nog een jaargeld.45 

Veruitt de meeste edellieden resideerden inderdaad niet permanent aan het hof. 

Zekerr sinds het begin van de vijftiende eeuw gold er voor haast alle functies aan 

hett Bourgondische hof een beurtrol. Zo konden de hovelingen de cultuur die er 

heerstee uitdragen naar het thuisfront, bovendien waren zij op deze wijze ook mak-

kelijkk inzetbaar voor andere functies in dienst van de vorst.46 Aan de edellieden 

boodd dit systeem alleen maar voordelen. Maar voor de vorst kleefde er ook een 

belangrijkk nadeel aan: het was erg duur. Daarom wilde Maximiliaan, in 1510, alle 

kamerherenn van zijn kleinzoon er toe dwingen permanent in diens omgeving te 

verblijven.. Aristocraten beletten echter, ditmaal in samenspraak met Margareta, dat 

dezee wens van de keizer werkelijkheid werd.47 

Vann de hofmeesters, kamerheren en jaargeldhouders mogen we intussen gere-

delijkk veronderstellen dat ze het vertrouwen genoten van de vorst (of van zijn 

plaatsvervanger).. Willen we echter weten of ze werkelijk bij het landsbestuur be-

trokkenn waren, dan zullen we moeten nagaan welke ambten ze nog meer 

bekleeddenn en in hoeverre ze deze monopoliseerden. Het Bourgondisch-Neder-

landsee hof was een flexibele instelling. De groeiende omvang van de gebieden die 

455 \V. Paravicini, 'The Court of the Dukes of Burgundy', 79; Voor het Hof van Karel de 
Stoutee (1474); zie bv. Olivier de la Marche, Mémoires Tome IV, 11-12; of voor dat van Filips 
dee Schone in 1497 (n.s.); ARAB RSA 22bis f. lv-3r. De Franse koningen keerden in dezelf-
dee periode aan meer cliënten een jaargeld uit dan hun Bourgondische concurrenten; P.S. 
Lewis,, 'Les Pensionnaïres de Louis XI' , 167-181 en D. Potter, War and Government, 308-312. 
VlVl C.A.j. Armstrong, 'Had the Burgundian Government', 224-226 en \X'. Paravicini, 'The 
courtt of the Dukes of Burgundy', "8-79; Zie bv. ook de hofordonnanue van Filips de 
Schonee d.d. 1.02.1499 (1500 n.s.) ARAB RSA 22, f. 105r-fl06v. 
4""  A. Walther, Die Anfange Karls I'., 103-106. 
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onderr het beheer van de Nederlandse landsheren stonden en de toenemende 

complexiteitt van het bestuur hadden immers tot gevolg dat er steeds meer in-

stellingenn groeiden; eerst in de schoot van het hof, later er omheen. Een korte 

schetss van de ontwikkelingen die de hofraad in de Nederlanden tussen het laatste 

kwartt van de vijftiende eeuw en de eerste drie decennia van de zestiende eeuw 

doormaakte,, zal dit verduidelijken. 

b)b) De Hofraad 

Zoalss elders in Europa beschouwden de landsheren van de verschillende Neder-

landsee gewesten zich als bron van rechtspraak, wetgeving en bestuur.48 In overeen-

stemmingg met de feodale ethiek die wordt uitgedrukt in de spreuk consilïo et auxtlio 

(mett raad en daad), betrok een dergelijke vorst enkele van de belangrijkste edel-

liedenn bij al zijn beslissingen. Deze intimi zetelden samen met hem in zijn curia of 

hofraad.499 Dergelijke raden volgden hun heer op de voet wanneer deze zich ver-

plaatste.. Daarom wisselde hun samenstelling ook wel eens. Naarmate de invloed 

vann het Romeinse recht in deze gewesten doordrong en de bureaucratische specia-

lisatiee toenam, drongen ook geschoolde juristen en ' technocraten' tot deze hofraad 

door. . 

Tijdenss het bewind van de Bourgondische hertogen kristalliseerden de ver-

schillendee bevoegdheden zich verder uit. Edellieden en (al dan niet academisch 

geschoolde)) ambtenaren vergaderden steeds vaker in afzonderlijke commissies. 

Ongeveerr vanaf het midden van de vijftiende eeuw kan men in de schoot van de 

oudee hofraad dan ook verschillende deelraden onderscheiden. De juristen, soms 

bijgestaann door enkele belangrijke edellieden, spraken voornamelijk recht. Hun 

vergaderingg zal voortaan worden aangeduid als 'Grote Raad' (of Grand Conseit). De 

edelliedenn bleven, onder leiding van de hertog en soms met de hulp van enkele 

juristen,, de grote lijnen van het buitenlandse en binnenlandse beleid bepalen. Hun 

4HH Zie voor deze en volgende alinea A. Walther, Die burgundischen Zentralbehorden, 5-28; H. De 
Schepper,, 'De Adel en de Nederlandse staatsvorming', 95-106, Idem en J.M. Cauchies, 
'Justicie,, gracie et wetgeving', 135-137 en 153; J. Van Rompaey, De Grote Raad, 3-5 en Idem, 
'Dee Bourgondische staatsinstellingen', 3-53, 142-145 en 148-150. 
499 Voor de betrokkenheid van adellijke vertrouwelingen bij vorstelijke wetgeving; J.M. Cau-
chies,, La legislation pnnaère, 151-156. 
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deelraadd kan worden aangeduid als een echte 'kroonraad' (dit blijk t duidelijk uit de 

Fransee benamingen in de bronnen: Ie Conseil' le\ nous of Conseil ordinaire)?" 

Binnenn deze kroonraad ontstond al gauw een 'financiële commissie'.51 De pre-

ciezee samenstelling van deze 'commissie' wisselde wel eens (de leden werden 

aangeduidd als commissaires sur Ie fait de sesdites finances). Toch zetelde er ten minste één 

hogee edelman in. Daarnaast telde ze steeds ook enkele technici. Deze laatsten had-

denn vaak eerder in één van de regionale financiële instellingen ervaring opgedaan. 

Dee 'commissie' hield vooral toezicht op de hertogelijke financiën, en dit zowel aan 

dee zijde van de inkomsten als die van de uitgaven. Soms zetelde ze ook als recht-

bankk en deed ze voorstellen in verband met het te ontwikkelen financiële beleid. 

Ookk het müitaire beleid was aan toenemende specialisatie onderhevig. Zo gaf 

hertogg Karel de Stoute in 1474 aan vier adellijke raadsheren de opdracht zich in het 

bijzonderr toe te leggen op de bestudering van de krijgsvernchüngen.52 Maar deze 

instellingg overleefde haar oprichter niet. Pas veertig jaar later, in 1514, tegen het 

eindee van het eerste regentschap van Margareta van Oostenrijk, zou een dergelijke 

'krijgsraad'' opnieuw opduiken53. De leden van deze militaire raden kregen precieze 

nchtiijnenn mee, maar of ze zich in de praktijk daaraan hielden is met bekend. 

Ondankss de opsplitsing van de oude hofraad bleef er een band bestaan tussen 

all  die afdelingen. Deze band werd in december 1473 tijdelijk verbroken. Karel de 

Stoutee vaardigde toen de ordonnanties van Thionville uit. Deze hadden verreiken-

dee institutionele hervormingen tot doel. De oprichting van het Parlement van 

Mechelenn als het hoogste en tevens soeverein rechterlijk college voor de Neder-

landenn maakte hiervan deel uit. Toch bleef ook toen nog de idee overeind dat 

rechtspraakk zonder de betrokkenheid van edellieden met kon. Naast de geschoolde 

juristenn zetelden er in het Parlement dan ook vier adellijke intimi van Karel de 

500 J. Van Rompaey, 'Hofraad en Grote Raad', 305-310. 
511 Zie voor wat volgt J. Van Rompaey, De Grote Raad, 110-120; M.A. Arnould, 'Les origines 
duu Conseü des Finances', 108-109 en Idem, 'Les sources financières', 2"7_286. Deze laatste 
ziett in tegenstelling tot Van Rompaey die 'commissie' als een continue instelling die stevig 
inn de kroonraad wortelde. Zie ook H. Coppens en M. Baelde, 'Raad van Financiën (1531-
1795)',, 497. 
522 Olivier de la Marche, Mémoires. Tome IV, 8-9 en J. Van Rompaey, De Grote Raad, p. 88-89 
(mett archiefverwijzing). 
533 A. Wal the r, Die burgundischen Zentralbehörden, 211 (met archiefverwijzing). 
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Stoute,, die reeds eerder betrokken waren geweest bij de werkzaamheden van de 

Gro tee Raad.54 

Dee ordonnanties van Thionvüle behelsden echter niet alleen een rechterlijke 

reorganisatie.. Karel de Stoute vestigde te Mechelen ook een centrale Rekenkamer 

(bevoegdd voor de financiële controle op de hertogelijke ambtenaren), een Kamer 

vann de Schatkist (verantwoordelijk voor het beheer van het vorstelijk domein) en 

eenn Kamer van de Beden. Het financieel beleid werd dus geheel onttrokken aan de 

Kroonraad.. Deze was voortaan alleen nog bevoegd voor de algemene politiek." 

Dee plotselinge dood van Karel de Stoute op het slagveld (5 januari 1477) 

storttee de Bourgondisch-Nederlandse staat weliswaar in een diepe crisis, maar tast-

tee haar niet wezenlijk aan. Een niet gering aantal territoria ging (al dan niet tijdelijk) 

verloren,^11 en ook de hierboven genoemde jonge creaties overleefden hun schep-

perr niet. Toch bleek de reeds eerder ingezette centralisatie onomkeerbaar .̂ Op 11 

februarii  1477 vaardigde Maria van Bourgondië immers op aandringen van de 

Staten-Generaall  het zogenaamde Algemeen Privilegie uit. Di t document voorzag 

niett alleen in de afschaffing van alle Mechelse instellingen, maar bepaalde tevens 

datt de hoogste rechtspraak zou worden overgenomen door een opnieuw op te 

richtenn Grote Raad, waarvan de bevoegdheden ietwat werden beperkt. Deze Grote 

Raadd zou, als onderdeel van de ruimere hofraad,58 niet permanent zetelen in een 

welbepaaldee stad, maar de vorst op de voet volgen. Het Algemeen Privilegie om-

schreeff  ook het lidmaatschap van de Grote Raad vrij nauwkeurig. Naast de kanse-

lierr en de nauwe verwanten van de vorstin (prtncen ende beeren van onsen bloede) zou hij 

vijfentwintigg leden moeten tellen. Hiervan zou de helft bestaan uit juristen en de 

344 J. Van Rompaey, 'Hofraad en Grote Raad', 309 en Idem, De Grote Raad, 54-72 en 493-
5066 (uitgave van de oprichtingsakten van het Parlement van Mechelen). 
""  J. Van Rompaey, 'De Bourgondische staatsinstellingen', p. 148-150. 
366 Zo eisten Gelre en Luik onmiddellijk hun vroegere zelfstandigheid op. Het hertogdom 
Bourgondiëë en Picardië gingen definitief over naar Franknjk. De bezette delen van Artesië 
enn het Vnjgraafschap Bourgondië ten slotte, heroverde Maria's echtgenoot, Maximiliaan, 
slechtss na langdunge oorlogen. Zie W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 217-
220;; A.G. Jongkees, 'XV. Vorming van de Bourgondische staat', 234-237; R. Van Uvtven, 
'Cnsiss als cesuur', 420-435 en D. Potter, War and government, 29-64. 
11 De tijdelijke cnsis van 1477 en haar gevolgen worden uitputtend beschreven in de 
bundel:: W.P. Blockmans ed., 1477. 
588 A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), De Grote Raad. I, 8-19. J. Van Rompaey, De Grote Raad, 130-



54 4 HAN SS COOLS 

anderee helft uit edellieden. De leden moesten afkomstig zijn uit alle Bourgondische 

gewesten,, en hierbij werd rekening gehouden met het belang van de verschillende 

regio's.599 Zoals vaak verschilde ook hier de praktijk van de theorie. Edellieden 

namenn immers nauwelijks deel aan de werkzaamheden van deze hernieuwde Grote 

Raad.600 Die geringe betrokkenheid van edellieden bij de rechtspraak kon dan ook 

niett zonder gevolgen blijven. Bij de eerstvolgende reorganisatie van de Grote Raad, 

inn 1504, werden er in dit orgaan geen zetels meer aan hen voorbehouden/ '1 On-

dankss de protesten van enkele leidinggevende edelen bevestigde aartshertog Karel 

bijj  zijn aantreden in 1515 deze regeling.62 

Edelliedenn speelden natuurlijk wel een belangrijke rol in de bestuurlijke afde-

lingg van de overkoepelende hofraad, de zogenaamde kroonraad. Daarenboven be-

hieldd de vorst als hoogste rechter voor zichzelf, en dus voor zijn Raad, het recht 

omm gedingen naar zich toe te trekken.63 

Enkelee leden van de kroonraad oefenden een grote invloed uit op de nog 

jongee Maria (1477-1482).64 Na het vroegtijdig overlijden van de hertogin (Brugge, 

277 maart 1482) volgde het eerste regentschap van haar echtgenoot Maximiliaan 

(1482-1494).. Het werd gekenmerkt door haast permanente binnenlandse en 

buitenlandsee oorlogen. Hoewel de tegenstellingen ook binnen de groep van hoge 

edelliedenn hoog opliepen, moest Maximiliaan toch een beroep op hen doen om 

zijnn eerder wankele gezag nog enigszins overeind te houden in de roerige Neder-

landen.655 Zo gedoogde Maximiliaan in 1483 in het graafschap Vlaanderen aanvan-

kelijkk een regentschapsraad die bestond uit enkele voorname edellieden en de 

stadsbesturenn van de drie belangrijkste steden. Deze raad zou, niettegenstaande de 

1399 en A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 15-28. 
599 Deze bepalingen in artikel 1 van het Algemeen Pnvilegie; W.P. Blockmans e.a. eds., 'Pn-
vilegiee voor alle landen van herwaarts over', in: Idem ed., 1477, 90. 
600 J.Stengers, 'Composition, procédure et activité judiciaire du Grand Conseil', 8-11. 
611 A.J.M. Kerkhoffs-de Hei), De Grote Raad. I, 8-10. De tekst van de Ordonnanüe bij C. 
Laurentt ed., Rscuetl des Ordonnances. Tome I, 76-79. 
622 ARAB RSA 788, f. 150-152 en Philippe Wielant, 'Recueü des Anüquitéz de Flandre', 

147-148. . 
633 M. Baelde, 'De Geheime Raad', 60 (met verwijzing naar de uitgave van de desbetreffende 
ordonnanties);; A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 84-85. Zie ook Philippe Wielant, 
'RecueÜÜ des Anüquitéz de Flandre', 143. 
644 M.A. Arnould, 'Les lendemains de Nancy', 17-18 en 49-50. 
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steedss hoger oplopende conflicten met Maximiliaan en een mislukte bemiddelings-

pogingg van de Ridders van het Gulden Vlies, het graafschap gedurende twee jaar de 

factofacto besturen/'6 

Ondankss deze slechte ervaringen van Maximiliaan met een regentschapsraad, 

zouu hij later meermaals een beroep doen op deze formule om tijdens zijn afwe-

zigheidd in zijn vervanging te voorzien.6" Steeds vaker verbleef Maximiliaan immers 

inn het Duitse Rijk. In 1486 werd hij verkozen tot Rooms koning en in 1493 volgde 

hijj  zijn overleden vader op als hoogste gezagsdrager in het Rijk. Maximiliaan for-

meerdee dan ook in 1485-1486 en opnieuw in 1493-1494 een regentschapsraad. 

Naastt edellieden zetelden er in deze raden ook altijd enkele bureaucraten (zoals de 

kanselier)) en aanzienlijke geestelijken.68 Maximiliaan ontdekte overigens dat hij de 

raadd ook kon omsmeden tot een instrument van zijn eigen politiek. Zo bepaalde 

hijj  nog wie er deel zou uitmaken van de Raad die de jonge Füips de Schone moest 

bijstaann toen deze aantrad als zelfstandig vorst (1494).69 In de bronnen werd een 

dergelijke,, in omvang beperkte raad steeds vaker aangeduid als een Geheime Raad 

(Conseil(Conseil Pnve). Deze benaming vond algemeen ingang nadat in 1504 een ordon-

nantiee de reeds eerder bestaande splitsing tussen de Mechelse Grote Raad en de 

vorstelijkee raad had bezegeld.70 

Füipss zou op zijn beurt het bestuur over de Nederlanden meermaals toever-

trouwenn aan enkele leden van deze Geheime Raad. Tijdens zijn twee reizen naar 

Castüiëë (1501-1503 en 1505-1506) namen de achterblijvers uit dit orgaan de rege-

ringg waar. Deze fungeerde dan als regentschapsraad. 

655 R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 431-432 en A. Walther, Die Anfdnge Kar/s i "., 10-26. 
666 W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie?', 2"78-289. 
66 In oorlogstijd daarentegen deden Maximiliaan (en zijn Bourgondische voorgangers) veel-
eerr een beroep op een stadhouder generaal {lieutenant-général) aan wie ze dan haast on-
beperktee volmachten verleenden. Zo voerde bijvoorbeeld een neef van Maximiliaan, de 
bekwamee veldheer Albrecht van Saksen* deze titel vanaf december 1488. Meer bij W. 
Blockmans,, 'Albrecht de Stoutmoedige', 189-200. 
flKK H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian 1. I., 180-181 en A. Walther, Die Anfdnge Karls l ', 20. 
Cfr.. H. Millet en P. Moraw, 'Clencs in the State', 181. 
W)W)).). Chmel ed., Urkunden, 541-543. en H. Wiesflecker, Maximilian I. Die Fundamente, 84-85. 
"""  Voor de benaming Geheime Raad; zie bv. Philippe Wielant, 'Recueü des Antiquitéz', 143 
enn C. Laurent ed., Reiueil des Ordonnances. Tome I, 75. Verder vele voorbeelden bij M.A. 
Arnould,, 'Les sources financières', 284-285 n. 2. 
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Naa het overlijden van Füips de Schone poogde zijn vader, Maximiliaan, die nu 

opnieuww regent werd, de Nederlanden in te passen in de pan-Europese Habs-

burgsee politieke strategie. Als een echte paterfamilias schoof de keizer zijn dochter 

Margaretaa naar voren als zijn zaakwaarneemster in de Lage Landen. Tevens duidde 

Maximiliaann de leden van de Geheime Raad aan. Margareta zou in samenspraak 

mett hen de Nederlanden collegiaal moeten besturen.71 

Mett de steun van enkele juristen uit haar omgeving trok Margareta vervolgens 

dee touwtjes van de regering geleidelijk strakker naar zich toe. Die geldingsdrang 

leverdee haar ruimere bevoegdheden op bij de aanpassing van haar instructie in 

1509.722 Voortaan bezat Margareta bijvoorbeeld de bevoegdheid zelfstandig wetge-

vendee stukken te ondertekenen, hoefde ze niet voor elke beleidsdaad te wachten 

opp de instemming van de leden van de Geheime Raad. Het optreden van Marga-

retaa leidde regelmatig tot twisten met de edellieden in de Geheime Raad.73 Vele van 

dee ontevreden heren traden enkele jaren toe tot de hofhouding van de jonge Karel. 

Daarr oefenden ze een grote invloed uit op de denkbeelden van de kroonprins. 

Hett wekt dan ook geen verwondering dat we dezelfde edellieden terugvinden 

inn de eerste Geheime Raad van Karel (5 januari 1515 - september 1517). In nauw 

overlegg met deze raadslieden en steunend op hun ervaring bestuurde Karel in die 

jarenn de Nederlanden. De dood van Ferdinand van Aragon (23 januari 1516) 

dwongg Karel ertoe zelf naar het Iberische schiereiland te reizen om er zijn rechten 

opp de Spaanse kronen te laten gelden.74 Net als ten tijde van Füips de Schone werd 

dee Geheime Raad nu gesplitst. Enkele van Karels intimi vergezelden hem naar 

Spanje,, de overigen namen als leden van een regentschapsraad het bestuur over de 

Nederlandenn waar. De jonge vorst kon het zich niet veroorloven zijn tante op zulk 

eenn belangrijk ogenblik helemaal niet bij het bestuur te betrekken. Als vooraan-

staandd lid, doch zonder dat ze over bijzondere bevoegdheden beschikte, maakte 

711 De eerste volmacht voor Margareta (18 maart 1507), die haar een beperkt aantal be-
voegdhedenn toekende, bij C. Laurent ed., Recueil des Ordonnances. I, 8 e.v. Voor de Raad die 
Margaretaa terzijde stond; zie A. Walther, Die Anfdnge Kar/s V., 77. 
^22 C. Laurent eds., Recueil des ordonnances. I, 79-81 (18.03.1509) en A. Walther, Die burgun-
dischendischen Zentralbehörden, 94-95. 
733 A.J.C. Le Glay ed., Correspondance de ïempereur Maximilien 1°. I, nrs. 119 en 120; L.V.G. 
Gorter-vann Royen, Maria van Hongarije, 133. Zie ook W.P. Blockmans en A. Delva, 'Marga-
retaa van Oostennjk', in: NBW. 12, k. 481-482. 
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Margaretaa dan ook deel uit van deze raad. Daarnaast oefende de oude Maximiliaan 

uitt de verte nog enig toezicht uit op de gang van zaken in de Lage Landen. De 

regelingenn voor de regentschapsraad duidden hem uitdrukkelijk aan als super-

intendant?intendant?1 1 

Opnieuww slaagde Margareta erin geleidelijk meer aanzien te verwerven. 

Nieuwee instructies, uitgevaardigd in juli 1518 en juli 1519, hielden een aanzienlijke 

uitbreidingg van haar bevoegdheden in. De tekst van deze laatste volmacht kende 

aann Margareta ook de titel regentes toe. Wellicht beloonde Karel op deze wijze de 

inzett van zijn tante om de keizerskeuze van 1519 tot een succes voor het huis 

Habsburgg te maken. Uiteraard holden de nieuwe prerogatieven van Margareta de 

voorrechtenn van de regentschapsraad uit. Deze fungeerde voortaan dan ook slechts 

alss een Geheime Raad naast de regentes. Latere instructies voor Margareta uit 1520 

(uitgevaardigdd naar aanleiding van Karels 'kromngsreis' naar het Duitse Rijk) en uit 

15222 (naar aanleiding van Karels tweede reis naar Spanje) bevestigden haar vorste-

lijk ee status.76 

Dee tekst van de ordonnantie uit 1520 poogde tevens een zekere taakverdeling 

aann te brengen in de werkzaamheden van de Geheime Raad. De bureaucraten 

{Ie{Ie diet chief, maistres des requestes, secrétaires et huissiers) zouden tweemaal per dag verga-

derenn om het routinewerk af te handelen. De edellieden daarentegen zouden de 

belangrijkee staatszaken bespreken. Margareta kon echter naar eigen goeddunken 

744 J. Perez, Charles Quint, p. 28-30. 
33 Deze regelingen bi] C. Laurent ed., Recueil des Ordonnances. I, 578-581. Zie verder M. Baeb 

de,, De coliateraie raden, 10-11; A. Walther, Die burgundiscken Zentralbehörden, 115-117; L.V.G 
Gorter-vann Roven, Maria van Hongarije, 136-137; H.G. Koenigsberger, 'Prince and States 
General',, 138 en H. Rabe en P. Marzahl, '"Comme représentant notre prospre personne'", 
80-81. . 
66 De tekst van de Ordonnantie d.d. 24 juli 1518 bij C. Laurent ed., Recuetl des Ordonnances. I, 

656-657.. De Ordonnantie d.d. 1 juli 1519 bij Ibidem, 682-684. De tekst van de Ordonnan-
tiee d.d. 19 oktober 1520 bij C. Laurent ed., Recueil des Ordonnances IL, 26-27'. De tekst van de 
Ordonnantiee d.d. 23 mei 1522 Ibidem, 16^-169. Duiding van deze ordonnanties en meer 
overr Margareta's hengelen naar de titel van regentes bij L. Gorter-van Roven, 'De regentes-
senn van Karel V', 173-179 en A. Walther, Die burgundiscken Zentralbehörden, 115-121 en 204-
2055 (bijlage 5/c) (met uitgebreide archiefverwijzingen). Voor haar tussenkomsten bij de 
keizerskeuzee zie bv. G. De Boom, Marguerite d'Autricbe-Savoie, 75-76 (met verwijzing naar de 
bronnen).. Meer over de institutionele geschiedenis van deze jaren bi] P. Alexandre, Histoire 
dudu ConsetlPrivé, 16-29. 
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hett tijdstip en de precieze samenstelling van deze vergadering bepalen."7 De grote 

speelruimtee waarover de landvoogdes van toen af beschikte, droeg de kiemen in 

zichh voor de soms felle botsingen met enkele hoge edellieden die zich in de jaren 

twintigg zouden voordoen. Maar bovenal bevorderde een dergelijke taakverdeling 

natuurlijkk toch een efficiënter bestuur over de Nederlanden. Bij de reorganisatie 

vann het regeringsapparaat die volgde op de dood van Margareta (1 december 1530) 

zouu de blijvende opsplitsing van de oude Geheime Raad in een klankbord voor de 

hogee edelen (de Raad van State) enerzijds en een meer op het praktische beleid ge-

richtt orgaan (de 'nieuwe' Geheime Raad) anderzijds, dan ook één van de uitgangs-

puntenn vormen.78 

Dee derde raad waarin de bestuurlijke reorganisatie van 1531 voorzag, de Raad 

vann Financiën (Conseil des Finances), bestond al veel langer.7'J Eerder beschreef ik hoe 

reedss de Bourgondische hertogen het beheer over hun inkomsten aan gespeciali-

seerdee commissies hadden toevertrouwd. Maximiliaan greep naar deze traditie 

terug,, toen hij in 1487 een Raad van Financiën oprichtte.»0 In deze Raad zetelden 

naastt twee financiële specialisten zes hoge edelen. Voorts hadden ook de eerste 

kamerheerr en de kanselier toegang tot de vergaderingen, indien ze dat wensten. 

Dezee Raad functioneerde echter nauwelijks ten gevolge van de ernstige gezagscrisis 

waarinn de Nederlanden verkeerden ten tijde van Maximüiaans eerste regentschap. 

I nn de hof ordonnantie die Maximiliaan (in het najaar van 1493) bestemde voor zijn 

zoonn Filips bij diens aantreden als zelfstandig vorst, treft men geen verwijzing aan 

naarr een dergelijke Raad. Wel werd er een superintendent ende hooft van allen denfinancie 

aangesteld.811 Nauwelijks vier jaar later (14 maart 1497) werden de gelden van de 

vorstt opnieuw collegiaal beheerd. Maar in december 1499 vertrouwde Filips de 

Schonee zijn geldzorgen weerom slechts aan één persoon toe, nu aangeduid als de 

777 A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 118 en L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van 

Hongarije,Hongarije, 140. 
' ss M. Baelde, De co/laterale raden, 11-15. 
799 Een overzicht van de geschiedenis van deze Raad bij H. Coppens en M. Baelde, 'De 
Raadd van Financiën', 497-499; A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 53-67 biedt voor 
dee besproken periode nog steeds het beste overzicht. Zie verder MA . Arnould, 'Les sour-
cess financières', 279-286 en H. De Schepper, 'De burgerlijke overheden', 334-335. 
mm De tekst van deze Ordonnantie in ARAB RK 135 f. 207-208. Een uitgave bij A. Walther, 
DieDie burgundischen Zentralbehörden, 193-195. 
811 j . Chmel ed., 11 rkunden, p. 538. 
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/'' résorter general des demene et finances. Toch zouden de Habsburgse vorsten uiteindelijk 

eenn meerhoofdig bestuur verkiezen. Sinds 1510 werden de vorstelijke financiën, 

zekerr in theorie, immer door een selecte groep van enkele edellieden en technici 

beheerd.. Meestal stond de eerste kamerheer of de landvoogdes zelf aan het hoofd 

vann dit college. Blijkbaar voldeed deze werkwijze. De nieuwe ordonnantie voor de 

Raadd van Financiën uit 1531 bevestigde namelijk in wezen deze in de loop der 

jarenn gegroeide praküjk. Net zoals tijdens de daaraan voorafgaande eeuw, zouden 

ookk in de toekomst alle hoofden van Financiën (d.w.z. de hoogadellijke raadsheren) 

tenn minste twee functies in het centrale bestuur cumuleren. Steevast zetelden ze 

immerss ook in één van de andere raden die uit de oude hofraad waren voort-

gekomen.. Ondanks de toenemende specialisatie die het regeringsapparaat in de 

besprokenn periode kenmerkte, droegen de vorst en zijn raadgevers er dus zorg 

voorr dat er persoonlijke 'bruggen' tussen de verschillende instellingen bleven 

bestaan. . 

Dee nieuwe deelraden opereerden nog goeddeels in de onmiddellijke omgeving 

vann de vorst of zijn plaats vervangster. Het wekt dan ook geen verbazing dat aan-

zienlijkee edellieden daarin prominent aanwezig waren. Zij deelden de levenswijze 

vann de vorst; hun denkbeelden waren hem vertrouwd. Het belangrijkste symbool 

vann deze goeddeels denkbeeldige gemeenschap van edellieden vormde de orde van 

hett Gulden Vlies.82 

e)e) De orde van bet Gulden Vlies 

Opp 7 januari 1430 trouwde Filips de Goede te Sluis met de Portugese konings-

dochterr Isabella. Naar aanleiding hiervan stichtte de Bourgondische hertog drie 

dagenn later in het nabijgelegen Brugge zijn eigen ridderorde, de orde van het Gul-

denn Vlies. Deze gebeurtenissen werden luisterrijk gevierd. Toch kunnen ze nauwe-

lijk ss als uitzonderlijk worden betiteld. Vorsten trouwden wel vaker, en haast elke 

F.uropesee dynastie poogde de aanhankelijkheid van edellieden te versterken en hen 

tee betrekken bij haar politieke oogmerken door hen op te nemen in een kring van 

*22 ]. Huizinga, Herfsttij, 78-88 biedt een nog steeds bruikbare inleiding op de laat-middel-
eeuwsee ridderorden. Zie verder J.D. d' Arcy Boulton, The knights of the crown, 448-500 en M. 
Vale,, \Xrar and Chivalry, 33-62. 
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'quasi-geli(ken'' waarin regels golden die allen bonden.83 Tussen 1325 en 1470 wer-

denn er in Europa minstens vijfentwintig dergelijke ridderorden opgericht.84 De 

meestee van deze dynastieke ridderorden hielden echter slechts enkele decennia 

stand,, de Orde van het Gulden Vlies daarentegen bestaat nog steeds. 

Hoewell  de oudste statuten van het Gulden Vlies stelden dat de Orde maxi-

maall  dertig ridders plus de soeverein zou tellen, liet Füips de Goede in het begin 

slechtss vierentwintig getrouwen toe. In 1433 maakten voor het eerst dertig ridders 

deell  uit van de orde. Deze bovengrens bleef gelden tot in 1516 (achttiende kapittel, 

Brussel).. Toen stemden de ridders, onder verwijzing naar het groeiende landen-

complexx van de Habsburgse dynastie, uiteindelijk in met een reeds ouder voorstel 

vann Maximiliaan van Oostenrijk, om het aantal vliesridders op te trekken tot een-

envijftig.85 5 

Dee statuten van de orde bepaalden verder dat slechts edellieden konden 

wordenn toegelaten, die reeds eerder de ridderslag hadden ontvangen. De wisse-

lendee samenstelling van de Orde weerspiegelde de doelstellingen die de opeen-

volgendee soevereinen nastreefden.86 Verreweg de meeste leden waren leenmannen 

vann de vorst. De uitverkiezing tot lid van het Gulden Vlies bekroonde vaak een 

loopbaann in zijn dienst. Tijdens de eerste jaren van de Orde bezetten de Bourgon-

diërss (ridders uit het hertogdom en uit het vrijgraafschap) de helft tot één derde 

vann de beschikbare plaatsen. Vanaf 1440 daarentegen was het aandeel van de 

'noorderl ingen'' (ridders uit de landen van herwaarts over) allesoverheersend. De 

8ÏÏ Olivier de la Marche meende dat regelmatige samenkomsten en vastgesteld aantal leden 
wezenlijkee kenmerken vormden van een ndderorde. Deelde een prins slechts insignes uit 
aann edellieden, dan ging het slechts om een adellijke broederschap (devises seullement). Zie 
zijnn 'Epistre pour tenir et celebrer la noble feste du Thoison d'Or', in: Mémoires. Tome IV, 
163.. De recentste studie naar het Gulden Vlies is van de van F. De Gruben, Les chapitres 
(1997).. Zie verder M. Baelde, 'L'Ordre de la Toison d'Or', 1-3; Idem, 'Het Gulden Vlies', 
220-22"?;; M. Vale, War and Chivalry, 62; M. Pastoureau, '13. Un nouvel ordre de chevalene', 
666 en J.M. Cauchies, '49. Conclusion et synthese', 246-247. 
H44 Dit is het aantal orden dat door J.D. d'Arcy Boulton wordt behandeld in de hierboven 
aangehaaldee studie. Zie ook W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 97-98 en J. 
Richard,, '1. La Toison d'or', 17-20. 
855 F. De Gruben, Les chapitres de la Toison d'or (1997), 20-22; Mollinet ed., La Toison doren de 
Reiffenberg,, Histotre de /'ordre de la Toison d'Or, 304-305. 
mm Zie voor wat volgt J. Paviot, '16. Le recrutement', 75-79 en voor de periode hierna Het 
GuldenGulden VÜes, 35-81. 
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aanstellingg van Maximüiaan als soeverein van het Gulden Vlies leverde na verloop 

vann enige )aren ook enkele Duitse cliënten van het huis Habsburg het felbegeerde 

insignee van de orde op. Het aantal Iberische ndders van het Gulden Vlies bleef 

gering,, totdat Karel van Oostenrijk persoonlijk het bestuur over zijn Spaanse erfe-

niss had opgenomen (negentiende kapittel, Barcelona, 1519).87 De opeenvolgende 

hoofdenn van de orde droegen er verder zorg voor dat er steeds ook enkele soeve-

reinee vorsten deel van uitmaakten. Op deze wijze versterkten ze reeds eerder 

bestaandee bondgenootschappen. De verkiezing van Ferdinand V van Aragon 

(twaalfdee kapittel, Valenciennes, 1473) of die van Lodewijk I I van Hongarije (acht-

tiendee kapittel, Brussel, 1516) kunnen als voorbeeld hiervan gelden. 

Naastt de ridders behoorden ook vier ambtenaren (officiers) tot de Orde van het 

Guldenn Vlies."8 Van dit viertal was de kanselier (ckanceiier) de belangrijkste. Deze 

hogee geestelijke (een bisschop of een abt) bewaarde het zegel van het Gulden 

Vlies.. Daarnaast zat de kanselier de vergaderingen van de orde voor, verzorgde hij 

haarr religieuze plechtigheden en preekte bij die gelegenheden. De schatbewaarder 

[trésoner)[trésoner) beheerde het archief en alle andere bezittingen van de ridderorde. De 

griffierr (greffier) tekende de notulen van de vergaderingen op. Bovendien boek-

staafdee hij de voornaamste wapenfeiten van de vliesridders om daar bij een volgen-

dee gelegenheid nauwkeurig verslag over te kunnen uitbrengen. De wapenkoning 

(roi(roi  d'armes) ten slotte bewaakte het protocol. Tevens trad hl) vaak op als bood-

schapperr van de orde. Zijn roepnaam luidde steeds Gulden Vlies (Toison d'or). 

Oorspronkeli jkk ontmoetten al deze lieden elkaar in beginsel eenmaal per jaar 

inn een plechtige vergadering, aangeduid als kapittel {chapitrè)P Al gauw bleek dit rit-

mee te hoog te liggen. Daarom werden in 1445 de statuten gewijzigd. Voortaan 

hoefdee de soeverein slechts om de drie jaar een kapittel bijeen te roepen. In de 

praktijkk lag de frequentie nog lager. Zo troffen de vliesridders in de roerige halve 

1,77 Eerder al Filips de Schone was zich bewust geweest van de noodzaak meer Spanjaarden 
inn de het Gulden \Ties op te nemen. Ook Karel had voordien reeds pogingen in die zin on-
dernomen:: de Reiffenberg, Htstoire de l'Ordre de la Toison d'or, 244, 257, 304-306 en 338-353. 
KHH Zie voor wat volgt J. Huizinga, Herfsttij, 82; M. Baelde, 'L'Ordre de la Toison d'or', 5-6 
enn F. de Gruben, Les chapitres de la Toison d'or (1997),, 23-38. Een lijst van alle ambtenaren 
vann het Gulden \Ties, tot bij het staken van de kapittels, bij de Reiffenberg, Htstoire de l'ordre 
dede la Toison d'or, 581-582. 
ww Meer omtrent de kapittels van het Gulden \Ties bij F. De Gruben, ' 1 ". Les chapitres de 
laa Toison d'or'(1996), 80-83. 
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eeuww die lag tussen de dood van Karel de Stoute en die van Margareta van Oosten-

rij kk (1477-1530) elkaar slechts zevenmaal tijdens een kapittel; gemiddeld dus onge-

veerr eens om de zeveneneenhalf jaar. Zes van deze zeven kapittels vonden plaats 

inn de Nederlanden. In 1519 daarentegen nep Karel de Vliesridders naar Barcelona 

(negentiendee kapittel). 

Dee kapittels van het Gulden verliepen volgens een strak ritueel.90 De leden 

namenn deel aan verschillende religieuze plechtigheden. Daarin luisterden ze onder-

meerr naar de aansporingen de kanselier en baden ze voor het zielenheil van hun 

overledenn ordegenoten. Verder verkozen ze ter vervanging van deze overledenen 

nieuwee ridders en bespraken ze kritisch eikaars gedrag sinds het voorafgaande 

kapittel.. Di t onderzoek was niet geheel vrijblijvend.91 Vliesridders bestraften lieder-

lij kk gedrag, zoals herhaalde dronkenschap of regelmatige amoureuze slippertjes, 

mett een waarschuwing of met een boete. De opbrengst van deze boetes werd ge-

bruiktt voor religieuze vieringen of als aalmoezen verdeeld onder de armen. Op 

verregaandee ontrouw jegens de soeverein of ketterij stond een hogere prijs: uit-

sluitingg uit de orde.92 Tussen al deze activiteiten in tafelden de ridders natuurlijk 

ookk uitgebreid. 

Hett strakke ritueel dat bij deze plechtige vergaderingen werd aangehouden, 

boodd aan de vliesridders nauwelijks de mogelijkheid om met de soeverein de grote 

lijnenn van het vorstelijke beleid te bespreken. Toch schreven de statuten voor dat 

dee vliesridders betrokken moesten worden bij belangrijke staatsaangelegenheden, 

zoalss de landsverdediging, oorlogsverklaringen, en het beheer van de vorstelijke 

financiënn en de domeinen.93 Aan dit voorrecht hechtten Vliesridders zeer. De op-

eenvolgendee soevereinen nodigden de Vliesridders die zich in hun buurt bevonden 

900 Verschillende Bourgondische hofdignitanssen beschreven hoe zulk een kapittel gevierd 
diendee te worden; cfr. Olivier de la Marche, 'Epistre', in: Mémoires. Tome IV en Jean Ie 
Fèvre,, seigneur de Saint-Rémy (Toison d'or), Chronique. II. Zie ook G. Doutrepont, La 
littêraturelittêrature jrancaise, 141-171. 
911 Voorbeelden van het bespreken van eikaars gedrag en het uitdelen van vermaningen en 
straffenn bij de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or, 173-201 (= een verslag van het 
vijftiendee kapittel gehouden te Mechelen in 1491). 
922 M. Baelde, 'L'ordre de la Toison d'or', 3-6 en F. De Gruben, Les chapitres de la Toison d'or 
(1997),, 39-40. 
''nn 7AQ artikel 6 van de statuten. Een praktijkvoorbeeld van de bemoeienis van \liesndders 
bi)) het beheer van de vorstelijke domeinen bij J.M. Cauchies, 'Voyage d'Espagne', 222. 

file:///liesndders
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dann ook regelmatig uit voor besprekingen over bijzonder uiteenlopende onder-

werpen.944 Om deze reden stonden tevens de vergaderingen van alle vorstelijke 

radenn in beginsel ook open voor de leden van het Gulden Vlies.95 Desondanks 

voeldenn de ridders zich op dit punt vaak tekort gedaan. Ze spraken er de soeverein 

dann ook regelmatig op aan tijdens de kapittels. 

Dee exclusiviteit van de orde, haar plechtige samenkomsten, de privileges waar-

vann de leden genoten en hun zichtbare onderscheidingstekenen (zoals de beroem-

dee halsketen en het lange rode statiegewaad) bevorderden een krachtig saamhorig-

heidsgevoell  bij de ridders. Vrijwel altijd vormde deze solidariteit een hulpmiddel 

voorr de soeverein bij de versterking van het bestuur over zijn vele territoria.96 Bij 

afwezigheidd van de vorst kon diezelfde korpsgeest zich echter ook tegen zijn gezag 

keren. . 

d)d) Stadhouders 

Uiteraardd konden noch de monarch noch zijn landvoogdessen in al hun territoria 

persoonlijkk aanwezig zijn. Wilden de vorsten het bestuur in die gebieden stroom-

lijnenn en de bereikte schaalvergroting daadwerkelijk ten dienste stellen van hun 

machtspolitiek,, dan moesten ze ook op gewestelijk niveau uitkijken naar betrouw-

baree plaatsvervangers. Deze stadhouders (in de officiële bronnen vaak aangeduid 

alss lieutenants gouverneurs et capitaines généraux) behoorden altijd tot de intimi van de 

vorst.97 7 

Hett aantal gouverneurschappen {gouvernances) hing nauw samen met de toe-

namee van het aantal gewesten onder Bourgondisch en later Habsburgs gezag. De 

aanhechtingg van Drenthe, Groningen en Overijssel in 1536 en de onderwerping 

vann Gelre en Zutphen in 1543 vallen buiten het bestek van dit boek. Tot die tijd 

kendenn de Habsburgse Nederlanden den min of meer vaste gouverneurschappen. 

944 de Reiffenberg, Histoire de i'ordre de la Toison d'or, passim; J. Richard, '14. Le róle politique 
dee I'ordre' 69 en J.M. Cauchies, '49. Conclusion et synthese', 247-248. 
9DD de Reiffenberg, Histoire de I'ordre de la Toison d'or, 81-82. 
9r'' }. Richard, 'Le róle politique de I'ordre', 69. 
99 Algemene overzichten bij P. Van Peteghem, 'Gouverneur van Maanderen', 95-112, E. 
Poullet,, Les gouverneurs de province en P. Rosenfeld, The provincial governors. Een uitgebreide 
samenvattingg van dit proefschrift verscheen in SL, XVI I (1959), 3-63 Zie verder H. De 
Schepper,, 'De burgerlijke overheden', 337. 
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Vann het zuidwesten naar het noordoosten waren het: Artesië, Waals-Vlaanderen 

(d.w.z.. de kasselnjen Rijsel, Dowaai en Oorschie), Doorn ik en het Doornikse 

(vanaff  1521; voorheen een Franse of Engelse enclave), Henegouwen, Namen, 

Luxemburgg en Chiny, Limburg en Overmaas,98 Vlaanderen, Holland-Zeeland-

West-Fneslandd en het Nedersticht Utrecht (dit laatste gewest pas sinds 1528), en 

tenn slotte Friesland (blijvend vanaf 1515/1524)." Het her togdom Brabant en de 

heerlijkheidd Mechelen daarentegen stonden steeds onder de rechtstreekse controle 

vann de vorst of van zijn landvoogdes. 10° 

Dee belangen van de Nederlandse vorsten hielden niet op bij de grenzen van 

hett land. De wateren beschouwden ze net zo goed als behorend tot hun territoria. 

Dee belangen van de vorst behoefden ook op zee behartiging. Tevens wenste de 

vorstt de maritieme activiteiten van zijn onderdanen te controleren. Naast deze tien 

gouverneurschappenn kenden de Nederlanden vanaf 1488 dan ook een permanent 

admiraalschap.. De aanstelling van een admiraal verliep op dezelfde wijze als bij zijn 

collega'ss op land, en ook hun taken en bevoegdheden vertoonden grote gelijke-

nissen.101 1 

Eenn stadhouder vertegenwoordigde het vorstelijk gezag in één of meer 

gewestenn of op zee. Daarom handelde de vorst een dergelijke benoeming steeds 

zelff  af. Dikwijl s consulteerde hij wel eerst de regentes en de vorstelijke raad in de 

Nederlanden.. Twee stukken die de vorstelijke kanselarij aan een nieuwe stadhouder 

uitreikte,, formaliseerden zijn aanstelling.102 Krachtens de zogenaamde 'open brief 

988 Tot 1541 werd de stadhouder in dit gewest aangeduid als burggraaf {chdtelbm). Hij had 
ookk minder bevoegdheden dan zijn collegae in de ovenge gewesten. P. Rosenfeld, The pro-
vincialvincial governors (proefschrift), 168 en 304. 
999 Het Vnjgraafschap Bourgondië hoorde formeel natuurlijk ook bij het Bourgondisch-
Habsburgsee landencomplex. Maximiliaan verwierf het echter pas opnieuw in 1493, na de 
vredee van Senlis. In 1508 wees hij het Vnjgraafschap toe aan Margareta van Oostennjk. 
Dezee zou het, tot aan haar overlijden in 1530, besturen als haar persoonlijk bezit. Cfr. L. 
Febvre,, Philippe II et la Franche-Comté, 50-51. 
1000 E. Poullet en P. Pouliet, Hutoirepolitique nationale, 293-295 en H. De Schepper, 'De bur-
gerlijkee overheden', 337. 
1011 J. Paviot, La politique navale, 23-25 en L. Sicking, Zeemacht en onmacht, passim en ï.h.b. 12. 
Beidee met uitgebreide literatuurverwijzingen. 
11,22 Daar deze documenten aan de stadhouders werden uitgereikt, zijn de meeste onginelen 
verloren.. Bewaarde concepten en kopieën in ARAB RSA 784. Zie ook P. Rosenfeld, The 
ProvincialProvincial Governors (proefschrift), 154 en P. Van Peteghem, 'Gouverneur van Vlaanderen', 
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{lettrepatente){lettrepatente) droeg de vorst zijn autoriteit over aan de stadhouder. Deze volmacht 

verschaftee de stadhouder het nodige aanzien bij diens contacten met de geweste-

lijk ee instellingen. De gelijktijdig uitgevaardigde restrictie (in de bronnen aangeduid 

alss instructions) beperkte de speelruimte van de stadhouder echter aanzienlijk. Dit 

documentt gaf vrij nauwkeurig aan welke bevoegdheden hij zelfstandig mocht uit-

oefenen,, en voor welke aangelegenheden hij orders uit Brussel of van de vorstelijke 

kanselarijj  moest opvolgen. Deze procedure kreeg definitief vorm in 1527, toen de 

Brusselsee regering een einde wilde maken aan de usurpatie van de vorstelijke macht 

waaraann de Luxemburgse stadhouder, Chnstoffel van Baden en zijn zonen Bernard 

enn Filips zich hadden bezondigd.103 Die gang van zaken lijk t geënt op degene die 

werdd gevolgd bij de aanstelling van een nieuwe landvoogd in de Nederlanden of 

elderss in de Habsburgse territoria. Ook zij ontvingen steeds een open brief en een 

restrictie."14 4 

Bijj  vergelijking van deze restricties valt op hoezeer de precieze bevoegdheden 

vann een stadhouder verschilden van gewest tot gewest en ook wel van persoon tot 

persoon."155 Toch valt een basispakket van competenties makkelijk te reconstrueren. 

Eenn stadhouder stond allereerst in voor de veiligheid van het gewest dat hij 

bestuurde.. Hij was verantwoordelijk voor de grens verdediging en hij commandeer-

dee de troepen die in het hem toegewezen gewest waren gelegerd. Tevens gaf de 

stadhouderr vorm aan de uitvoering ter plekke van de vorstelijke politiek. Zo nep 

hijj  bijvoorbeeld officiële statenvergaderingen samen en onderhandelde hij met de 

ledenn namens de vorst over de hoogte van de beden. Vervolgens werd van de stad-

houderr meer dan eens verwacht dat hij een deel van de net toegezegde bedragen 

zelff  voorschoot1" 6. Verder speelde de provinciale gouverneur in alle gewesten een 

98-99. . 
mm ARAB RSA 784 f 8r en 1446-1. Cfr. P. Rosenfeld, The Provincial Governors (proefschnft), 
204-206.. Zie ook A. Henne, Histoire du r'egne de Charles-Qmnt. II, 241-245. 
1044 H. Rabe en P. Marzahl, '"Comme représentant nostre propre personne"', "78-102. Bij de 
aanstellingg van een regent werd deze restnctie vaak opgedeeld in twee afzonderlijke docu-
menten:: een zogenaamde 'instructie' en de eigenlijke 'restrictie'. 
Hbb Zie voor wat volgt naast de hierboven in noot vermelde bronnen P. Van Peteghem, 
'Gouverneurr van Vlaanderen', 98, E. Poullet en P. Poullet, Histoire politique nationale, 322-
325;; P. Rosenfeld, The provincial governors (proefschrift), 147-178 en H. De Schepper, 'De 
burgerlijkee overheden', 337. 
1(166 Praktijkvoorbeelden bij ARAB RSA 35 f. 142 (Jacob van Luxemburg, graaf van Gavere 
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belangrijkee rol bij de jaarlijkse vervanging van de stedelijke magistraten.107 In de 

meestee gewesten oefende de stadhouder ten slotte ook, als voorzitter van het pro-

vincialee rechtscollege, controle uit op de lokale rechtspraak."18 Di t gold niet voor 

Vlaanderen,, waar de stadhouder met eens zetelde in het provinciale Hof.109 In He-

negouwenn en Doornik bestond er naast de stadhouder, die militaire en bestuurlijke 

takenn vervulde, ook een grootbaljuw. Deze laatste droeg verantwoordelijkheid voor 

dee rechtshandhaving. Naarmate de zesüende eeuw vorderde, werden beide functies 

inn deze twee gewesten regelmatig door dezelfde persoon uitgeoefend.110 

D ee restrictie legde steevast aan de stadhouder ook een residentieplicht binnen 

zijnn ambtsgebied op. Omdat deze stadhouders echter vaak krachtens hun lidmaat-

schapp van het Gulden Vlies of als vertrouwelingen van de vorst of de landvoogdes 

deell  uitmaakten van de verschillende Hofraden, konden zij dikwijl s node worden 

gemistt in Brussel.111 Vanzelfsprekend vertoefden de gouverneurs op hun beurt 

graagg in het bestuurlijke centrum. Daar namen ze deel aan de macht. Ook pro-

vincialee staten, steden en lokale bestuurders hadden er alle belang bij dat hun stad-

houderr gewicht in de schaal legde te Brussel. Om dit doel te bereiken overlaadden 

zee hun stadhouder op gezette tijden met giften van allerlei aard.112 De stadhouder 

bewerktt in 1524 de Vlaamse Staten) en j .D . Tracy, Holland under Habsburg Rule, 118-119 
(Antoonn van Lalaing, graaf van Hoogstraten schiet in hetzelfde jaar zelfs een door de Hol-
landsee Staten toegekende maar nog niet betaalde bede gedeeltelijk voor). 
1077 Praktijkvoorbeelden bij I.L.A. Diegerick ed., Inventaire analytique, 188 (leper); P.P.J.L. 
Vann Peteghem, De Raad van Vlaanderen, 104-107 (overige Maamse steden) en M.J. van 
Gent,, 'De Hoekse factie in Leiden', 123-124. 
1088 De stadhouder was voorzitter van het provinciale Hof in Holland-Zeeland. In Artesië, 
Namen,, Luxemburg en Friesland stond hij aan het hoofd van de provinciale Raad. Zie E. 
Poullett en P. Poullet, Htstoire politique nationale, 324. In Waals-Maanderen, dat vanaf 1482 
blijvendd tot het rechtsgebied van de Raad van Vlaanderen behoorde, was de gouverneur of 
soeverein-baljuww ook de hoogste plaatselijke rechter; cfr. S. Dauchy, De processen in beroep, 
248-2655 en I. Paresys, 'Soeverein baljuwschap Rijsel-Douai-Orchies', 508-511. 
u>9u>9 P.P.J.L. Van Peteghem, De Raad van Vlaanderen, 16 en Idem, 'Gouverneur van Vlaan-
deren',, 108. 
1,00 E. Poullet en P. Poullet, Histoire politique nationale, 322 en P. Rosenfeld, The provincial gover-
norsnors (proefschnft), 300-301 en 308-309. 
1111 P. Van Peteghem, 'Gouverneur van Maanderen', 99-100. 
1122 A. Dervüle, 'Les pots-de-vm', 449-471 en R. Van Uytven, 'Classes économiques', 367 en 
371. . 
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diee was aangesteld als beheerder van het vorstelijk gezag ontpopte zich aldus regel-

matigg als behoeder van het particulier belang. 

e)e) Aanwerders van ordonnantiebenden 

Vanaff  1465 waren de Bourgondisch-Habsburgse vorsten regelmatig verwikkeld in 

langdurigee gewapende conflicten. Het ligt dan ook voor de hand dat zij naast het 

bestuurr en de rechtspraak ook de militaire organisatie poogden te stroomlijnen. 

Hierbijj  hoorde het streven naar een permanent inzetbaar beroepsleger. Met het 

oogg hierop creëerde Karel de Stoute naar Frans voorbeeld de zogenaamde ordon-

nantiebendenn [bandes de I'ordonnance). Deze naam verwijst naar een reeks van or-

donnanties,, die de hertog uitgevaardigde tussen 1470 en 1474 en waarin hij de 

samenstelling,, bewapening, uniform, soldij en de oefen- en strijdwijze van dit leger-

korpss nauwkeurig vast iegde.m 

Nett zoals vele nieuwe instellingen, werden deze benden opgedoekt na Karels 

dood.. Al snel bleken zij echter onmisbaar bij de oorlogsvoering. Maximiliaan van 

Oostenri jkk imiteerde bij de samenstelling van zijn Nederlandse legers dan ook het 

modell  van Karel de Stoute.114 In 1494 richtte Filips de Schone de ordonnantie-

bendenn zelfs weer formeel op. Maar anders dan in de jaren zeventig bestonden de 

nieuwee benden voortaan slechts uit ruiters.115 Het aantal van deze eenheden was 

beperkt.. Tijdens de regering van Filips de Schone en de eerste jaren van Karel V 

warenn het er vier, maar in oorlogstijd kwamen er daar meestal één of twee bij. In 

1522,, vlak voor hij voor de tweede maal vertrok naar Spanje, bepaalde Karel dat 

achtt ordonnantiebenden de Lage Landen moesten verdedigen. Tot bij de hervor-

mingg van het korps, in 1547, waren tussen de vij f en de acht bendes actief. Toen 

werdd hun aantal opgetrokken tot vijftien. Wel telden de ordonnantiebenden uit de 

laatstee jaren van Karels regering minder militairen dan tevoren.l l f ' 

mm R. Vaughan, Charles the Bold, p. 205-211; Guillaume, des bandes de I'ordonnance, 1-51. Een 
vergelijkingg tussen de Franse en de Nederlandse ordonnantiebenden bij P. Contarmne, IM 
guerreguerre au Moyen Age, 301-306 en M. Nasset, 'La noblesse en France', 89-93. 
1144 A. Henne, Hisloire de regne de Charles-Quint. III,  77. 
1155 C. Terlinden, Histoire militaire des Belges, 85 en 91-92 en P. Janssens, De evolutie van de Bel-
gischegische adel, 111. 
1166 R. Boumans, 'De militairen in de 16de, 17de en 18de eeuw', 242; Guillaume, Histoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 56-65 en A. Henne, Histoire du regne regne de Charles-Quint. III,  79-86. 
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Eenn ordonnantiebende bestond tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw 

meestall  uit vijfti g zwaar bewapende en bepantserde ruiters, de zogenaamde hommes 

d'armes,d'armes, en honderd lichtbewapende archers. Deze laatsten waren aanvankelijk inder-

daadd uitgerust met pijl en boog, maar vanaf de tweede helft van jaren 1520 steeds 

vakerr met haakbussen. Naast die betaalde, meestal adellijke, manschappen telde 

eenn ordonnantiebende vaak ook enkele honderden vrijwilligers. Zij ontvangen er 

eenn opleiding in het krijgsbedrijf.117 

Hett aanvoerderschap van een ordonnantiebende berustte bij een kapitein. 

Dezee werd benoemd door de vorst. Zolang er slechts enkele ordonnant iebenden 

bestonden,, putten Filips de Schone en Karel V hiervoor bijna uitsluitend uit de 

rangenn van de stadhouders in de grensgebieden. Provinciale gouverneurs stonden 

immerss in voor de handhaving van de openbare orde en de verdediging van het 

hunn toegewezen gewest. Het commando over een ordonnantiebende vergemak-

kelijktee deze taak.118 

Tijdenss de eerste jaren van zijn bewind wilde Karel V ook de aanstelling van 

lageree officieren van de ordonnant iebenden in eigen hand houden.119 Maar zijn tal-

rijk ee reizen maakten dit vrijwel onmogelijk. In de praktijk bezaten kapiteins een 

grotee speelruimte bij de keuze van hun ondergeschikten. Bovendien waren kapi-

teinss verantwoordelijk voor de rekrutering van de overige manschappen.120 Het 

aanvoerderschapp van een ordonnantiebende verschafte een edelman ruime moge-

lijkhedenn tot patronage.121 

Nett zoals het lidmaatschap van de overige instellingen die ik in dit hoofdstuk 

hebb besproken, maakte deze functie een dergelijke edelman tot een aristocraat. 

Bovendienn passen al deze instellingen in de paradox die bij de aanhef werd opge-

roepen.. Enerzijds lijken zij alle te vatten in de oude middeleeuwse, men zou haast 

1177 A. Henne, Histoire du rigne de Charles-Quint. III,  86-87; E. Rooms, 'Ruitenjkorps', 843 en 
C.. Terlinden, Histoire militaire des belges, 85-86. Voor de opkomst van vuurwapens zie M. 
Nassiet,, 'La noblesse en France', 95-96. 
1188 P. Van Peteghem, 'Gouverneur van Vlaanderen', 106-107. Cfr. P. Rosenfeld, The provin-
cialcial governors (proefschrift), 130-134 en de lijsten met kapiteins bij Guillaume, Histoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 56-62. 
1199 A. Henne, Histoire du rigne de Charles-Quint. III,  81-82. 
1200 C. Terlinden, Histoire militaire des belges, 96-97. 
1211 H.F.K. van Nierop, Willem van Oranje als hoog edelman', 656-662 en H.A. Enno Van 
Gelder,, 'Bailleul, Bronkhorst, Brederode', in: Idem ed., l'an beeldenstorm tot pacificatie, 55-56. 
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kunnenn zeggen 'Herfsttij-achtige' vorm. Anderzijds blijken ze voldoende elastisch 

omm zich aan te passen aan de veranderende eisen die het snel uitdijende Habs-

burgsee imperium stelde. Pas rond 1530 tekende zich een echte breuk af.122 Heel 

duidelijkk vormden de Nederlanden toen niet langer het centrum van Karel V's rijk . 

Hett overlijden van Margareta van Oostenrijk bood de keizer toen de gelegenheid 

omm de Nederlandse instellingen aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. 

1222 Voor het trekken van een cesuur rond 1530, zie ook \X'. Blockmans en \X'. Prevenier, De 
Bourgondiërs,Bourgondiërs, 11 en 251 en W. Prevenier en VC'. Blockmans, Les Pays-Bas bourgmgnons, 369. 





Hoofdstukk III . 

Aristocratiee in de Bourgondisch-Habsburgse landen: 

eenn uitgelezen maar open gezelschap 

a)a) Een vorstelijke geboorte 

Opp 24 februari 1500 kwam in de Gentse vorstelijke residentie, het Prinsenhof, het 

tweedee kind en eerste zoon van Filips de Schone en Johanna van Castihë, ter 

wereld.. De jonge spruit werd elf dagen later Karel gedoopt, naar zijn overgroot-

vader.. Uit het relaas van hofhistoriograaf Jean Molinet blijk t dat de Gentenaars er 

alless aan hadden gedaan om deze gebeurtenis de nodige luister bij te zetten.1 Kla-

roenenn schalden van bootjes op de Leie ter ere van de jonge prins. Wel tienduizend 

toortsenn verlichtten de stad. Lampions bungelden aan een reeks strak gespannen 

touwenn tussen de torens van de Sint-Nicolaaskerk en het belfort. Huizen waren 

behangenn met zware lakens en met de wapenschilden van het aartshertogelijke 

paar.. Van het Prinsenhof tot aan de Sint-Janskerk (nu de Sint-Baafs-kathedraal), 

waarr de plechtigheid zou worden voltrokken, schreed de doopstoet over een daar-

toee speciaal aangelegde loopbrug. Ook deze brug was beschilderd met de kleuren 

vann de aartshertog. Negenendertig erebogen overspanden haar. Drie daarvan 

sprongenn er omwille van hun omvang tussenuit. Ze symboliseerden Wijsheid, 

Gerechtigheidd en Vrede. 

Naarr goed Bourgondisch gebruik toonden vertegenwoordigers van alle gele-

dingenn van de Gentse bevolking bij deze gelegenheid hun aanhankelijkheid aan de 

dynastie.22 Aan het hoofd van het défilé stapten de dekens van de ambachten en 

11 De beschrijving hier steunt op het relaas van Jean Molinet, Chroniques. II, 468-471. Zie 
verderr ook P. Blommaert, 'Vreugdebedrijven*. 135-138; P. Arnade, Realms of Ritual, 190-193 
enn W. Blockmans en E. Donckers, 'Self-Representation of Court and City', 93-94. Meer 
overr vorstelijke geboortes en doopplechtigheden bij M. Sommé, 'Le ceremonial de la nais-
sance',, 33-41. Voor een vergelijking van de matenële aspecten bij dynastieke feestelijkheden 
(voorall  huldigingen) in de Lage Landen zie J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 347-355 en H. 
Soly,, 'Plechtige intochten', 341-350. 
22 Gent had tijdens de vonge decennia in onmin geleefd met de Bourgondisch-Habsburgse 
vorsten.. De geboorte van een troonopvolger binnen de stadsmuren bood lokale bestuur-
derss een nieuwe kans de stad aan te bevelen in de gunst van de vorst. Met deze feestelijk-
hedenn verzoenden stad en vorst zich op rituele wijze met elkaar. Dit patroon was gebruike-
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hunn gevolg, na hen kwamen de leden van de magistraat. Het eerste deel van de 

optochtt werd afgesloten door een reeks lokale edellieden en patriciërs, allen met 

eenn toorts in de hand. Een tweede groep bestond uit leden van de vorstelijke hof-

houding.. Voorop gingen de edellieden uit het huishouden van Filips de Schone. 

Daarnaa volgden de raadslieden en ten slotte de vliesridders. Jean Molinet meent dat 

zee allen samen een bonte stoet van wel drie- of vierhonderd man vormden. 

Dee vorstelijke familie beklemtoonde haar majesteit door enige afstand te 

bewaren.. Enkele intimi die de utensüiën voor het doopsacrament droegen, gingen 

haarr vooraf.1*  Graaf Engelbrecht van Nassau* opende, met de doopkaars in zijn 

hand,, de rij . Na hem volgde een rijtj e van drie: Jacob I I van Luxemburg*, heer van 

Fiennes,, droeg het zoutvat; Filips bastaard van Bourgondië*, heer van Blaton, hield 

hett waterbekken vast en Ferry van Croy*, heer van Le Roeulx, bracht het doop-

kleedd naar de kerk. Helemaal aan het einde kwamen Margareta van Oostenrijk en 

Margaretaa van York, respectievelijk de zuster van Filips de Schone en de douainère 

vann Karel de Stoute. Als een stammoeder van het huis toonde deze laatste de 

borelingg aan het volk. Beide Margareta's werden op hun beurt omringd door vier 

aristocratenn die de Bourgondisch-Habsburgse dynastie zeer waren toegedaan. 

Karell  van Croy*, prins van Chimay, liep rechts van Margareta van Oostenrijk. 

Tussenn beide dames in wandelden Jan II I van Glymes*, heer van Bergen op Z o om 

enn Michiel van Croy*, heer van Sempy. Helemaal links ten slotte pronkte Jan van 

Luxemburg*,, heer van La Vill e met Eleonora, de anderhalf jaar eerder geboren 

dochterr van Filips en Johanna. In de kerk aangekomen, traden beide Margareta's 

opp als meters van de jonge Karel. Karel van Croy en Jan van Bergen namen het 

peterschapp op zich. All e vier schonken ze hun petekind een uitgelezen geschenk. 

Margaretaa van York gaf een met goud en edelstenen afgezette schaal. De gift van 

Margaretaa van Oostenrijk sloot hierbij aan. Zij bedacht haar neefje met een gouden 

drinkschaall  die versierd was met kostbare stenen. Op de kop paste een deksel dat 

werdd bekroond door een prachtig versierde staart. O ok Jan van Bergen had oog 

lij kk in de Bourgondische Nederlanden. Cfr. W. Preveruer en W. Blockmans, Les Pays-Bas 
bourguignons,bourguignons, 223-225; W. Blockmans en E. Donckers, 'Self-Representation of Court and 
City',, 96-98 en D. Nicholas, 'In the Pit of the Burgundian Theatre State', 290-291. 
33 Voor ritus en symboliek van het doopsacrament in de laat-middeleeuwse Rooms-katho-
liekee kerk; zie o.a F.L. Cross en E.A. Livingstone eds., The Oxford Dictionary of the Christian 
Church,Church, 126-128 en 1230 en S.K. Langhenbahn, 'Taufe', in: LM. VIII, k. 495-501. 
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voorr het aanzien van zijn petekind. Hij gaf een laken geweven van fijne gouddraad. 

Karell  van Crov zag al meteen een krijger in de toekomstige vorst. Van hem kreeg 

dee jonge Karel een met goud en edelstenen bezette helm. Bovenop deze helm 

herreess een feniks uit zijn as.4 De Gentse magistraat ten slotte schonk een schitte-

rendd bewerkt zilveren scheepje dat wel honderd mark woog.5 

Dee Bourgondisch-Habsburgse vorsten kienden dynastieke evenementen 

zoalss dit doopfeest zorgvuldig uit. Plechtige intochten, huwelijken en begrafe-

nissen,, ze werden allemaal geregisseerd tot spektakelstukken die de macht en de 

prachtt van de prins op ruime schaal moesten verspreiden. Bij zulke gelegenheden 

wass de keuze van het gevolg niet zonder belang. Naarmate een hoveling zich 

dichterr bij de vorst kon ophouden, stond hij in hoger aanzien.6 Enkele aristocraten 

maaktenn klaarblijkelijk haast deel uit van de vorstelijke familie: ze werden uitgeno-

digdd om een belangrijke rol te spelen bij de doopplechtigheid, ja zelfs om het 

peterschapp op zich te nemen. Filips sprak hen toen, net als bij alle andere gelegen-

hedenn aan als cousin? Toch kon van deze acht lieden alleen de heer van Blaton, de 

jongstee bastaardzoon van Filips de Goede, zich beroepen op een rechtstreekse ver-

wantschapp met de aartshertog. Verder was Engelbrecht van Nassau's echtgenote, 

Cimburgaa van Baden, een nicht langs moederszijde van keizer Maximiliaan. Wel 

warenn de overige heren onderling nauw met elkaar verwant. De heren van Fiennes 

enn La VÜle waren bijvoorbeeld broers. Ook de heren van Roeulx en Sempy en de 

prinss van Chimay behoorden tot eenzelfde familie. De eerste was een neef langs 

vaderszijdee van de tweede. De tweede was op zijn beurt een oom van de derde. De 

echtgenotess van de heren van Le Roeulx en van Bergen op Zoom ten slotte, res-

pectievelijkk Lamberte en Adrienne van Brimeu waren zusters. Een kleine kring 

vormdenn deze adellijke intimi van het aartshertogelijke paar dus beslist wel. 

44 Vorstelijke kinderen kregen wel vaker wapens ten geschenke. Zo ontving Filips de Schone 
bijj  zijn doop in 1478 een zwaard van Adolf van Ravenstein en een helm van Pieter (II) van 
Luxemburg.. Cfr. J. Molinet, Mémoires. I, 276 en Dit stj'n die wonderlycke oorloghen, 50. 
33 Omgerekend naar het metriek stelsel woog dit scheepje ongeveer zestien kilo. Cfr. J.M. 
Verhoef,, De oude Nederlandse maten en gewichten, 114, 117 en 119. 
66 J.M. Cauchies, 'La signification politique', 28; J.G. Smit, l'orst en onderdaan, 27^-280 en H. 
Solv,, Plechtige intochten, 341-346. 
77 De vorst sprak en schreef de voornaamste edellieden, en met de name de \Tiesndders, 
aann als mon cousin. Minder vooraanstaande edellieden werden aangeschreven als tres chier et 
féal.féal. Cfr. P. Van Peteghem, Gouverneur van Maanderen', 103. 
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Di tt beeld van een kleine en gesloten hoogadellijke groep rondom de vorst 

beantwoordtt aan de waarnemingen van tijdgenoten en aan de indrukken van latere 

historici.. Zowel bij hofschnjver Olivier de la Marche als bij observatoren van 

buitenaff  zoals de Venetiaanse gezant Vicenzo Quirini stond Füips de Schone te 

boekk als een "prince croit conseiV* Meer dan zijn voorgangers of opvolgers zou Füips 

zijnn oor te luister hebben gelegd bij aristocraten uit zijn omgeving.'' Geen wonder 

datt zijn regeerperiode ook wel is omschreven als "de gulden tijd van de feodale adef\U} 

Maarr hoeveel van zulke adellijke vertrouwelingen waren er? Waren ze allemaal zo 

nauww met elkaar verwant als de heren die de jonge Karel ten doop hielden? En 

samenhangendd met de twee voorgaande vragen: vangt het begrip feodale adelwé. de 

laat-vijff  tiende vroeg-zestiende-eeuwse werkelijkheid? 

b)b) Sociale achtergrond van aristocraten in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden 

Zoalss overal elders in Europa vormde de adel in de Bourgondische Nederlanden 

"eenn juridisch bepaalde groepering, waartoe men (meestal) behoorde door geboor-

tee of (soms ook) door formele opneming."11 Binnen deze stand bestonden van 

oudsherr grote verschillen in rijkdom, macht en aanzien. Toch tekenden zich 

nieuwee scheidslijnen af in de schoot van de adel naarmate de Bourgondische her-

88 OUvier de la Marche, Mémoires. UI, 315-318 en 'Relazione di Borgogna con aggiunta di 
alcunii  particolan intorno 1 regm d'Inghilterra e dl Castiglia letta in pregadi da Vincenzo 
Quirinii  1'anno 1506', in: A. Alben ed., Relayont degli ambasciatori Veneti, 5-6. 
99 Zo meende Quirini dat Füips: "Apprendeva bene ogm ardua materia, ma era mal pronto nel rispon-
dere,dere, e poco risoluto nell'eseguire, e ritnettevasi sempre in ogni azione al suo consiglio, al 
qualequale donava in tutto gran fede, per essere naturalmente facile e credere queUo che 
gligli  era persuaso da chi egli amava." uit: A. Alben ed., Rflazioni degli ambasciatori veneti, 5-6. 
1(11 Bij J. Lefèvre, 'III . De 16°, 17° en 18° eeuw', 347. H. Pirenne meende zelfs dat hoge 
edelliedenn sinds de twaalfde eeuw nooit zoveel macht en aanzien genoten als toen; zie zijn 
HistotreHistotre de Belgique. III,  191-195. Het gegroeide aanzien van de hoge adel in de Nederlanden 
inn de laatse decennia van de vijftiende en de eerste decennia van de zestiende eeuw ook bij 
F.W.N.. Hugenholtz, 'The 1477 crisis', 44-47; R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 433-434; 
Idem,, 'Vorst, adel en steden', 105-122 en Idem, 'Classes économiques, hierarchies sociales', 
384-385. . 
111 Citaat bij P. De Win, 'Queeste', 273. Gelijkaardige definities bij P. Janssens, De evolutie van 
dede Belgische adel, 103-107 en H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 26-28. M. Bloch om-
schreeff  wellicht als eerste de middeleeuwse adel op een dergelijke wijze; cfr. diens La soaété 
feodale,feodale, 1-2. Zie ook P. Contamine, Ld noblesse au royaume de France, 6-7. 
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togenn meer Nederlandse gewesten in hun greep kregen.'2 De aristocratie die daar 

gestaltee kreeg, had verschillende loten. In dit hoofdstuk heb ik er vij f onder-

scheiden:: telgen uit oudere, traditioneel hoogadellijke geslachten; edellieden uit ge-

slachtenn wier leenbezit voor de komst van de Bourgondische Valois-hertogen niet 

wij dd verbreid was en die dus tot dan toe slechts op lokaal vlak invloed hadden uit-

geoefend;; families die tijdens het bewind van de Bourgondische hertogen vanuit 

hett stadspatriciaat tot de aristocratie waren doorgedrongen; de nakomelingen van 

vorstelijkee bastaarden en ten slotte aristocraten wier familiale wortels buiten de 

Nederlandenn lagen. Representanten van al deze categorieën stel ik in dit hoofdstuk 

voor. . 

Dee meeste edellieden in de middeleeuwse Nederlanden droegen geen titel. 

Eenn epitheton als baanderheer (banneret) bijvoorbeeld verwees slechts naar een 

functiee die de leden van het geslacht ooit in het landsheerlijke leger hadden ver-

vuld.111 Of iemand tot de hogere dan wel tot de lagere adel werd gerekend, hing 

aanvankelijkk vooral af van de aard en de omvang van diens goederenbezit. Net 

zoalss de bredere samenleving, nam de adellijke gemeenschap de vorm aan van een 

piramide.. De meeste edellieden stonden aan de basis. Ze hielden slechts één of 

enkelee kleinere achterlenen van een rijker en machtiger heer. Veelal bezaten ze in 

dezee gebiedjes ook maar een deel van de rechtsmacht. Wie echter flink wat vrije 

erfgoederenn bezat, zijn lenen rechtstreeks van de keizer of de Franse koning hield 

off  toch ten minste sinds geruime tijd de het recht had om over halszaken te oor-

delenn in zijn heerlijkheden, die werd tot de hogere adel gerekend.14 Onder demo-

grafischee en economische druk, maar vooral als gevolg van het landsheerlijke 

strevenn naar territoriale uitbreiding, was deze groep van semi-zelfstandige heren 

tegenn het midden van de vijftiende eeuw flink uitgedund.15 Drie voorbeelden uit 

evenn zoveel verschillende Nederlandse gewesten illustreren deze stelling. 

122 L. Genicot, 'Noblesse ou anstocratie', 334-343; P. De Win, 'De lagere adel', 193-195 en 
R.. Van Uytven, Sociaal-economische evoluties', 85-86. 
nn P. De Win, 'Queeste', 225-226 en W. Paravicini, 'Soziale Schichtung', 132-135. De situa 
tietie in de Nederlanden was vergelijkbaar met die in Frankrijk. Zie P. Contamine, IM noblesse 
auau royaume de France, 9-13. 
144 P. De Win, 'De lagere adel', 193-195; H.F.K. van Nierop, I 'an ridders tot regenten, 38-43 en 
Idem,, 'De adel en de Opstand', 460-461. 
133 Voor Frankrijk werd dit proces op neo-marxistische wijze beschreven en geïnterpreteerd 
doorr G. Bois, 'Noblesse et cnse des revenus', 219-233. 
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Inn Brabant moest Jan II (1417-1464), de laatste mannelijke erfgenaam van 

hett eens zo aanzienlijke geslacht van Wezemaal vanaf 1448 toezien hoe zijn 

schuldeiserss steeds grotere delen van zijn domeinen gingen beheren. De verkoop 

vann een flinke brok van zijn patr imonium volstond niet om de schuldenberg te 

slechten.. Dat Jan uiteindelijk net niet stierf als een pauper had hij alleen te danken 

aann de tussenkomsten van Antoon van Croy en hertog Filips de Goede.u' 

Twinti gg jaar later keerde de fortuin ook de Zeeuwse familie van Borsselc 

dee rug toe.n Mede dankzij de strategische ligging van hun heerlijkheden Veere, 

Vlissingenn en Brouwershaven hadden zij eerder een bijna onaantastbare positie 

verworvenn in het marit iem-economische- en politieke leven van de Bourgondische 

Nederlanden.. Vanuit die bezittingen beheersten de Borsseles immers de Zeeuwse 

kustwateren,, de eilanden en de Scheldemonding. Hun handels- en kapersacüviteit-

enn strekten zich uit van Schotland en de Oostzee in het noorden tot Bretagne in 

hett zuiden. Al deze ondernemingen brachten hen in contact met tal van vorstelijke 

hoven.. Bovendien golden de Borsseles van oudsher als de eerste edelen van Zee-

land.. Wilde Filips de Goede zijn macht over de tussen 1425 en 1433 zo moeizaam 

verworvenn graafschappen Holland en Zeeland consolideren, dan was de steun van 

Hendrikk I I van Borssele (ca. 1404-1474) onontbeerlijk. Tevens bleek de hertog 

voorr het ontvouwen van zijn eigen maritieme politiek volkomen afhankelijk van 

Hendrik.. Deze werd dan ook al snel beloond met een plaats in de hofhouding als 

kamerheer.. In 1445 volgde de opname in de Orde van het Gulden Vlies. Maar 

Hendrikk was met alleen de Bourgondische hertog toegedaan. In datzelfde jaar aan-

vaarddee hij ook een Frans admiraalschap. Ondanks sterke druk van Karel de 

Stoutee en van de overige vliesridders zou Hendrik deze functie niet opgeven. Van 

Hendrikss ambities getuigen ook de twee huwelijken die hij voor zijn enige legitie-

mee zoon en erfgenaam, Wolfert VI *  bewerkstelligde. Deze Wolfert (ca. 1430-1486) 

trouwdee eerst met Maria Stuart, een dochter van de Schotse koning Jacobus II , en 

naa haar overlijden met Charlotte de Bourbon, een verre verwante van de Franse 

koning.. Toch smaakte Wolfert niet het genoegen een wettige zoon te zien op-

U]] E. Van Ermen, 'De familie van Wezemaal' (artikel), 45-73 en P. De Win, 'Wezemaal 
(Wesemael,, Wesemale), Jan jr. van', in: NBW. X, k. 709-720. 
rr Meer over lotgevallen van de familie Borssele in de eerste helft van de vijftiende eeuw bij 
M.. Damen, De staat van dienst, Hoofdstuk 6.1. 
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groeien.. In het grote conflict dat vanaf 1483 ontbrandde over het regentschap 

namenss Füips de Schone, koos Wolfert, zoals de meeste aristocraten met sterke 

bandenn met het Franse hof, tegen Maximiliaan. Deze keuze kwam Wolfert duur te 

staan.. Zodra hij daar de kans toe zag, verdreef Maximiliaan Wolfert naar het zuiden 

enn nam hij al diens goederen in beslag.18 Nauwelijks een jaar later stierf de eens zo 

machtigee Wolfert als balling in Sint-Omaars.19 Zij n vier dochters bleven verweesd 

achter.. Anna, de oudste was nauwelijks vijftien jaar oud. Wilde zi) haar erfenis in 

handenn krijgen, dan moest ze trouwen met een Maximiliaan welgevallige kandidaat. 

Eenn huwelijk met Füips van Bourgondië-Beveren*  bracht uitkomst. Al s oudste 

zoonn van Antoon van Bourgondië*, de zogenaamde Grote Bastaard, was Füips 

immerss nauw verwant met de vorstelijke familie. Hem durfde Maximiliaan de 

feitelijkee controle over de Scheldemonding en het admiraalsambt wel toe te ver-

trouwen.2" " 

Ookk voor Wolferts andere dochters kende Maximiliaan geschikte huwe-

lijkskandidaten.. Margareta, de tweede dochter wilde de Rooms-koning graag uit-

huwelijkenn aan zijn vertrouweling en vliesndder Maarten van Polheim*. De 

Hollandsee edelman Walraven van Brederode* brak echter het reeds gesloten 

huwelijkscontractt met Maarten op spectaculaire wijze open door zijn jeugdvriendin 

tee schaken.21 Een dergelijke belediging kon Maximiliaan natuurlijk niet over zijn 

kantt laten gaan. Prompt liet hij ook op Walravens bezittingen beslag leggen. Toen 

Maarten,, ruim twee jaar later, bereid bleek genoegen te nemen met Wolferts derde 

dochterr Maria, kwam een oplossing voor W;alraven en Margareta alsnog in zicht. In 

augustuss 1490 verleende Maximiliaan de vermetele jongeman een akte van pardon. 

Maartenss verwant Wolfgang van Polheim* werd dan weer gekoppeld aan Johanna, 

dee jongste dochter van W'olfert. Hun huwelijk maakte Wolfgang tot een ver-

mogendd man. Die rijkdom verspeelde W7oIfgang al snel. In 1499 moest hij al zijn 

1KK ].G. Smit, Vorst en onderdaan, 236 (met archiefverwijzing). 
199 De stad Sint-Omaars was op dat ogenblik in Franse handen. R. Van Uytven, 'Cnsis als 
cesuur',, 425. 
2111 Zie voor Maximiliaans tussenkomst bij het huwelijk van Anna L. Sicking, Zeemacht en 
onmacht,onmacht, 36-40. M.j . van Gent, 'Tertijeüke saken", 374-375 geeft een andere interpretatie aan 
dee zaak. 
211 Meer over schakingen in adellijke kringen tijdens de vijftiende en zesüende eeuw bij 
H.F.K.. van Nierop, Van ridders tot regenten, 77-85 en W. Prevenier, 'Geforceerde huwelijken 
enn politieke clans', 299-307. 
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bezittingenn in de Nederlanden verkopen om de schulden af te lossen die hij in 

dienstt van Maximiliaan had gemaakt tijdens de rampzalig verlopen veldtocht tegen 

dee Zwitsers.22 

Datt onafhankelijke heren moesten wijken voor machtige vorsten onder-

vondd Lodewijk van Luxemburg, de graaf van Saint-Pol aan den lijve.23 Dank2ij 

erfenissenn en een voordelig huwelijk had Lodewijk een fabelachtig fortuin bij el-

kaarr gesprokkeld. Rond het midden van de vijftiende eeuw was hij onbetwistbaar 

dee rijkste edelman in heel Artesië en Picardië. Saint-Pols goederen lagen echter ver-

spreidd over de Franse en de Bourgondisch-Nederlandse zijde van de grens. Het 

hoeftt dan ook niet te verbazen dat zowel koning Lodewijk XI als hertog Karel de 

Stoutee poogden deze magnaat aan zich te binden van zodra zij hun strijd om de 

beheersingg van deze streken ontketenden. Door beide protagonisten in het nauw 

gedreven,, trachtte Saint-Pol zijn zelfstandigheid te bewaren door voortdurend van 

kampp te wisselen. Deze wankelmoedigheid bekwam hem slecht. Wanneer ze zo 

eenn onbetrouwbare mededinger konden uitschakelen, bleken de hertog en de 

koningg maar al te bereid hun onderlinge geschillen even terzijde te schuiven. In 

novemberr van 1475 leverde Karel de Stoute Saint-Pol, ondanks diens vnjgeleide, 

uitt aan Lodewijk XI . Nog geen maand later werd Saint-Pol op de Parijse Place de 

Grèvee onthoofd. Saint-Pols zoons wisten de Nederlandse delen van het farmlie-

pa tnmoniumm voor inbeslagneming te vrijwaren op voorwaarde van een onvoor-

waardelijkee keuze voor de belangen van het Bourgondisch-Habsburgse huis. Lode-

wij kk XI daarentegen verdeelde de domeinen waarop hij zijn hand kon leggen onder 

zijnn partijgangers. Zelfs Saint-Pols broer, Jacob*, heer van Richebourg, die voor 

eenn loopbaan in Franse dienst had gekozen, kreeg tot zijn bitterheid geen kruimel 

uitt de erfenis toegeschoven.24 Slechts twaalf jaar later slaagde Maria van Luxem-

222 A.W.E. Dek, 'Genealogie der heren van Brederode', 15-17; Idem, Genealogie der heren van 
Borselen,Borselen, 25-26; P.J. Heinig, '92. Martin von Polheim', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 183-
1855 en H. Wiesflecker, Maximilian I. V, 270-272. 
233 Zie voor deze alinea W. Paravicim, 'Peur, pratiques, intelligences', 183-196, S.H. Cuttler, 
TheThe Law of Treason, 224-227; D. Soumillion, 'Le proces de Louis de Luxembourg (1475)', 
205-229;; J.M. Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi, 40-41 en 118-120; j . Heers, Louis XI, 
238-240;; D. Potter, War and government, 32-36 en 47-49 en Idem, 'The Luxembourg 
inhentance',, 24-62. De schnfteüjke neerslag van Lodewijks verhoren o.a. in BAV Qttobom 
26355 f. 1-56 en KBB Ms.fr. II 916. 
244 Omtrent deze Jacob zie J. Paviot, '67. Jacques de Luxembourg', in: R. De Smedt ed., Les 

http://Ms.fr
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burg,, een kleindochter van Lodewijk, enn het grootste deel van het Franse familie-

fortuinn opnieuw te verwerven. Maar net als Maximiliaan bij de nalatenschap van 

Wolfertt van Borssele, vroegen ook de regenten van de nog minderjarige Karel 

VII I ,, de opvolger van Lodewijk XI , een prijs voor hun welwillendheid. Maria 

moestt toestemmen in een bruiloft met een lid van de Franse koninklijke familie, 

Franss van Bourbon, de graaf van Vendóme. In een brief aan het Parlement van 

Parijss voerde de regent Pieter van Beaujeu namens Karel VII I ter verdediging van 

ditt huwelijk veelbetekenend aan dat het gesloten was: ''Pour ie tres grand bien et proufftt 

dede nous et de nostre royaume."2i Ongeveer een eeuw later, bij de troonsbestijging van 

Hendrikk IV , zou de erfenis van de familie Luxemburg opgaan in het Franse 

koninklijkee domein. 

Dee Bourgondisch-Habsburgse heersers dwongen niet alleen de leden van 

dee traditionele hogere adel in een mal. Ze gedroegen zich ook steeds sterker als 

soevereinee vorsten die een beleid voerden inzake adeldom. Wellicht bezat het her-

togelijkee hof mede hierom zulk een onweerstaanbare aantrekkingskracht op edelen. 

Dee Bourgondische hertogen begunstigden Ueden die ze mochten, traden op als 

huwelijksmakelaars,, namen wederrechtelijk mensen op in de adelstand en verleen-

denn titels aan anderen.26 Vooral eertijds onaanzienlijke edellieden of volstrekte 

nieuwkomerss grepen deze kansen en wierpen zich op als vertrouwelingen van de 

vorsten.27 7 

Antoonn Rolin*, de heer van Aymeries en Anthumes (ca. 1424-1497) gold als één 

vann deze nieuwkomers.28 De blik van Antoons grootvader reikte nog niet veel 

verderr dan de Bourgondische stad Autun. Zij n zoon Nicolaas klom op tot kan-

selierr van Vlaanderen en Bourgondië. Deze sleutelpositie in het Bourgondische 

staatsapparaatt leverde Nicolaas niet alleen veel invloed en geld op, hl] dankte er 

chevaliers,chevaliers, 138-140 en M. Harsgor, 'Maïtres d'un rovaume', 142. 
255 P. Pelicier ed., Lettres de Charles ITII. Tome III,  pieces justificaüves (29 novembre 1488). 
Ziee verder Tome I, 254 en Tome II, 265. 
266 De Bourgondische hertogen waren geen soevereine heersers. Formeel konden enkel de 
Fransee koning of de Duitse keizer lieden uit de Nederlanden in de adelstand opnemen. Cfr. 
P.. Contarrune, La noblesse au royaume de France, 19-20. 
-'-' P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 123-124 en W. Paravicini, 'Soziale Schichtung', 
137-Ï53. . 
:KK C. Mathieu, 'Rolin (Antoine), in: BX. XXIX (- Suppl. I), k. 800-803; J. Bartier, Ugistes et 
geusgeus de finances, 286; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 24 n. 50 en 482 n. 108. 
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ookk een verheffing in de adelstand aan. Antoon trad niet op zulk een prominente 

wijzee als zijn vader op de voorgrond, maar hij vervulde wel enkele uitgesproken 

adellijkee functies. Als kapitein-generaal en groot-baljuw van Henegouwen verenig-

dee hij vanaf 1467 de belangrijkste militaire en bestuurlijke ambten van het graaf-

schapp in één hand. Daarnaast kon Antoon ook aan het hof zijn invloed laten 

gelden.. Van jongs af aan gold hij als een intimus van Karel de Stoute. Maximiliaan 

enn Filips de Schone gingen niet op vertrouwelijke voet met Antoon om, maar ze 

namenn hem wel op in hun hofhoudingen. Ook Antoons zoon, Lodewijk*, leek 

aanvankelijkk met meer te worden dan een vooraanstaand edelman, zonder veel 

aanwijsbaree invloed op het gevoerde beleid. Zo reisde hij in 1501 niet mee met 

Filipss de Schone en diens gevolg naar Spanje en zetelde hij ook met in de regent-

schapsraadd die intussen de Lage Landen bestuurde. Wel kreeg Lodewijk toen de 

opdrachtt de gijzelaars die de Franse koning als teken van zijn goede trouw naar de 

Nederlandenn had gezonden, te vermaken. Filips de Schone achtte jachtpartijen 

hiertoee een uitstekend middel. Hij maande hem zijn beste valken uit te lenen aan 

dee Franse gasten.29 Margareta van Oostenrijk waardeerde Lodewijk niet alleen als 

jager.. Zij zorgde er tijdens haar eerste regentschap voor dat hij een ordonnantie-

bendee onder zijn bevel kreeg en ze haalde hem naar haar Geheime Raad. Daar 

betoondee Lodewijk zich een medestander van de regentes. Lodewijks buitenechte-

lijk ee zoon en erfgenaam had dan weer geen politieke invloed, maar hij was wel een 

gerespecteerdd militair.30 De lotgevallen van de familie Roün tonen aan hoe snel 

anstocratiseringg zich soms voltrok. 

Eenn dergelijk relaas kan ook worden verteld over de familie Carondelet. 

Nett zoals hun vader, wonnen vijf zonen van kanselier Jan I van Carondelet*  het 

vertrouwenn van de opeenvolgende Bourgondische-Habsburgse vorsten en be-

kleeddenn ze tal van voorname ambten. De oudste zoon Jan II *  doorliep de 

mooistee loopbaan. In 1522 werd hij voorzitter van de Geheime Raad die in 

samenspraakk met regentes Margareta van Oostenrijk de Nederlanden bestuurde. 

Alss hoofd van de familie droeg Jan II er zorg voor dat zijn broers en later zijn neef 

->->  ADNB 18825 (23954). 
,00 J. Lameere ed., RecuetI des Qrdonnances III,  71; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 56-
577 en 222, SJ. Gunn, 'The Duke of Suffolk's March', 605 en A. Walther, Die Anfdnge Kar/s 
V.,V., 137 en 139. 
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Claudee lucratieve beneficiën verkregen. Zo speelde hij zijn broer Ferry een plaats 

inn de kapittels van Besancon en Veurne toe. Bovendien volgde Ferry Jan op als 

commanditairr abt van Montbenoit31 en nam hij in 1508 diens zetel in de Mechelse 

Grotee Raad in. Jans zuster Anna trouwde met een telg uit de familie van Luxem-

burg,, Jan*, heer van Zottegem. Net als voor de familie Rolin, volstonden voor de 

familiee Carondelet twee generaties om toe te treden tot de aristocratie van de 

Bourgondisch-Habsburgsee landen. 

Talrijkerr nog zijn de verhalen over provinciale edellieden die in het kielzog 

vann de Bourgondische hertogen hun fortuin vergrootten. Pieter van Roubaix* 

overleedd in 1498 op drieën tachtigjarige leeftijd.32 Hoewel Pieter in tegenstelling tot 

zijnn vader Jan het nooit tot eerste kamerheer bracht en hij ook met in de Orde van 

hett Gulden Vlies werd opgenomen, mag zijn leven toch als uitermate succesrijk 

wordenn gekenmerkt. Ten tijde van Pieters geboorte bezat zijn vader zelfs niet de 

hogee rechtsmacht in de heerlijkheid Roubaix. Zestig jaar later brachten niemands 

lenenn in de Rijselse kasselrij meer op dan die van Pieter. Alleen al in dit gebied be-

droegg zijn jaarinkomen uit leengoederen niet minder dan £ 3281 (van 40 groten 

Vlaams).333 Filips de Goede en Karel de Stoute hadden oog voor de economische 

belangenn van hun vertrouwelingen. Van beide hertogen verkreeg Pieter allerlei pri-

vilegess voor de plaatselijke lakennijverheid en het recht markt te houden. Onder 

zijnn bewind kreeg Roubaix allengs de allure van een stadje. 

Hett toegenomen aanzien van de heren van Roubaix bleek ook uit Pieters 

uitgekiendee keuze van een echtgenote. Waar Jan nog trouwde met Agnes van 

Lannoy,, een lid van een naburige adellijke familie wier status even snel steeg als die 

vann de heren van Roubaix, huwde Pieter Margareta van Gistel. Oudere en meer 

vooraanstaandee adellijke geslachten dan de Gistels trof men in het graafschap 

Maanderenn bijna met aan. Uit het huwelijk van Margareta en Pieter sproot helaas 

geenn zoon, maar een geschikte huwelijkspartner voor hun erfdochter Isabel 

vondenn ze wel. Zij trouwde met Jacob van Luxemburg*, de heer van Richebourg. 

311 De restauratiewerken die Ferry Het uitvoeren, bepalen tot op heden het uitzicht van deze 
abdijj  uit het Vnjgraafschap, die op vijfenzestig kilometer ten zuidoosten van Besancon ligt. 
322 T. Leundan, Htstoire des seigneurs et de ia setgneurie de Roubaix, 134-150 en 252-257; A. 
Derville,, 'IV. Des grands malheurs', 150 en Ff. Cools, 'Le prince et la noblesse', 400. Meer 
overr Pieters vader Jan bij J. Van Rompaey, De Grote Raad, 83. 
333 ADN B 3779 en C.H. Cools, Met raad en daad?, 96-97 en 237-239. 
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Alss vliesridder en jongere broer van de hierboven reeds voor het voetlicht gehaalde 

Lodewijkk van Luxemburg, de graaf van Saint-Pol, behoorde Jacob tot de belang-

rijkstee edellieden uit het Nederlands-Franse grensgebied. Geen wonder dus dat 

Lodewijkk XI geen dwangmiddel schuwde om Jacob over te halen in zijn dienst te 

tredenn nadat deze in Franse krijgsgevangenschap was verzeild.34 

Dee voorbeelden bij uitstek van geslachten die uit deze kring van provin-

cialee edellieden voortkwamen en die vanaf het einde van de veertiende eeuw een 

grotee sprong voorwaarts maakten, zijn de families Croy, Brimeu en Lannoy. All e 

driee hadden ze hun wortels in het weinig verstedelijkte Artesisch-Picardische grens-

gebied.. Dit ligt ook voor de hand. De eerste Bourgondische hertogen uit het huis 

Valoiss zagen zichzelf allereerst als Franse prinsen. Zij pendelden op en neer tussen 

Parijss en hun bezittingen in de Lage Landen. Daarbij doorkruisten ze telkens dit 

grensgebied.. Flier wonnen de hertogen vertrouwelingen voor hun doelstellingen.35 

Vijftiende-- en zestiende-eeuwse dynasten beschouwden de gebieden waar-

overr ze heersten als hun persoonlijk bezit. In de Nederlanden vormden de Bour-

gondischee en Habsburgse vorsten hierop geen uitzondering. Het versterken en 

uitbreidenn van dit patrimonium, tot grotere roem van henzelf en van hun geslacht, 

beschouwdenn deze heersers als hun voornaamste taak. Bij het verwezenlijken van 

dezee taak werden alle familieleden ingezet. Ook buitenechtelijke kinderen kregen 

hierbijj  een rol toebedeeld, vaak zelfs een belangrijke. Meer nog dan hun wettige 

halfbroerss en -zussen waren zij afhankelijk van de welwillendheid van het familie-

hoofd.. Natuurlijke kinderen konden immers geen aanspraak maken op de erfenis 

vann hun vaders. Daarom viel het hun ook veel lastiger om het gezag van die vaders 

tee ondermijnen, zoals ambitieuze zonen wel eens plachten te doen. Toch straalde 

eenn deel van het vorstelijke prestige ook op bastaarden af. Omgekeerd beijverden 

bastaardenn zich juist omwille van hun afhankelijkheid op een uiterst gedreven wijze 

voorr de vorstelijke zaak. Aan een natuurlijk kind kon men gerust een belangrijk 

kerkelijk,, militair of bestuurlijk ambt toevertrouwen. Daarenboven waren bastaard-

344 Philippe de Commynes, Mémoires. Tome II, ed. J. Calmette, 3. 
355 H. Cools, *Le prince et la noblesse', 387-406; \\'. Paravicini, Guy de Brtmeu, 539-540; Idem, 
'Expansionn et integration', 313 en Idem, Die residenzert der Herzöge von Burgund', 209-
210,2211 en 224-22". 
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zonenn en dochters aantrekkelijke huwelijkspartners, waarmee vorsten graag 

aanzienlijkee hovelingen of bondgenoten sterker aan zich bonden. 

Dee Kerk nam een enigszins ambivalente houding aan tegenover natuur-

lijk ee kinderen. Als vleesgeworden zonde was hun bestaan het resultaat van 's 

mensenss inbreuk op Gods geboden. Toch was ook de bastaard het leven gegeven. 

Menn mocht hem of haar dus het streven naar fysiek en spiritueel welzijn niet ont-

zeggen.. Bovendien zou de Kerk pas na de grote schokgolven van Reformatie en 

Contra-Reformatiee opnieuw pogen het seksuele gedrag van de gelovigen in-

dringenderr te sturen.36 

Niett 2elden legden vijftiende- en zestiende-eeuwse vorsten dan ook buiten 

hett huwelijk een aanzienlijke voortplantingsdnft aan de dag. De Bourgondische 

hertogenn en hun Habsburgse opvolgers beseften blijkbaar terdege welke kansen 

natuurlijkee kinderen hun boden. De eerste zeven mannelijke vorsten van deze dy-

nastiee verwekten tussen circa 1360 en circa 1550 (van Filips de Stoute tot en met 

Karell  V) meer dan vijfti g buitenechtelijke kinderen." De vorsten betrokken hun 

bastaardenn van jongsaf aan bij hun machtspolitiek. Zo prominent waren ze in aller-

leii  instellingen aanwezig dat de bestuursvorm van het Bourgondische landencom-

plexx eens werd omschreven als een bdtardocratie}1 

Hunn stevige greep op de Kerk bijvoorbeeld dankten de Bourgondisch-

Habsburgsee vorsten in niet geringe mate aan hun bastaarden. Acht van de drieën-

twintigg natuurlijke kinderen van Füips de Goede die de volwassen leeftijd bereik-

i(i( '' M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 319-354; H.F.K. van Nierop, 'Adellijke bas-
taarden',, 11-23 en D. Potter, A History of France, 173-174. 
377 Füips de Stoute had twee buitenechtelijke kinderen. Jan Zonder Vrees verwekte er zes. 
Vann Füips de Goede zijn zesentwintig bastaarden bekend, maar het kunnen er nog meer 
zijnn geweest. Karel de Stoute had twee natuurlijke zonen. Maximüiaan I verwekte vermoe-
delijkk tien bastaarden. Van Karel V ten slotte zagen minstens vier natuurlijke kinderen het 
licht.. Daarvan erkende hij er echter slechts twee: Margareta en Don juan. Alleen de jong 
gestorvenn Füips de Schone schijnt geen buitenechtelijke kinderen te hebben verwekt, hoe-
well  ook voor hem de huwelijkse trouw geen dwingend gebod vormde. Voor de bastaarden 
vann de vier Bourgondische hertogen; zie M. Berge, 'Les batards de la maison de Bourgo 
gne',, 316-408. De minnares van Füips de Schone bij B. Aram, 'Juana "the Mad's" Signa-
ture',, p. 336-337. Voor de buitenechtelijke kinderen van Maximüiaan; zie H. Wiesflecker, 
in:: i\DB. 16, 458-471, Meer over de houding van Karel V tegenover zijn natuurlijke 
kinderenn bij MJ. Rodnguez-Salgado, 'Karel V en de dynastie', 76-77. 
388 M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 340-342. 
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ten,, bekleedden een kerkelijk ambt. Daarvan bezetten er twee een bisschopszetel, 

bestierdee een ander als abt de Gentse Sint-Baafsabdij en werd er één proost van 

Air ee en van de prestigieuze Brugse Sint-Donaaskerk.w Dergelijke kerkvorsten kon-

denn de dynastie ook in wereldse zaken uitstekende diensten bewijzen. In 1516 bij-

voorbeeldd lanceerde het Brusselse hof een intensieve lobbycampagne in Rome en 

inn het Sticht om Füips van Bourgondië-Blaton*, de jongste bastaardzoon van de 

gelijknamigee hertog, op de Utrechtse bisschoppelijke t roon te krijgen. Het verlan-

genn om de Gelderse invloed in het Neder- en het Oversticht terug te dringen lag 

aann de basis van al deze inspanningen.40 

Maarr ook de leken onder de vorstelijke bastaarden leverden hun bijdrage 

aann de versterking van de vorstelijke macht. Zo stamden alle admiraals voor de 

Nederlanden,, van het einde van de vijftiende tot in het midden van de zestiende 

eeuw,, af van hertog Füips de Goede.41 Daarnaast speelden deze admiraals ook in 

hunn thuisbasis Zeeland een vooraanstaande rol. Als belangrijkste edelen van dit 

gewestt woog hun stem zwaar in de gewestelijke statenvergadering. Bastaardtakken 

uitt het Bourgondische huis beheersten sedert 1518 de Zeeuwse staten volkomen. 

I nn dat jaar bracht Maximiliaan van Bourgondië, de jongste zoon van Boudewijn*, 

nogg een bastaard van Füips de Goede, het tot abt van de Middelburgse Onze-

Lieve-Vrouweabdij.. Deze prelaat vertegenwoordigde in zijn eentje de hele Zeeuw-

see clerus. Tegen een dergelijke overmacht van edelen en clerus konden de vij f 

grafelijkee Zeeuwse steden met hun ene stem niet op.42 

Natuurlijkee kinderen van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten ontvingen 

steevastt minstens een deel van hun opvoeding aan het hof of in de omgeving van 

hett hof. Later kregen de mannen onder hen, voor zover er voor hen geen kerke-

lijk ee loopbaan in het verschiet lag, een hoffunctie toebedeeld. Diplomatiek of 

bestuurlijkk talent werd beloond met een plaats in de vorstelijke raad, moed op het 

slagveldd met de ridderslag en met het commando over een vesting, een ordonnan-

tiebendee of een gewest. Twee natuurlijke zonen van Füips de Goede werden zelfs 

y)y) Cfr. de lijsten bij M. Berge, 'Les batards de la maison de Bourgogne', 316-408 en bij W. 
Prevenierr en W. Blockmans, Les Pays-has bourguignons, 389. 
4,11 J. Sterk, Philips van Bourgondtë, 32-34; CA. van Kalveen, 299-300 en j .S. Theissen, De 
regeenngregeenng van Karel V, 65-66. 
411 L.H.J. Sicking, Zeemacht en onmacht, 55-59. 
422 C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, 20-21. 



Il ll  ARISTOCRATIE IN DEBOIRGONDISCH-HABSBURGSELANDEN 85 

uitverkorenn tot vüesndder. Vorstelijke bastaarden mochten dus dezelfde verwach-

tingenn in het leven koesteren als de overige adellijke vertrouwelingen van de 

monarch. . 

Ookk de huwelijken die de natuurlijke kinderen uit het vorstelijke huis 

sloten,, geven aan hoezeer deze schare van de tweede helft van de vijftiende eeuw 

aff  versmolt met de nieuw gevormde hofaristocratie. Pieter de la Viefvüle bijvoor-

beeldd behoorde als raadslid-kamerheer tot de intimi van hertog Füips de Goede. 

Bijj  ontstentenis van andere erfgenamen het deze Pieter een hele reeks Artesische 

heerlijkhedenn na aan zijn dochter Maria. Deze Maria nu trouwde in 1446 met An-

toon*,, Füips de Goede's tweede buitenechteli)ke zoon, later bijgenaamd de Grote 

Bastaard.. Aldus legde Maria de grondslag voor het enorme fortuin van haar en 

Antoonss nakomelingen, de heren van Veere en van Beveren.43 

Tochh mislukten zulke pogingen van de hertogen om adellijke families 

nauwerr aan de dynastie te binden door hun een huwelijks alliantie met één van hun 

onechtee kinderen aan te bieden ook af en toe. Jan van Ailly , heer van Pecquigny, 

zagg er bijvoorbeeld - ondanks zijn echtverbintenis met Yolanda, een natuurlijke 

dochterr van Füips de Goede - geen graten in een jaargeld van de Franse koning 

Lodewijkk XI te aanvaarden. De onvoorwaardelijke pro-Franse keuze die Jan in het 

middenn van de jaren zeventig maakte, betekende een zware slag voor de partij-

gangerss van Bourgondië. Jan bekleedde immers het burggraafschap van Amiens 

{yidamè),{yidamè), een functie die hem veel invloed in Picardië verschafte.44 

All ee voorbeelden die hierboven werden gegeven slaan op de natuurlijke 

kinderenn van hertog Füips de Goede of hun nakomelingen. Di t is geen toeval. Al -

lereerstt verwekten Filips' opvolgers gewoonweg een kleiner onwettig kroost. 

Bovendienn steeg de waarde van de vorstelijke bastaarden naarmate de ster van de 

Bourgondisch-Habsburgsee dynastie rees aan het Europese firmament. De 

natuurlijkee kinderen van Füips de Goede versmolten in de tweede helft van de vijf -

tiendee en aan het begin van de zestiende eeuw nog met aristocraten uit de Lage 

Landen.. Een kleine eeuw later bestuurden de twee bastaarden die keizer Karel had 

411 J.M. Cauchies, '54. Antoine de Bourgogne', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 118-120 en 
M.T.. Caron, 'Enquête sur la noblesse du bailliage d'Arras', 411-412 en 417-418. 
444 D. Potter, War and government, p. 46. 
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erkend,, Margareta van Parma en Don Juan van Oostenrijk deze Landen namens 

hunn beider halfbroer Filips II.45 

Dee Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers heersten niet 

alleenn over de Nederlanden. De stamlanden van hun dynastieën lagen elders. Toch 

resideerdenn deze vorsten tot in het tweede decennium van de zestiende eeuw 

voorall  in de Pays de par defa. Hun hof gold als één van de schitterendste van het 

continent.. Het trok dan ook voortdurend jongere leden van verwante of bevriende 

vorstenhuizenn aan. Bovendien verkeerden er in de omgeving van de vorsten 

natuurlijkk steeds een behoorlijk aantal edellieden uit Bourgondië en later uit het 

Duitsee Rijk.46 Zeker in tijden van opstand deden de dynasten een beroep op deze 

vertrouwelingenn uit het thuisland. Omgekeerd vonden verscheidene partijgangers 

vann Maria en Maximiliaan een toevluchtsoord aan hun hof nadat Franse troepen 

hett hertogdom Bourgondië en grote delen van het gelijknamige Vnjgraafschap 

haddenn bezet. Sommige van deze aristocraten bekleedden voorname functies in de 

Nederlanden,, ontvingen of kochten er heerlijkheden, trouwden er met dochters 

vann plaatselijke edellieden. Op deze wijze verzekerden de nieuwkomers zich van 

eenn plaatsje bij de nog jonge bovengewestelijke Nederlandse aristocratie. 

Zoo liet Maximiliaan van Oostenrijk tijdens de drie kapittels van het Gulden 

Vliess die werden gehouden tussen 1478 en 1491 vij f van zijn getrouwen uit het 

Duitsee Rijk verkiezen in de Orde.47 Allen steunden ze de Roomse koning tijdens 

zijnn verbeten strijd om het regentschap in de Nederlanden. Enkelen van hen speel-

denn ook op bestuurlijk vlak een belangrijke rol in deze gewesten. De markgraaf 

Knstoff  I van Baden* bijvoorbeeld bekleedde het gouverneurschap van Luxemburg 

enn Chiny van 1488 tot omstreeks 1525, toen hij getroffen door dementie onder 

voogdijj  moest worden geplaatst.48 Albrecht van Saksen*, een neef van Maximiliaan, 

tradd zelfs op als stadhouder-generaal namens de regent van december 1488 tot de 

455 Als een pion op een schaakbord zette Karel zijn dochter Margareta in om zich van Ita-
liaansee bondgenoten te verzekeren. Zij trouwde achtereenvolgens met een zoon van paus 
Clemenss VU uit het geslacht Medici en met een kleinzoon van paus Paulus II I uit het ge-
slachtt Farnese. Cfr. M.J. Rodnguez-Salgado, 'Karel V en de dynastie', 76-77 en 92-93; J. de 
Iongh,, Madama, en C. Petne, Don John of Austria. 
MM'' W. Paravicini, 'Structure et foncüonnement', 6-7 en Idem, 'Die Residenzen', 249. 
4~~ ) . Paviot, '16. Le recrutement', 79. 
4,11 ARAB RSA 784, flr-3v en H. Schwarzmaier, '102. Chnstophe 1°, margrave de Bade', in: 
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mondigverklanngg van Filips de Schone in 1493. Maximiliaan had de uiteindelijke 

pacificatiee van de Nederlanden in niet geringe mate aan deze ui tmuntende strateeg 

tee danken. De kosten van de militaire operaties uit die jaren schoot Albrecht goed-

deelss zelf voor. Niet in staat om deze leningen terug te betalen, verleende Maximi-

liaann in 1498 aan Albrecht het erfelijk gouverneurschap over Friesland.w 

Tussenn 1478 en 1491 werden eveneens vier ridders uit Bourgondie en 

wijdee omgeving in de Orde van het Gulden Vlies opgenomen. Deze keuze lijk t 

merkwaardig.. De kans dat Maria en later Maximiliaan in deze gebieden daadwerke-

lij kk hun gezag zouden kunnen uitoefenen, scheen in die jaren uiterst gering. Stuk 

voorr stuk ging het hier dan ook om lieden die hun aanhankelijkheid aan de dynas-

tietie moesten bekopen met een op zijn minst tijdelijke min of meer vrijwillig e 

ballingschapp in de Lage Landen. In het geval van Jacob van Savoie*, graaf van 

Romont,, leidden deze ballingschap en zijn huwelijk tot versmelting met de Neder-

landsee aristocratie.50 Jacob was de negende zoon van hertog Lodewijk van Savoie 

enn Anna van Cyprus. In 1460 trouwde Jacob, niet zonder zich eerst verzekerd te 

hebbenn van een pauselijke dispensatie, met zijn nicht Maria van Luxemburg. Haar 

ontmoettenn we al eerder in dit relaas.S1 Zij was een kleindochter van Lodewijk van 

Luxemburg,, de graaf van Saint-Pol die werd onthoofd. Tussen 1477 en 1479 

behaaldee Jacob enkele belangrijke militaire successen namens Maria van Bourgon-

diee en Maximiliaan. Na de dood van Maria van Bourgondie voltrok zich echter een 

breukk tussen Jacob en Maximiliaan. Jacob, die op goede voet stond met de drie 

Ledenn van Vlaanderen, zetelde immers samen met deze en met Adolf van Kleef, 

dee vader van zijn zwager, en enkele andere anstocraten in de eerste regentschaps-

raadd die sinds de herfst van 1483 openlijk Maximiliaan de voogdij over zijn zoon 

enn het bestuur over het graafschap betwistte.'2 De kans op een verzoening met de 

R.. De Smedt ed., Les chevaliers, 200-201. 
499 W. Blockmarks, 'Albrecht de Stoutmoedige', 189-200 en J.S Theissen, De regeering, 30-31. 
M)M) Toch onderhield Jacob steeds een zekere band met Lodewijk XI . De tweede echtgenote 
vann deze laatste, Charlotte, was een zuster van Jacob. Zie voor wat volgt B. Bauchau, Jac-
quess de Savoie', 117-146; Idem, '84. Jacques de Savoie', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 
168-170;; V. Fns, Jacques de Romont', in: BX. XIX, 1907, k. 928-93̂  en A. de Fouw, Phi-
IipsIips van Kleef, 78-104. 
D!! Het gaat hier om de latere echtgenote van Frans van Bourbon. Zie ook hieronder. 
322 Jacobs echtgenote Mana was de jongere zuster van Filips van Kleefs gade Francoise. Fi-
lipss van Kleef was Adolf van Kleefs enige zoon. Voor het conflict russen de regentschaps-
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Roomsee koning uitsluitend, trok Jacob zich terug in zijn Picardische burcht Ham 

zodraa Maxirniliaan in het najaar van 1484 opnieuw grote delen van Brabant en 

Vlaanderenn in zijn macht kreeg. Daar stierf hij op 30 januari 1485. Zoals hierboven 

reedss verhaald, trad Jacobs weduwe Maria nauwelijks twee jaar later opnieuw in de 

echt,, nu met Frans van Bourbon de graaf van Vendóme. Maria en Jacobs enige 

dochterr Louiza-Francisca trouwde later met Hendrik graaf van Nassau* en van 

Vianden,, een telg uit een Duits vorstengeslacht dat intussen tot de Nederlandse 

hofadell  was doorgedrongen.51 

D ee Franse opmars in beide Bourgondiës verzuurde ook de familiale ver-

houdingenn in de schoot van de lokale adel. Claude van Toulongeon* en zijn 

zwagerr Willem van Vergy*  kozen in 1477 aanvankelijk beiden de zijde van Maria 

enn Maxirniliaan.54 Willem verzeilde echter al snel in Franse krijgsgevangenschap. 

Lodewijkk X I liet hem opsluiten in uiterst penibele omstandigheden. Claude zette 

dee strijd nu alleen voort, maar zonder veel succes. Onder de druk van de Franse 

overmachtt moest hij burcht na burcht opgeven. Uiteindelijk vluchtten Claude en 

zijnn echtgenote Guillemette van Vergy, verdreven uit hun laatste bolwerk in het 

Vrijgraafschap,, in 1480 naar de Lage Landen. Lodewijk X I nam al hun Bourgon-

dischee bezittingen in beslag. Ter compensatie liet Maxirniliaan Claude een jaar later 

opnemenn in de Orde van het Gulden Vlies. 

Intussenn had Willem van Vergy zich, in ruil voor zijn vrijheid, aan de 

Fransee zijde geschaard. Om Willem aan de monarchie te binden, vereerde Lode-

wij kk XI hem met de titel raadslid-kamerheer en schonk hij hem onder andere de 

heerlijkhedenn Bourboulerey en Anügue. Deze heerlijkheden hadden eerüjds toebe-

hoordd aan Claude en Guillemette. Krachtens de vrede van Atrecht, uit december 

1482,, moesten alle eerüjds geconfisqueerde bezittingen worden gerestitueerd aan 

dee oorspronkelijke eigenaars. Kort na de ratificatie van de vrede reisde Guillemette 

raadd en Maxirniliaan; zie W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie?', 257-368. en Nicolaes 
Despars,, Ckronijcke van den lande engraefscepe. IVf H^-l'iQ. 
5ÏÏ Hendrik II I van Nassau was de neef en voornaamste erfgenaam van Engelbrecht II , die 
wee eerder reeds in de doopstoet van de jonge Karel V ontmoetten, cfr. F. Rachfahl, Wilhelm 
vonvon Oranten und der Niederldndische Aujstand. I, 79-80 en H.P.H. Jansen, 'De Bredase Nassaus', 
13-50. . 
544 Over het aanzien dat leden van de families Toulongeon en Vergy als leden van de Bour-
gondischee aristocratie genoten; zie M.T. Caron, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 511-512 
enn J.M. Headley, 'The conflict between nobles and magistrates', 56. 
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terugg naar Bourgondië om haar broer teruggave te verzoeken van het bezit dat 

haarr en Claude was ontnomen. Wülem weigerde echter op de vraag van zijn zuster 

inn te gaan. Vonnissen van de hertogelijke Grote Raad ten voordele van Claude en 

Guillemettee veranderden daar niets aan.55 Ook Claude slaagde er na zijn terugkeer 

naarr het Vrijgraafschap, omstreeks 1493, niet in zijn zwager te verdrijven uit de 

heerlijkhedenn die hij wederrechtelijk bezet hield. 

Inn 1498 trad Willem trouwens opnieuw in dienst van Maximüiaan. Hem 

wass er veel aan gelegen deze belangrijke edelman niet van zich te vervreemden. Hij 

steldee Willem meteen aan tot kapitein-generaal van het Vrijgraafschap. Tevens 

maaktee Maximüiaan bepaald geen haast met de tenuitvoerlegging van de oude von-

nissenn ten nadele van Willem. Willem bleef ook doof voor aansporingen van pau-

selijkee rechters en het Parlement van Dole. Ten einde raad spande Guillemette, 

intussenn weduwe, nogmaals een procedure in voor de Grote Raad. Deze veroor-

deeldee op 30 september 1505 Willem andermaal tot de teruggave van Bour-

boulereyy en Antigue.50 Of Willem zich ditmaal schikte in de rechterlijke uitspraak 

wetenn we met, maar het valt, rekening houdende met de voorgeschiedenis van deze 

zaak,, te betwijfelen. 

Willemm van Vergy hield aan de hele episode in ieder geval geen hoge dunk 

voorr rechtbanken over. Hij zou, in de herfst van zijn loopbaan, tussen 1509 en 

15188 nog een bitter conflict uitvechten met Mercurino dl Gattinara*. Al s kapitein-

generaall  had Willem, sinds het overlijden van Jan van Chalon*, in 1502, de facto ook 

hett stadhouderschap over het Vrijgraafschap waargenomen. Nu benoemde Marga-

retaa van Oostenrijk, die net tevoren de landsheerlijkheid over de Franche-Comté 

enn enkele aanpalende gebieden voor de duur van haar leven had verworven, in 

15088 de Piëmontees tot President van het Parlement van Dole.5^ Mercurino di 

Gattinaraa wierp zich, zeer tegen de zin van Willem, van bij zijn aankomst in Dole, 

opp als de leidende bestuurder van het Vrijgraafschap. Willem kwam uiteindelijk als 

winnaarr uit de strijd die tussen de heren ontbrandde. Margareta ontsloeg haar 

vertrouwelingg Gattinara in het voorjaar van 1518. Maar meer dan een Pyrrus-

555 J.T. de Smidt en E.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, L, 263, 273, 287, 293 en 435. 
566 l.T. de Smidt en E.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. IL, 30-31. 
rr De vete wordt uitputtend beschreven door J.M. Headlev, 'The conflict between nobles 
andd magistrates', 49-80. 
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overwinningg behaalde Willem niet. In tegenstelling tot volgzamere Bourgondische 

edellieden,, bracht hij het nooit tot Vliesndder. Bovendien had Margareta in 1517 

Füibertt van Chalon*  aangesteld tot stadhouder van het Vnjgraafschap. De bron 

vann patronage in het Vnjgraafschap kwam zo weer bij de familie Chalon te liggen. 

Dee toewijzing van het Vnjgraafschap en aanpalende gebieden aan regentes 

Margaretaa van Oostennjk bracht edellieden uit de lanen van derwaarts over tijdens 

dezee penode trouwens opnieuw in nauwer contact met de Nederlandse hofansto-

cratie.. Margareta beheerde de Franche-Comté en omstreken vanuit haar residentie 

tee Mechelen. Een persoonlijke raad, waarin vooral edellieden en junsten uit deze 

contreienn zetelden, stond haar daarin bij. Margareta schakelde haar raadsleden, tot 

onvredee van de Nederlandse aristocraten, ook regelmatig in voor allerlei diplo-

matiekee opdrachten. Karel V zou later de meest talentvolle van deze raadslieden 

opnemenn in zijn eigen bestuursapparaat. Eén van deze talenten was Laurent Gor-

revod*.. In 1507 had Margareta deze edelman uit de buurt van Bresse meegenomen 

opp haar tocht naar de Nederlanden. Tijdens de daaropvolgende jaren onderhandel-

dee Laurent verschillende malen namens de regentes met de Engelsen. Ondanks 

zijnn nauwe band met Margareta - in 1516 zou hij zelfs haar chevalier d'honneur 

wordenn - won Laurent ook het vertrouwen van haar tegenstanders, Willem van 

Croy**  en de zijnen. Dit vermogen om iedereen te vriend te houden zou Laurent 

tijdenss de daaropvolgende jaren zeer invloedrijke posities opleveren. Zo werd hij 

nogg in 1516 vliesndder en in 1522 hofmeester van Karel V. Engelse gezanten 

zagenn in Laurent zelfs de op twee na invloednjkste raadsheer van de keizer, na 

Willemm van Croy-Chièvres en Mercurino di Gattinara.58 Laurent wist zijn gezag 

ookk aan te wenden ten voordele van zijn familieleden. Zo creëerde paus Clemens 

VII ,, na tussenkomst van Margareta, Laurents broer in 1529 kardinaal. 

Niett één van de vijfaende-eeuwse vorsten over de Nederlandse gewesten 

liett ooit optekenen dat hij er doelbewust naar streefde een nieuwe groep van hoge 

edelliedenn rondom zich te scharen. Toch onderbouwen de hierboven aangehaalde 

voorbeeldenn de stelling dat er in de loop van deze eeuw een ho fans tocra tie is 

gegroeidd door toedoen van de Bourgondische en later Habsburgse vorsten.59 Dit 

588 J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and papers. III,  nrs. 1357, 1415, 1705, 1876, 2333 
enn 3087 en F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbehörden, 130-131. 
5959 W. Paravicini poneerde deze stelling uitdrukkelijk in zijn Guy de Bnmeu, 537-546. Eerder 
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process verliep niet overal gelijktijdig. In Artesië en Waals-Vlaanderen was het rond 

14755 al voltooid/'0 in Holland kwam het, onder impuls van Maximiliaan van 

Oostenrijkk pas goed op gang tijdens de laatste twee decennia van de vijftiende 

eeuw.611 Zoals alle andere machthebbers streefden ook deze vorsten naar de ver-

sterkingg van hun gezag. Zeker nadat Filips de Goede in de jaren rond 1430 het 

grondgebiedd waarover hij heerste had verdubbeld en hij zich in 1435 bovendien 

hadd teruggetrokken uit de slepende oorlog tussen de Engelse en Franse koningen, 

goldd hij als één van de aanzienlijkste Europese vorsten. Tijdens de volgende decen-

niaa ging al zijn aandacht uit naar de versterking van de vorstelijke macht in de ver-

schillendee gewesten/'2 Steeds meer inwoners kwamen in contact met nieuwe 

bovengewestelijkee instellingen. Edellieden speelden ook een belangrijke rol bij de 

uitbouww van de hertogelijke macht. Aan het hof kwamen ze in contact met de 

vorstt en met edellieden uit andere gewesten. Bij hun terugkeer naar de provincie, 

droegenn ze hun ervaringen uit. Dankzij het prestige waarop ze konden bogen, 

oefendenn edellieden ook de voornaamste bestuurlijke en militaire ambten uit. Niet 

toevalligg kregen de vij f adellijke functies die ik in het vorige hoofdstuk voorstelde 

inn de laatste zeven decennia van de vijftiende eeuw vorm. De lieden die deze amb-

tenn bekleedden, behoorden steeds duidelijker tot een afzonderlijke, min of meer 

geslotenn groep: een bovengewestelijke hofadel of aristocratie. 

Dee voorbeelden die ik hierboven heb gegeven, laten zien dat de leden van 

dezee bovengewestelijke hofadel oorspronkelijk uit vij f duidelijk te onderscheiden 

socialee groepen voortkwamen. Huwelijken en het verwerven van heerlijkheden in 

tall  van verschillende gewesten maakten dat deze aanvankelijk afzonderlijke groe-

penn tegen het einde van de vijftiende eeuw goeddeels met elkaar waren versmolten. 

Hett aandeel van elk van die geledingen in de nieuwe hofadel kan dus niet zo ge-

makkelijkk worden bepaald. Het materiaal in de prosopografische lijst die bij dit 

proefschriftt hoort, biedt wel de mogelijkheid indicatieve cijfers te berekenen. In 

dezee lijst nam ik eenieder op waarvan ik met zekerheid weet dat hij tussen 1475 en 

hadd CA.f. Armstrong de vraag 'Had the Burgundian Government a policy for the Nobi 
lity?',, 213-236 ontkennend beantwoord. 
600 M.T. Caron, 'Enquête sur la noblesse du bailliage d'Arras', p. 407-426 en H. Cools, 'Le 
princee et la noblesse', p. 38"7-406. 
611 A. |anse, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 163-204 en l.h.b. 192-196. 
((''22 W. Blockmans, 'La repression de révoltes urbames', 7. 
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15300 op zijn minst één van de in het tweede hoofdstuk beschreven functies vervul-

dee en actief was in de Bourgondisch-Habsburgse landen.63 Di t speurwerk leverde 

2699 namen op. Zestien daarvan werden nooit meer dan namen. Over hen vond ik 

geenn informatie die het toeliet om hun sociale achtergrond of regionale herkomst 

tee duiden. Bij het indelen van de overblijvende 253 lieden hield ik, voor zover 

bekend,, alleen rekening met hun afstamming in rechte mannelijke lijn . Tot de tradi-

tioneletionele hoge adel rekende ik vervolgens de edellieden van wie de voorvaderen reeds 

bijj  het begin van de vijftiende eeuw aan de top van de feodale piramide stonden. 

D ee categorie van de oorspronkelijk provinciale edellieden wordt bevolkt door edellieden 

wierr voorvaderen bij aanvang van de vijftiende eeuw slechts bezittingen hadden in 

éénn gewest. Tot de stedelingen rekende ik diegenen van wie de voorvaderen 

omstreekss hetzelfde tijdstip nog tot de burgerij behoorden. Vorstelijke bastaarden en 

hunn nakomelingen vormen een vierde categorie. In de vijfde categorie horen edel-

liedenn thuis waarvan de familiale wortels buiten de landen van herwaarts over lagen/-4 

Dezee groep wordt vooral bevolkt door edellieden uit beide Bourgondiës of aan-

palendee gebieden65 en uit het Duitse Rijk. De resultaten van dit telwerk worden 

weergegevenn in Tabel I.66 

633 Dus er is geen rekening gehouden met buitenlandse vorsten die tot VTiesridder werden 
verkozen,, noch met Duitse en Ibensche Vliesndders die nooit in de Nederlanden verble-
ven.. Toch is deze lijst helaas niet uitputtend. Een completer en correcter beeld van de vor-
stelijkee hofhoudingen kan slechts verkregen worden na grondige bestudering van de in 
Rijsell  bewaarde Escroes des gaiges. Dit zou een afzonderlijk langdurig en kostbaar onderzoek 
vergen.. Alleen al voor de vijfjarige regering van Maria van Bourgondië bleven bijvoorbeeld 
6155 stukken escroes bewaard (ADN B 3441-3445). De studie van H. Kruse, Hof Amt und 
GagenGagen die de Escroes voor de hofhoudingen van Isabella van Portugal en Karel van Charo-
laiss onderzocht, zou hierbij tot voorbeeld kunnen dienen. De hier opgenomen prosopogra-
fischee lijst zou dan als basis kunnen dienen. Cfr. W. Paravioni, '"Ordonnances de rHótel'", 
250-251. . 
644 Picardië rekende ik bij de landen van herwaarts over, het Vnjgraafschap Bourgondië met. 
(ó(ó Onder deze aanpalende gebieden versta ik naast het graafschap Charolais en de Macon-
naiss die traditioneel bij Bourgondië hoorden, de Savoie en Bresse. 
666 Uiteraard bieden de cijfers uit de tabel geen absolute zekerheid: het indelen bij van edel-
liedenn bij een bepaalde categorie betekent het maken van een, soms ietwat arbitraire, keuze. 
Cfr.. de vuistregels die W. Paravioni bij een vergelijkbaar probleem toepaste in zijn 'Expan-
sionn et integration', 299-300. 
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Tabell  I. Sociale achtergrond van aristocraten in de Nederlanden tussen 1477 en 

1530 0 

Socialee Categorie 

Categoriee I: Traditionele hoge adel 

Categoriee II : Provinciale edellieden 

Categoriee III : Stedelingen 

Categonee IV: Vorstelijke Bastaarden 

Categoriee V: Familiale wortels buiten de 
Landen n 

Lage e 

Aantal l 

80 0 

80 0 

14 4 

8 8 

71 1 

Percentage e 

31,6 6 

31,6 6 

5,5 5 

3,2 2 

28,1 1 

Totaall  253 100 

Dee cijfers uit de tabel maken duidelijk hoezeer de Bourgondische hertogen en hun 

Habsburgsee opvolgers de groei en de samenstelling van deze nieuwe aristocratie 

hebbenn bevorderd. Provinciale edellieden, nakomelingen van stedelingen, vorste-

lijk ee bastaarden en lieden van buitenaf hadden hun prominente positie in hof-

houdingg en bestuursorganen vaak op één of andere wijze aan deze vorsten te 

danken.. Samen vormden ze ruim twee derde van alle aristocraten. Maar ook de 

speelruimtee van de leden van traditioneel hoogadellijke families werd, zoals ik hier-

bovenn reeds aangaf, ingeperkt door de toenemende vorstelijke macht. 

Di tt vorstelijk ingrijpen belet niet dat de late vijftiende en de vroege zes-

tiendee eeuw als een bloeiperiode voor aristocraten kan worden gekenschetst, zoals 

H c nnn Pirenne cum suis deden/'7 Maar deze bloei maakt de periode nog niet tot de 

guldengulden tijd van de feodale ade/.'A Het aanzien van feodale edellieden strict» sens» stoelde 

immerss haast uitsluitend op het bezit van landgoederen waar rechtsmacht mee was 

verbonden.699 Di t was in hier bestudeerde periode niet meer zo. De staatsmacht was 

intussenn gegroeid. Vorsten belichaamden deze macht. Aristocraten ondeenden hun 

677 II . Pirenne, Histotre de Belgique. III,  191-195 en F.W.N. Hugenholtz, 'The 1477 cnsis', 44-
47. . 
(M(M Citaat uit J. Lefèvre, 'III . De 161., 17' en 181'. eeuw', 347. 
699 Cfr. P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 112-123 en L. Gemcot, 'Noblesse ou an-
stocratie',, 334-343. 
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gezagg voortaan aan de stukjes macht die de vorsten hen toebedeelden.70 Op de 

kansen,, maar ook de beperkingen die dit gegeven aristocraten bood, ga ik in de 

hoofdstukkenn vijf , zes en zeven dieper in. Voor een goed begrip hiervan is het 

echterr noodzakelijk eerst inzicht te verwerven in de loopbaanpatronen van aristo-

cratenn en in de spreiding van de invloed van hoogadellijke families over de ver-

schillendee gewesten van de Bourgondisch-Habsburgse landen. In het volgende 

hoofdstukk poog ik hieromtrent duidelijkheid te verschaffen. 

"""  1-P. Genet, 'Introduction', in: L'état moderne et les élites, 11-13. 





Hoofdstukk IV. 

Bourgondisch-Habsburgsee aristocraten en de gewesten 

a)a) Van gewest tot gewest 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven dat het l idmaatschap van de hofansto-

cratiee niet alleen een steeds duidelijkere politieke keuze impliceerde, maar dat het 

edelliedenn ook de kans bood hun blik te verruimen. Het hertogelijke hof werkte als 

eenn magneet. Men trof er lieden uit alle landstreken van de vorst en van ver daar-

buiten.11 De leden van de hofanstocratie bouwden er een kennissenkring op die tal 

vann perspectieven opende, bijvoorbeeld op interessante huwelijken voor henzelf of 

hunn erfgenamen, ook buiten de grenzen van het eigen gewest. Bovendien bood 

slechtss contact met de vorst de mogelijkheid om de vruchten de plukken van zijn 

adelsbeleid.. Hij gaf de heerlijkheden van minder meegaande vazallen die hij had 

aangeslagenn opnieuw in leen en hij wees lucratieve militaire en bestuurlijke ambten 

toe.2 2 

Aristocratenn vestigden zich, om een van de hierboven genoemde redenen, 

weleenss in gewesten waar hun geslacht oorspronkelijk niet vandaan kwam. Antoon 

vann Lalaing*  (1480-1540) bijvoorbeeld stamde uit een oud en aanzienlijk Hene-

gouwss geslacht.3 Zij n oudoom, grootvader, vader en achterneef hadden deelgeno-

menn aan haast elke veldslag waarin Bourgondische belangen op het spel stonden. 

Driee van hen brachten het dan ook tot vliesridder. Joost, Antoons vader, bemach-

tigdee nog meer bijzondere functies. Zo aanvaardde hij in 1480, onder uiterst moei-

lijk ee omstandigheden, het stadhouderschap van Holland en Zeeland.4 Een jaar later 

volgdee joos ts aanstelling tot eerste kamerheer en opvoeder (premier chambellan et 

gouverneur)gouverneur) van de jonge kroonprins Füips de Schone. Een dergelijke briljante loop-

baann leek voor Antoon minder vanzelfsprekend. Als jongste zoon ontbeerde hij 

aanvankelijkk de middelen om een grootse staat te voeren. Wel viel Antoon op als 

kamerheerr van zijn leeftijdsgenoot Filips de Schone tijdens diens twee reizen naar 

11 W. Paravicim, 'The Court of the Dukes of Burgundy', 77-85. 
22 Voorbeelden bij W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 398-449; C.H. Cools, Met raad en daad?, 95 
enn 140 en Idem, 'Le prince et la noblesse', 399-403. 
^^ M.L.J.C. Noordam-Croes, 'Antoon van Lalaing (1480-1540)', 5-16 en J. Lauwerys, 'La-
laing,, Antoon van', in: NBW. I, k. 657-658. 
44 M.J. van Gent, 'Tertijelike saken", 256-258. 
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Spanjee (1501-1503 en 1505-1506).5 Grote invloed verkreeg hij echter pas na zijn 

huwelijkk in 1509 met de weduwe van zijn goede vriend Jan van Luxemburg*, heer 

vann La Ville/ ' Als erfdochter van onder andere de heerlijkheden Culemborg en 

Hoogstratenn was deze Elizabeth een begeerde partij. Bovendien speelde Elizabeth 

alss eerste kamervrouw van Margareta van Oostenrijk, toen de voorzitster van de 

Nederlandsee regentschapsraad en voogdes van Filips de Schone's kinderen, een 

vooraanstaandee rol.7 In 1516 zou Eüzabeth de heerlijkheid Hoogstraten aan haar 

echtgenoott schenken. Twee jaar later verhief Karel V Hoogstraten tot graafschap." 

Voortaann zetelden Antoon en zijn opvolgers in de staten van het her togdom Bra-

bant.. Ook als bestuurder en militair lag Antoons actieterrein, ondanks de familiale 

wortelss aldaar, niet in Henegouwen. Zo trad hij in 1515 toe tot de Raad van 

Financiënn en ontving hij in 1522 het stadhouderschap van Holland, Zeeland en 

Friesland.. In 1528 werd Utrecht aan deze reeks toegevoegd. Al deze functies zou 

Antoon,, tot grote tevredenheid van Karel V en van Margareta, maar soms tot 

ergerniss van haar opvolgster Maria van Hongarije, tot aan zijn dood bekleden. Het 

heeftt nauwelijks zin om Antoon van Lalaing, wiens praalgraf ook nu nog in de 

Hoogstratensee Sint-Kathannakerk kan worden bewonderd, tot de Henegouwse 

adell  te rekenen. 

Sommigee edellieden verwierven zoveel leengoederen en titels m verschil-

lendee gewesten dat ze zich in al deze streken konden opwerpen als ingezetenen. 

Eenn greep uit de titels die Willem van Croy*  (1458-1521) tegen het einde van zijn 

levenn voerde, luidde bijvoorbeeld: markies van Aarschot, graaf van Beaumont en 

heerr van Chièvres.9 Naast deze Brabantse en Henegouwse lenen schonk Karel 

DD Antoon schreef een befaamd verslag van die eerste reis. Misschien schuilt Antoon ook 
achterr de anonieme auteur van het verslag van de tweede reis. Gachard ed., Collection des 
voyages,voyages, 1-340. 
66 Antoon behoorde tot de uitvoerders van Jans testament. Zie verder E. de Jongh, Portret-
tenten van echt en trouw, 104-106 en T. van Bueren m.m.v. W.C.M. Wüstefeld, lieven na de dood, 
41-42 2 
""  ARAB RSA 31 f3; J. Lauwerys, 'Elisabeth van Culemborg', 1-21; J.D. de Jong, 'Elisabeth 
vann Culemborg', in: HOK, 25 en T. van Bueren m.m.v. W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood, 
41-45. . 
ss W. Rombauts, 'Hoogstraten en zijn heren (1312-1795)', 127-128 en 133-136. 
99 R. Born, Les Croy, 77-100; G. Dansaert en T. de Limburg-Sorum, Gutllaume de Croy-Cbiè-
vres,vres, passim; Guillaume, 'Guillaume de Croy', in: BN. IV, k. 528-533; A. Walther, Die Anfdn-
gege Kar/s l', 20-22 en R. Wellens, '105. Guillaume de Croy', in: R. De Smedt ed., Les cheva-
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Willemm nog twee hertogdommen en een baronie in het koninkrijk Napels.10 Het 

aanzienn van het uit Picardië afkomstige geslacht Croy was toen nog vrij jong.11 On-

geveerr een eeuw eerder had Willems oudtante Agues als maïtresse van hertog Jan 

zonderr Vrees de basis gelegd voor het latere succes van de familie. Agnes' broer, 

Willemss grootvader, An toon, kreeg rond het midden van de vijftiende eeuw door 

zijnn huwelijk en een reeks gerichte aankopen een aantal Brabantse heerlijkheden 

zoalss Heverlee, Aarschot en Bierbeek in handen.12 Tijdens de regeerperiode van 

Karell  de Stoute verdween de familie Croy tijdelijk van het voorplan. Willem 

betoondee zich echter een fervent aanhanger van Filips de Schone. De enorme 

geldsommenn die het hernieuwde conflict met Gelre en de twee Spaanse reizen van 

dezee vorst opslorpten, noopten hem ertoe grote delen van het vorstelijk domein te 

vervreemden.1'' Naast vele anderen deed ook Filips' vertrouwde raadsheer Willem 

hierr zijn voordeel mee. Hij nam enkele renten in het graafschap Namen en de 

rechtsmachtt in elf Brabantse dorpen in pand van de vorst. In 1516 kocht Willem 

bovendienn van de weduwe van zijn neef Michiel van Croy*  de heerlijkheid Rotse-

laar.. Voortaan vatten Willems landen de stad Leuven in een wijde cirkel. Intussen 

hadd Willem als gouverneur de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de op-

voedingg van de }onge Karel V. Deze laatste liet niet na, toen hij eenmaal zelf aan 

hett hoofd van de regering stond, zijn leidsman te belonen. In 1518 bracht hij Wil -

lemss Brabantse goederen samen in één complex dat hij vervolgens verhief tot het 

markrzaatt Aarschot. Vijftie n jaar later zou Karel V dit complex nog verder opwaar-

deren,, nu ten voordele van Willems neef en opvolger Filips II van Croy*, door het 

omm te vormen tot een hertogdom. 

Iters,Iters, 204-206. 
1,11 Het betreft de hertogdommen Sora en Arci en de baronie Roccacitta. De Napolitaanse 
koningenn gaven deze hertogdommen regelmatig uit als pasmunt aan edellieden die ze wens-
tenn te belonen. Cfr. C. Shaw, Julius II, 17 en 26. 
111 Zie o.a. M.R. Thielemans ed., 'Les Croy, conseülers des dues de Bourgogne', 4-5; W. 
Paravicini,, 'Moers, Croy, Burgund', 21-23 en J.M. Duvosquel, 'La fortune foncière du due 
Charless de Croy', 26-28. 
122 P. De Win, 'Antoine de Croy, graaf van Porcian en Heer van Aarschot', 97-114 en R. 
Vann Uytven, 'Croy en Leuven: nabuurschap, spanning en vriendschap', 24-26. 
nn J.M. Cauchies, 'Vovage d'Espagne et domaine pnncier', 217-244 en E. Van Cauwenber-
ghe,, Het vorstelijk domein, 338-341. 
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Inn een tijdspanne van vier generaties hadden de leden van het geslacht Croy 

zichh dus opgewerkt tot misschien wel de aanzienlijkste edelen van Brabant. Alleen 

dee Nassaus, een familie waarvan het goederenbezit binnen en buiten de Neder-

landenn wellicht nog omvangrijker was, konden als heren van Breda en enkele 

anderee Brabantse heerlijkheden aanspraak maken op een vergelijkbare positie. Zo 

weess de gezant Vicenzo Quinni in zijn verslag voor de Venetiaanse senaat uk 1506 

Engelbrechtt II van Nassau* en zijn opvolger Hendrik III *  aan als de voornaamste 

enn rijkste edelen uit de Lage Landen. Quirini schatte het jaarinkomen van de heren 

vann Breda rond die tijd op ongeveer vijftienduizend dukaten.14 Nog ten tijde van 

Karell  V betwistten de prins van Oranje en de hertog van Aarschot elkaar fel de 

statuss van eerste edele van Brabant.15 In de hoop de keizer er aldus toe te bewegen 

hett geschil te beslechten, bestookten beide partijen hem met lange verhandelin-

gen.1^^ Uiteraard voerde de prins in zijn pleidooi aan dat hij soeverein over het Pro-

vencaalsee Orange heerste. Maar daarnaast wees hij ook op de in zijn ogen wel heel 

geringee komaf van de hertog. 

Naastt de heer van Breda, de markies van Aarschot en de graaf van Hoog-

stratenn hielden nog tal van leden van de Nederlandse hofanstocratie grote leengoe-

derenn in Brabant.17 De vliesridder Jan II I van Glymes* bijvoorbeeld bezat naast 

Walhainn de heerlijke stad Bergen op Zoom. Tijdens het laatste decennium van de 

vijftiendee en de eerste decennia van zestiende eeuw vormde deze Jan samen met 

zijnn broers Cornelis*, ook een vliesridder en heer van Zevenbergen en Greven-

144 A. Alben ed., Rela^iom degli ambasaatori \ 'eneti. Serie 1a. l'olume 1°, 12. De bruto-opbrengst 
vann de heerlijke goederen van Willem van Oranje in de Habsburgse landen (inclusief het 
Vnjgraafschap)) zou circa 1570 rond de 150.000 £ hebben geschommeld. Hiervan werd 
46.5000 £ uit Bourgondië gehaald en 40.575 £ uit Brabant. Zie ARAB RSA 877. In 1571 
bedroegenn Willems brutto-ontvangsten uit het prinsdom Oranje slechts 6.108 £ tourn. Zie 
ASl'Miscellanea.ASl'Miscellanea. Armadto II. Vol. 67 f. 14r-15v. 
133 Wellicht draaide het dispuut niet alleen om voorrang in de Staten van Brabant maar ook 
omm de erfenis van René van Chalon, prins van Oranje (+ 1544). Diens weduwe Anna van 
Lotharingenn hertrouwde op 9 juli 1548 met Filips van Croy, de eerste hertog van Aarschot. 
H.P.H.. Jansen, 'De Bredase Nassaus', 48-49 en K..W. Swart, Willem van Oranje, 141-142. 
166 Een handschnft uit 1725 bevat een kopte van Oranje's verhandeling KBB Ms 11-805 n° 
22:: "Mémoire touchant Ie rang et la préséance dispute entre Ie prince d"Orange et Ie due d'Aerschot du 
tempstemps de L'Empereur Charles I V Bij gebrek aan verwijzingen is het onmogelijk om het origi-
neell  precies te dateren. 
rr R. Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 110-111. 
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broek,, Hendrik*, de machtige bisschop van Kamerijk, die het voorzitterschap van 

dee Grote Raad combineerde met het kanselierschap van de Orde van het Gulden 

Vliess en Antoon, de abt van de rijke Sint-Bertijnsabdij uit Sint-Omaars, een in-

vloedrijkee factie in de omgeving van de vorst. Samen wierpen ze zich toen op als 

dee eeuwige opponenten van de groep rond Willem van Croy, heer van Chièvres.18 

Janss zwager, Eustache van Bnmeu* was, ondanks zijn Artesisch-Picardische af-

komst,, als graaf van Megen ook al een vooraanstaand Brabants edelman.19 

Ookk in de graafschappen Vlaanderen, Holland en Zeeland bezaten deze 

edelliedenn vaak uitgestrekte en profijtelijke lenen. In Maanderen hoorden bijvoor-

beeldd de heerlijkheden Zottegem en Gavere toe aan leden van de familie Luxem-

burg*.200 Füips van Kleef*, die door huwelijk verbonden was met de Luxemburgs, 

enn verder uitgestrekte bezittingen had in Brabant, Henegouwen en Holland-

Zeeland,, huisde vaak op het Vlaamse kasteel van Wijnendale.21 De admiraals voor 

dee Nederlanden uit het Bourgondische huis gingen met enkel prat op hun talloze 

Zeeuwsee bezittingen, maar ook op de rijke Vlaamse heerlijkheid Beveren.22 In 

Hollandd wisten de heren van Egmond* net in deze periode een sterke machtsbasis 

opp te bouwen.23 

b)b) Een poging tot plaatsbepaling 

Eenn speurtocht naar de herkomst van de hofaristocraten zegt dus weinig over hun 

aanwezigheidd in de verschillende gewesten van de Bourgondisch-Habsburgse 

Nederlanden.. Om hierover toch kennis te verwerven, probeerde ik voor alle leden 

vann de hofanstocratie na te gaan in welk gewest het heerlijk goed lag waarnaar 

zijzelff  of anderen in de eerste plaats verwezen bij hun naamgeving.24 Vrijwel altijd 

zall  de tijdgenoot dit goed als het belangrijkste bezit van de desbetreffende edelman 

188 C.F.J. Slootmans, Jan metten Uppen, 159-186. 
V)V) W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 519-523. 
200 D. Potter, 'The Luxembourg inhentance', 26-28. 
211 A. de Fouw, Philips van Kleef, 334-336. 
222 L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 55-56. 
2ÏÏ M.J. van Gent, 'Jan van Egmond (1438-1516), een Hollands succesverhaal', 259-269 en 
A.. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 196. 
244 Edellieden die één of meer titels droegen, werden met deze titels aangesproken. Derge-
lijk ee edellieden deelde ik in bij het gewest waarin het gebied lag waaraan hun hoogste titel 
wass verbonden. 
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hebbenn beschouwd. Deze maatstaf blijf t ruw, hij vertelt bijvoorbeeld niets over de 

veelvormigheidd van het aristocratische landbezit. Wel geeft hij aan hoezeer 

aristocratischee machtsbases over heel de Nederlanden verspreid lagen. 

Inn het eerste hoofdstuk vermeldde ik reeds hoe historici de Lage Landen op-

delenn in een centrum en een periferie om de opbouw van de moderne staat hier 

inzichtelijkerr te maken. Het centrum bestaat dan uit de verstedelijkte gewesten die 

inn een halve cirkel rond de monding van de grote rivieren liggen. In hun ogen be-

paaldenn vooral de stedelijke elites die er reeds vroeg de dominante sociale groep 

zoudenn hebben gevormd, het tempo waarmee de staatsvorming voortschreed. 

Dezee visie kent geringe betekenis toe aan de rol van vooraanstaande edellieden. 

Diee zouden weinig dynamiek hebben getoond. Bovendien zouden vooral heden uit 

dee zuidelijke rand de dienst hebben uitgemaakt in deze groep.25 In werkelijkheid 

teldenn de vier centrale gewesten Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland tussen 

14777 en 1530 binnen hun grenzen niet minder dan zevenentachtig aristocraten. De 

vierr kerngewesten leverden dus samen net iets minder dan de helft van de toon-

aangevendee edellieden in de Lage Landen.26 Nog eens bijna zeven procent van alle 

Nederlandsee aristocraten27 hield zijn voornaamste goed in Waals-Vlaanderen. Di t 

kleinee gebied waarin naast Rijsel, één van de belangrijkste handelscentra van de 

Nederlanden,, en Dowaai nog tal van kleinere heerlijke steden lagen en waarin land-

bouww voor industriële productie en plattelandsnijverheid ruim waren verspreid, 

kann ook heel goed tot het centrum worden gerekend.28 

233 H. de Schepper, "Bé'IgiumNostrum", 7-10. 
2r'' Het betreft hier 87 op een totaal van 180 edellieden uit de prosopografische lijst. We 
houdenn dan geen rekening met edellieden van wie we niet weten waar hun ütelgoed lag 
(16),, noch met edellieden die zich allereerst benepen op hun bezittingen buiten de Lage 
Landenn (73). 
22 Dit stemt overeen met 12 van de 179 anstocraten binnen de Lage Landen. 
2XX H. Cools, 'Le prince et la noblesse', 388-391 en R.S. Duplessis, Liile and the Dutch Revolt, 3 
enn 50-118. 
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Tabell  I . Aanwezigheid van aristocraten in het centrum van de Nederlanden tussen 
14777 en 1530. Verdeling naar  het gewest waarin hun titelgoed lag 

Gewest t 

Brabant t 

Maanderen n 

Holland-Zet t :land d 

Waalss ATaanderen 

Absoluut t 
Aantal l 

34 4 

29 9 

24 4 

13 3 

Aandeell  in % t.o.v. 
anstocr.. in Lage 

Landenn (180) 

18,9 9 

16,1 1 

13,3 3 

7,2 2 

Aandeel l 
Bourg.. -

inn % t.o.v. totaal 
Habsb.. anstocr. 

(253) ) 

13,4 4 

11,5 5 

9,4 4 

5,1 1 

Totaall  100 55,6 39,5 

Tabell  I geeft de sterke aanwezigheid van aristocraten in het centrum van de Neder-

landenn weer en hun spreiding over de verschillende gewesten. De overige vijfen-

veertigg procent van de aristocraten in de Nederlanden (80 van de 180) kwam inder-

daadd vooral uit de zuidelijke landelijke gebieden. Binnen deze subgroep maakten 

voorall  Henegouwers en Artesiërs29 de dienst uit. De Luxemburgers zijn niet erg 

sterkk vertegenwoordigd in dit gezelschap. Hun geringe aanwezigheid aan het Hof 

hadd niet alleen te maken met het geografische isolement van het hertogdom. Maria 

enn Maximiliaan verwierven pas enige controle over Luxemburg na een burger-

oorlogg die tot in 1480 had voortgeduurd.3" Later, tijdens de eerste decennia van de 

zestiendee eeuw, bestierden de provinciale gouverneurs uit het huis Baden het 

gewestt op zeer onafhankelijke wijze. De centrale regeringsorganen in Mechelen of 

Brussell  hadden nauwelijks vat op de gebeurtenissen in het gewest.31 Edellieden die 

hunn titelgoed in Namen of Limburg hielden, trof men nog minder vaak aan bij de 

Nederlandsee aristocratie, zoals blijk t uit Tabel II . 

299 Aristocraten van wie het titelgoed in de Boulonnais, in het graafschap Guines of in 
Picardiëë sensu strictu lag, d.w.z. Vermandois, Péronne-Montdidier-Roye, Amiénois en 
Ponthieu,, rekende ik bij de Artesiërs. Cfr. W. Paravicini, 'Expansion et integration', 299-
300. . 
300 R. Petit, 'Le Luxembourg et Ie recul du pouvoir central', in: W.P. Blockmans ed., 1477, 
3^3-448. . 
311 ARAB KSA "84 f. 9-34. 
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Tabell  II . Aanwezigheid van aristocraten in de periferi e van de Nederlanden tussen 
14777 en 1503. Verdeling naar  het gewest waarin hun titelgoed lag 

Gewestt Absoluut Aandeel in % Aandeel in % t.o.v. totaal 
Aantall  t.o.v. anstocr. in aantal Bourg. Habsb. 

Lagee Landen (180) anstcr. (253) 

Henegouwen n 

Artesië-Picardië ë 

Luxemburg-Chinv v 

Limburg g 

Namen n 

34 4 

34 4 

6 6 

3 3 

3 3 

18,9 9 

18,9 9 

3,3 3 

L7 7 

i r r 

13,4 4 

13,4 4 

2,4 4 

1,2 2 

L2 2 

Totaall  80 44,4 31,6 

Dergelijkee cijfers krijgen meer reliëf wanneer ze worden vergeleken met het aan-

deell  dat de diverse gewesten hadden in de totale bevolking van de Nederlanden en 

mett de bijdrage die deze gewesten leverden tot de algemene beden. Uiteraard be-

schikkenn we hieromtrent niet over harde gegevens maar slechts over beredeneerde 

schattingen.. De cijfers in Tabel II I hebben dan ook vooral een indicatieve waarde. 

Tochh bieden ze in een oogopslag een boeiende vergelijking. 

Vann de kerngewesten leverden Brabant en Holland en Zeeland ongeveer 

evenveell  aristocraten als op grond van hun aandeel in de Nederlandse bevolking 

mochtt worden verwacht. Alleen in Vlaanderen, dat van oudsher werd gedomineerd 

doorr de grote steden Gent, Brugge en leper, hadden naar verhouding weinig ari-

stocratenn hun thuisbasis. Waals-Vlaanderen vertoont een geheel ander patroon. 

Hett aantal aristocraten uit dit gewest was meer dan dubbel zo hoog als op basis 

vann zijn inwonertal kon worden vermoed. Ondanks zijn verstedelijkte en 

industriëlee karakter was Waals-Vlaanderen dus een adelsgewest." In dit opzicht 

sloott het nauw aan bij zijn buur Henegouwen, de andere regio waar in verhouding 

tott de bevolkingsomvang een groot aantal aristocraten huisde. 

,22 Cfr. H. Cools, 'Le pnnce et la noblesse', 387-406. 
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Tabell  III . Omvang van de bevolking, bijdragen tot de beden en aanwezigheid van 
aristocratenn in de Nederlandse gewesten in %. ca. 1470-1548.33 

Gewest t 

Brabant t 

Maanderen n 

Holland-Zeeland d 

WaalsAT T 

Henegouwen n 

Artesië-Picardië ë 

Luxemburg g 

Limburg g 

Namen n 

Overige e 

Totaal l 

Bevolking g 
ca.. 1470 

18,1 1 

28,636 6 

15,4 4 

3,3i:? ? 

9,1 1 

17,7 7 

6,3 3 

0,7 7 

0,8 8 

--

100 0 

Bijdragee tot de 
bedenn in 1473 

22,334 4 

25,4 4 

27,0 0 

2,9 9 

7,1 1 

9,3 3 

2,4 4 

2,0 0 

1,3 3 

0,3 3 

100 0 

Bijdragee tot de 
bedenn in 1540-'48 

29,335 5 

33,8 8 

17,1 1 

3,3 3 

5,5 5 

5,6 6 

0,4 4 

0,3 3 

0,9 9 

3,8 8 

100 0 

Aristocratenn in 
Lagee Landen 

1477-1530 0 

18,9 9 

16,1 1 

13,3 3 

7,2 2 

18,9 9 

18,9 9 

3,3 3 

1,7 7 

I J J 

--

100 0 

Samenvattendd kunnen we stellen dat aristocraten ook in de grote, verstede-

lijkt ee kerngewesten van de Nederlanden nadrukkelijk aanwezig waren. Daar had-

denn ze ook alle belang bij. Die gewesten vormden het politieke en economische 

centrumm van de Lage Landen. Het bezit van een aanzienlijke heerlijkheid verschaf-

tee er invloed. De vorsten of hun plaatsvervangers resideerden vrijwel alleen maar 

daar.388 Aristocraten die toegang hadden tot de statenvergaderingen in een van kern-

""  De bevolkinscijfers zijn gebaseerd op W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 
174.. Deze auteurs rekenen Luik en Gelre tot de Lage Landen. Die twee gewesten liet ik 
hierr buiten beschouwing. De cijfers voor de beden van 1473 en l540-'48 ontleende ik aan 
W.. Blockmans, 'De vorming van een politieke unie', 98 en Idem, 'The Low Countries in 
thee Middle Ages', 289. 
144 Met inbegnp van Mechelen. 
355 Met inbegnp van Mechelen 
5(11 Met inbegrip van Mechelen. 
377 Cijfer bij W. Prevenier en W. Blockmans, Les Pays-Bas bourguignons, 392. 
388 W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 248-250 en J.G. Smit, I 'orst en onderdaan, 

2388 en 242-250. 
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gewestenn beslisten mee over het overgrote deel van de Nederlandse beden.v ; Wan-

neerr ze ook de plak zwaaiden in een heerlijke stad, vergrootten ze hun fortuin op 

dee golven van de economische groei.4i) 

Dee 'Waalse Provincies' en Henegouwen in het bijzonder, staan in de histo-

rischee literatuur bekend als de Nederlandse gewesten waar de hoge adel het sterkst 

stond.. Zij waren de 'politieke bastions van de feodale heren'.41 Deze reputatie blijk t 

niett geheel onterecht. Tussen 1477 en 1530 leverden Artesië en Picardië bijna een 

vijfd ee van het totale aantal aristocraten in de Lage Landen. Omstreeks 1470 woon-

dee tevens een bijna even groot deel van de Nederlandse bevolking in die streken. 

Tochh telden deze regio's verhoudingsgewijze wellicht nog meer aristocraten dan de 

cijferss uit Tabel II I suggereren. Het grootste deel van Picardië ging tijdens de be-

studeerdee periode immers blijvend voor de Bourgondisch-Habsburgse dynatie 

verloren.422 Het omstreeks 1540-'48 aanzienlijk verminderde Artesisch-Picardische 

aandeell  in de beden weerspiegelt dit gebiedsverlies. 

Inn Henegouwen hield een naar verhouding veel groter contingent aristo-

cratenn zijn titelgoed. Hun aantal overtrof er tweemaal het aandeel van het gewest in 

dee Nederlandse bevolking. Toch was zulk een sterke aanwezigheid van aristocraten 

inn Henegouwen, zoals uit Tabel V zal blijken, in het laatste kwart van de vijftiende 

eeuww nog een recent fenomeen. De Bourgondisch-Habsburgse vorsten poogden 

toenn lokale edellieden aan zich te binden door hen vooraanstaande posities in hun 

hofhoudingg aan te bieden. Meer dan tevoren stond Henegouwen na het verlies van 

Picardiëë immers bloot aan knjgsgeweld. De opgang van plaatselijke aristocraten 

viell  samen met een verdere daling van het reeds relatief geringe Henegouwse aan-

199 Voor de toegang van edellieden tot de lokale statenvergaderingen zie P. janssens, De evo-
lutielutie van de Belgische adel, 143-151; W. Blockmans, 'La presence des nobles dans les reunions 
dess Etats de Flandre', in: huidebundel Contamine (ter perse); R. Van L'vtven, 'Vorst, adel 
enn steden', 110-111; P. De Win, De adel in het hertogdom Brabant', 391-392 en H.F.K van 
Nierop,, I 'an ridders tot regenten, 146-152. 
400 M.T. Caron, 'Edelen', 42-43; R. Van Uytven, 'De heerlijke stad', 225-226 en H. Cools, 
'Lee prince et la noblesse', 401. 
411 Citaat uit H. De Schepper, 'Inleiding tot het instellingen-repertorium', 34. Een greep uit 
dee ovenge literatuur: H.G. Koenigsberger, 'Property and Pnce Revolution', 164-165; A. 
Duke,, 'From King and Country', 116-117; J. Israel, The Dutch Republic, 110 en H.F.K. van 
Nierop,, Van ridders tot regenten, 39 
422 D. Potter, War and Government, passim. 
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deell  in de Nederlandse beden.43 In feite versterkten beide fenomenen elkaar: bij het 

omslaann van de beden bleven hoge edellieden goeddeels buiten schot.44 

Ruimm een vierde van het totaal aantal aristocraten in dienst van de Bour-

gondisch-Habsburgsee vorsten, ondeende zijn status vooral aan bezittingen buiten 

dee Nederlanden.45 In Tabel IV zet ik het aantal aristocraten van buitenaf af tegen 

hett aantal aristocraten dat zijn titelgoed in de Lage Landen hield. 

Tabell  IV . Aristocraten met titelgoed buiten de Lage Landen en hun aandeel in het 
totaall  van de Bourgondisch-Habsburgse aristocraten. 1477-1530 

Landstreekk Aantal Aandeel t.o.v. totaal aantal 
Bourgondisch-Habsburgsee anstocraten 

51 1 

16 6 

3 3 

2 2 

1 1 

(253) ) 

20,1 1 

6,3 3 

1,2 2 

0,8 8 

0,4 4 

733 28,9 

Hett hertogdom Bourgondië ging in 1477 definitief voor de dynastie verloren. 

Grotee delen van het Vri j graafschap bleven tot 1493 in Franse handen.46 Partijgan-

gerss van Maximiliaan en Füips de Schone uit de Franche-Comté en het hertogdom 

vondenn in die jaren een toevlucht aan het hof in de Lage Landen. In het zevende 

hoofdstukk zal ik dieper ingaan op de keuzes waartoe de voortdurende oorlogen 

455 Cfr. de cijfers in Tabel IV. 
444 W. Blockmans, 'The Low Countries in the Middle Ages', 295: "Hainault's relatively 
modestt contnbution was a consequence of the great political importance of its nobility, 
scincee the large noble domains were exempt from the tax demands of the Yalois dukes." 
455 d.w.z. 70 van 249 edellieden. 
466 In de vrede van Atrecht uit december 1482 werd het Ynjgraafschap aangewezen als een 
deell  van Margareta van Oostennjks bruidschat. De Franse verovering kreeg zo tijdelijk een 
wettelijkk karakter. Zie verder j .M . Headley, 'The conflict between nobles and magistrates', 
51-52,, Y. Labande-Mailfert, 'Autour du traite de Senlis', 249-268 en F. Rabb, Les ongtnes mé-
diéva/es,?>0\-304. diéva/es,?>0\-304. 

Beidee Bourgondiës 

Ovengg Duitse Rijk 

Iberischh schiereiland 

Prinsbisdomm Luik 

Engeland d 

Totaal l 
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tegenn de Fransen Bourgondische aristocraten dwongen en de gevolgen van die 

keuzes. . 

Bijj  de komst van de keizerszoon Maximüiaan naar de Nederlanden in 1477 

volgdenn edellieden uit het Duitse Rijk in zijn voetspoor. Sommigen daarvan, zoals 

Kri ss to f van Baden*, Veit van Wolkenstein en Maarten*  en Wolfgang* van Pol-

heim,, bezetten al spoedig voorname ambten in deze landen.47 Zo traden Veit van 

Wolkensteinn en de twee Polheims in het najaar van 1483 op als commissarissen 

vann Maximiliaan bij de onderhandelingen over een nieuwe Hollandse bede. De 

ledenn van de Leidse vroedschap waren er toen van overtuigd dat de mening van 

dezee mannen bepalend was voor het oordeel van Maximiliaan.48 Kristof van Baden 

zeteldee dan weer in de hofraad van Filips de Schone van bij de aanvang van diens 

regering.. Deze heren en hun nakomelingen maken het leeuwendeel uit van de 

zestienn aristocraten in de Bourgondische-Habsburgse hofadel die ik als Duits 

identificeerde. . 

Naa het overlijden, eerst van Isabella de Katholieke (17.11.1504) en vervol-

genss van haar schoonzoon Filips de Schone (25.09.1506), nam Ferdinand van 

Aragonn een decennium lang het bestuur over Castilië waar.49 Intussen wachtten 

verschillendee van zijn adellijke tegenstrevers gunstigere üjden af in de Neder-

landen.. Slechts zeer weinigen van deze lieden drongen door tot de Bourgondisch-

Habsburgsee aristocratie.50 De voornaamste onder hen was Juan Manuel*, heer van 

Belmonte.511 Deze verre verwant van de Castiliaanse koningin dankte het eerste 

contactt met Filips de Schone en diens omgeving aan zijn zuster Manna. Zij was ge-

huwdd met Boudewijn van Bourgondië*. Manna was sinds 1496 als dame d'bonneur 

rr H. Wies flecker, Kaiser Maximilian. I, 129-130 en I ' 46-50 en 270-272. 
uu H. Kokken, Steden en staten, 220. 
4'JJ J.H. Elliot, Impenal Spam, 135-144; P. Chaunu, L'Espagne de Charles Quint. 1, 170-176, R. 
Fagel,, De \iispano-\laamse wereld, 281 en G. Parker, 'De politieke wereld van Karel V', 116-
117. . 
3()) P. Chaunu en M. Escamilla schatten in hun Charles Quint, 80 het aantal Castiliaanse edel-
liedenn dat na het overlijden van Filips de Schone naar de Nederlanden vluchtte op een vijf-
tigtal.. Zie verder A. Kohier, Karl V., 122-126 en R. Fagel, De Hispano-llaamse wereld, 295 n. 
633 en 326-330. Deze laatste merkte tevens op dat de opeenvolgende huwelijken van Katha 
nnaa van Aragon met de Engelse prinsen Arthur en Hendrik nauwelijks leidden tot de opna-
mee van Spaanse edellieden in de Engelse anstocraüe. 
311 Zie voor wat volgt R. Fagel, De Hispano-Ï'laamse wereld, 327-328. 
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verbondenn aan het hof van Johanna van Castüië.52 Juan ontpopte zich intussen als 

Filips'' trouwste medestander in Iberische aangelegenheden. In 1505, toen Filips 

zichh reeds opmaakte om de Castüiaanse kroon te gaan ontvangen, had hij Juan, als 

enigee Spanjaard, te Middelburg laten verkiezen tot vliesndder. In Spanje aangeko-

men,, voer Filips blind op het advies van Juan.53 Ook na diens dood bleef Juan heil 

voorr zichzelf en Castilië verwachten van de Habsburgse vorsten. Zodra Ferdinand 

uitt Napels was terugkeerd, werd Juans positie in Castilië onhoudbaar. Vermomd 

alss Franciscanermonnik vluchtte hij dwars door Frankrijk naar de Nederlanden, 

waarr hij in december 1507 aankwam.54 Toen MaximÜiaan en zijn dochter Mar-

garetaa in 1513-'14 toenadering zochten met Ferdinand van Aragon raakte Juan op-

nieuww in moeilijkheden. Margareta liet hem zelfs oppakken. Juans collega-

vüesndderss verzetten zich echter hevig, en met succes, tegen deze inbreuk op de 

statutenn van hun orde.55 Juans kansen keerden bij het aantreden van Karel als vorst 

vann de Spaanse koninkrijken. Omstreeks 1518 werd hij lid van Karels Geheime 

Raad.. De ambitieuze Willem van Croij-Chièvres* zag in Juan al snel een con-

current.. Op zijn aandringen duidde Karel Juan in 1520 aan als zijn gezant bij het 

pauselijkee hof. Zij n optreden daar was geen onverdeeld succes. Zo zou zijn gebrek 

aann tact aanzienlijk hebben bijgedragen tot de verkoeling in de betrekkingen tussen 

Karell  V en zijn vroegere leermeester Adriaan VI. 56 Omstreeks 1525 zetelde Juan 

opnieuww in Karels persoonlijke raad. De ervaringen die hij in Rome had opgedaan, 

maaktenn Juan afkerig van diepgaande Habsburgse inmenging in Italiaanse aan-

gelegenheden.. Di t standpunt bracht Juan, net als de overige Castiliaanse 

raadsheren,, in botsing met kanselier Mercunno di Gattinara. De keizer volgde uit-

eindelijkk de zienswijze van zijn kanselier.57 In 1529, bij zijn afreis naar Italië, deed 

Karell  voor de laatse maal een beroep op de inmiddels bejaarde Juan. Als meest er-

522 H. D'Hulst, Het huwelijk van Filips de Schone, 26. 
'^'  ̂F. Walser m.m.v. R. Wohlfeü, Die Spanishen Zentralbehórden, 17 en 29. 
544 A. Walther, Die Anfange Kar/s V., 79-80. 
555 K. Brandi, Keiler Karel V, 36 en de Reiffenberg, Htstoire de l'Ordre de la Toison d'Or, 282-
293. . 
5fii M. Fernandez Alvarez, Carlos V, 75, 257, 259-260, 283 en 299-300 en F. Walser m.m.v. 
R.. Wohlfeü, Die Spamschen Zentralbehörden, 249. 
577 A. Kohier, Karl K., 168 en 194. 
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varenn Ud van de regentschapsraad moest deze keizerin Isabella bijstaan in het 

bestuurr van de Spaanse koninkrijken.58 

Dee Aragonese familie Guevara*  onderhield al langer contacten met het 

Bourgondischee hof. Ihigio Guevara werd in 1451, als eerste Iberisch edelman, ver-

kozenn tot vliesndder. Zonder dat ze ooit de banden met het moederland verbra-

ken,, droeg de migratie van de Guevara's een permanenter karakter dan die van de 

overigee uit Span)e ingeweken edellieden.59 Zo verwierven ze eerst de heerlijkheid 

Jonvellee in het Vnjgraafschap en leverden ze vervolgens een langdurige strijd met 

dee familie La Trémoüle om het behoud er van. Ihigo's verre verwant Don Ladrón* 

leefdee zeker sinds 1475 in de Bourgondische landen. In dat jaar sloeg Karel de 

Stoutee hem tot ridder. Ladrón zou zijn hele verdere leven de Bourgondisch-Habs-

burgsee vorsten dienen: in 1479 streed hij op het slagveld bij Guinegatte, in 1487 

verscheeptee hij in opdracht van Maximüiaan twee scheepsladingen artillerie naar 

Malagaa en in 1496 rustte hij de schepen uit die Margareta van Oostenrijk naar 

Spanjee moesten brengen. Hoewel Ladrón zijn zoon Diego in de Nederlanden op-

voeddee en deze later in de Brusselse Zavelkerk zou worden begraven, zagen de 

inwonerss van het Henegouwse Bergen, hem in de herfst van zijn leven nog steeds 

voorr een Spanjaard aan: Est de nassion dEspaigne, mms illa esté de toutejeunesse norry en 

courtcourt de par dessa.m Diego's buitenechtelijke zoon Felipe keerde wel terug naar 

Spanje.. De remigratie bracht de familie geen geluk: Felipe's weduwe moest in 1567 

opp verdenking van Lutheranisme voor de Inquisitie verschijnen. Uit zijn boedel 

kochtt Filips II zes schilderijen van Jeroen Bosch en Van Eycks beroemde portret 

vann het echtpaar Arnolfini . 

Naa de dramatische start van zijn regering op het Iberisch schiereiland, poog-

dee Karel in 1519 Spaanse edellieden te integreren in de Bourgondisch-Habsburgse 

aristocratischee instellingen. Het kapittel van het Gulden Vlies kwam toen voor het 

eerstt samen buiten de Bourgondische landen. Karel liet er veertien nieuwe ridders 

verkiezen:: de koningen van Denemarken en Polen, twee Nederlanders, acht 

sss M. Fernandez Alvarez, Carlos I ', 468-469 en F. Walser m.m.v. R. W'ohlfeil, Die Spantschen 
Zentralbehörden,Zentralbehörden, 115 en 262-263. 
5'JJ Zie voor wat volgt R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 'bld-'bTl en A. Walther, Die An-
fdngefdnge Karls I'., 58-59. 
r,<ll Citaat bij R. Fagel, De Htspano-l 'laamse wereld, 32". 
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CasüHanen,, een Aragonees en een Napolitaan.61 Niet iedereen was opgetogen over 

dezee stap. Alonso Pimentel, graaf van Benavente weigerde het aanbod. Zijn 

Castüiaansee eergevoel verbood hem toe te treden tot een 'buitenlandse' ridderorde. 

Dee Nederlandse ridders Antoon van Lalaing en Jan van Bergen poogden dan weer 

dee opname van nog meer Spanjaarden te verhinderen.62 

Inn feite hernam Karel in deze aangelegenheid een oud plan van Maximi-

liaan.633 Wel paste hij het project aan en voerde hij het slechts geleidelijk uit. 

Maximiliaann had in 1497 voorgesteld de Orde van het Gulden Vlies te splitsen. 

Naastt de Bourgondische tak, moest er ook een Habsburgse loot komen. Zo zou 

Maximiliaann beter greep kunnen krijgen op de aristocratische instelling. Er zouden 

dann ook meer, Duitse, ridders kunnen worden opgenomen en de aldus uitgebreide 

ordee zou het prestige van de dynastie beter weerspiegelen. FÜips de Schone en de 

ridderss uit de Bourgondische landen verwierpen dit plan toen diplomatisch maar 

beslist.. Maar reeds tijdens het Brusselse kapittel van 1516 liet Karel, met een uit-

drukkelijkee verwijzing naar de verwerving van de Spaanse kronen, de statuten van 

hett Gulden Vlies, aanpassen. Voortaan zou de Orde eenenvijftig in plaats van een-

endertigg leden mogen tellen. Voorlopig kwamen de extra plaatsen vooral ten goede 

aann edellieden uit de Bourgondische landen. Maar dat veranderde dus in 1519. Tij -

denss de volgende decennia zou het aandeel van de Spaanse edellieden in de Orde 

alleenn maar toenemen.64 Deze groei liep parallel met het groeiende gewicht van het 

Iberischh schiereiland en vooral dan van Castilië in de samengestelde Habsburgse 

monarchie.65 5 

Dee bisschoppen van Luik heersten als wereldlijke vorsten over een uitge-

strektt gebied aan weerszijden van de Maas en over het graafschap Loon. Het Luik-

see Sticht vormde zo een wig in de Bourgondische landen. Karel de Stoute poogde 

611 P. Chaunu, L'Espagne de Charles Quint, I, 186-218; A. Kohier, Karl V., 62-63; Het Gulden 
Vlies,Vlies, 39; G. de Boom, De reiden van Karel V, 41-42 en R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 
341. . 
622 de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'Or, 364; A. Henne, Histoire du rigne de Cbar-
les-Quint.les-Quint. 17, 10 en C.J.F. Slootmans, ƒ#« metten hippen, 301-302. 
633 J. Paviot, '16. Le recrutement', 79 en de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Totson d'Or, 
223-226.. Zie ook Hoofdstuk II paragraaf c. 
644 J.M. de Alós de Dou, 'El Toisón de Oro y los pnmeros cabelleros espanoles', 577-589 en 
R.. Fagel, De Hispano-l 'laamse wereld, 341. 
655 MJ. Rodriguez-Salgado, 'The Court of Philip II' , 208-209. 



110 0 HAN SS COOLS 

dann ook deze streken in te lijven. Di t streven liep uit op een mislukking. Zij n 

Habsburgsee opvolgers beperkten zich tot het opvoeren van de druk op de zittende 

bisschopp en het kathedrale kapittel telkens wanneer ze dit nodig achtten. Tussen 

14777 en 1530 zetelden twee Luikse bisschoppen in de vorstelijke raad. Zij be-

hoordenn daarom tot de Bourgondisch-Habsburgse aristocratie. 

Naa het overlijden van Karel de Stoute diende Lodewijk van Bourbon* zijn 

nichtjee Maria van Bourgondië een tijdje van advies. Toen hij echter nadrukkelijk 

eenn huwelijk tussen de hertogin en de dauphin bepleitte, werd zijn positie onhoud-

baar.. Lodewijks opvolger Jan van H om was een trouw partijganger van Maximi-

liaan.. Anders dan zijn broers Jacob* en Frederik*  werd hij echter nooit opgeno-

menn in diens hofhouding. 

Dee verkiezing van de pro-Franse Evrard van der Mark*  in 1505 tot bisschop 

goldd als een ernstige nederlaag van de Bourgondische partij en van Maximiliaan 

vann Oostenrijk.66 Maar toen de Franse koningen Lodewijk XI I en Frans I er met in 

slaagdenn Evrard aan de beloofde kardinaalshoed te helpen, trad hij in 1518 in 

Habsburgsee dienst. Ingewikkelde onderhandelingen volgden, waarbij Evrard de 

Fransee zetel van Chartres, die hij sinds 1507 bekleedde, inruilde voor het Spaanse 

aartsbisdomm Valencia. In Chartres werd vervolgens de uit Doornik verdreven bis-

schopp Lodewijk Guillard geïnstalleerd.67 Evrards overstap loonde zowel voor hem-

zelff  als voor Karel V. In 1521 ontving Evrard, na Habsburgse tussenkomst, het 

langg begeerde kardinalaat. Karel behaalde een belangrijk geo-strategisch voordeel. 

Voortaann verleende Evrard geen doorgang meer aan Franse troepen die de Gelder-

see hertog te hulp wilden snellen. Evrard nam tevens zitting in de Nederlandse 

bestuurscolleges:: eerst in de regeringsraad die regentes Margareta van Oostenri jk 

bijstondd en na 1531 in de Raad van State. Zo stemden de opeenvolgende land-

voogdessenn en de bisschop, ondanks de regelmatig terugkerende bevoegdheids-

conflicten,, het beleid in hun landen op elkaar af. Di t was bijvoorbeeld duidelijk 

merkbaarr bij de aanpak van het onduikende protestanüsme.68 

Dee enige Engelsman die in de bestudeerde periode doordrong tot de Bour-

gondisch-Habsburgsee aristocratie was Rogier van Cliffort* . Deze edelman behoor-

666 P. Harsin, Le r'egne d'Erard de la Marck, 27-54 en Idem, 'Notes critiques' passim. 
677 Zie ook Hoofdstuk IX. 
6MM L.E. Halkin, 'Erard de la Marck', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher eds., CE. 2, 383-
3844 en P. Harsin, Le regne d Erard de Ja Marck, 272-276. 
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dee in 1475, toen koning Edward IV het Kanaal overstak, tot diens gevolg. Twee 

jaarr later trad hij toe tot de eerste hofhouding van Maximiliaan van Oostenrijk. 

Mett enige omzichtigheid kunnen de cijfers die ik voor deze studie heb ver-

zameld,, worden vergeleken met de cijfers die Werner Paravicini verstrekte voor de 

regeerperiodee van Filips de Goede.69 In zestien jaar tijd, tussen 1427 en 1443, ver-

wierff  deze hertog vijf Nederlandse vorstendommen: Henegouwen; Holland, Zee-

landd en West-Fnesland; Namen; Brabant, Limburg en de Landen van Overmaze en 

Luxemburg.. Op basis van de hofordonnanties van Filips de Goede wilde Paravi-

cinii  nagaan of de hertog er naar had gestreefd edellieden uit deze nieuw verworven 

gebiedenn in zijn hofhouding op te nemen en zo de integratie van verschillende 

lokalee adelsgroepen te bevorderen. Filips de Goede bleek alleen jegens de Braban-

derss een dergelijke geste te hebben gemaakt. 

Dee laatste hofordonnantie van Filips de Goede dateert uit 1458. Ze bleef 

vann kracht tot bij het overlijden van de hertog op 15 juni 1467. Voorzover die be-

waardd bleven, verwerkte Paravicini ook de aanvullingen op de ordonnantie uit die 

laatstee negen jaren van Filips' regering. Paravicini's cijfers omvatten, in tegenstel-

lingg tot de mijne, niet alleen de kamerheren en de hofmeesters, maar ook de leden 

vann de vier zogenaamde adellijke diensten. Paravicini hield daarentegen geen reke-

ningg met de vier andere criteria voor lidmaatschap van de hoge adel die ik in het 

tweedee hoofdstuk heb omschreven. Toch krijgen we een beeld van regionale ver-

schuivingenn in de schoot van de aristocratie door de cijferreeksen naast elkaar te 

plaatsen.. Voor een dergelijke vergelijking komen niet alleen de globale cijfers voor 

dee periode 1477-1530 in aanmerking, maar ook de afzonderlijke hofordonnantie 

vann Maximiliaan van Oostenrijk, uit november 1477. Deze laatste telt voldoende 

bekendee kamerheren en hofmeesters (107) om relevant te zijn. Bovendien werd ze 

uitgevaardigdd bij het begin van Maximiliaans tegenoffensief om verloren gegane 

gebiedenn en cliënten terug te winnen van Lodewijk XI . Verder deelt Paravicini 

Waals-Vlaanderenn in bij Artesië-Picardië en Limburg bij Brabant. Tot slot betrekt 

hijj  ook de zes edellieden waarvan hij de regionale achtergrond niet kon achterhalen 

inn zijn berekeningen. Wanneer men edellieden op dezelfde wijze als Paravicini in 

regio'ss indeelt, doch geen rekening houdt met de onbekenden, bekomt men voor 

199 W. Paravicini, 'Expansion et integration', 298-314. 
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dee ordonnanties van 1458 en 1477 en het totale aantal aristocraten tussen 1477 en 

15300 volgende vergelijkende tabel. 

Tabell  V. Regionale achtergrond van aristocraten, 1458-1530 

Reg100 Ord. Ord. Ord. Ord. Anstocr. Anstocr. 
14588 1458 1477 1477 1477-1530 1477-

Absolutee % Absolute % Absolute 1530 % 
cijferss cijfers cijfers 

Beidee Bourg. 

Art.. Pic. Waals 
VI. . 

Heneg. . 

Namen n 

Luxemb. . 

Brabant t 
Limburg g 

Vlaandr. . 

Hollandd Zeeland 

Niett Bourg. 
Landen n 

83 3 

53 3 

8 8 

2 2 

2 2 

34 4 

4 4 

4 4 

18 8 

39,9 9 

25,5 5 

3,8 8 

1 1 

1 1 

16,3 3 

1,9 9 

1,9 9 

8,8 8 

21 1 

20 0 

18 8 

2 2 

2 2 

11 1 

18 8 

9 9 

6 6 

19,6 6 

18,7 7 

16,8 8 

1,9 9 

1,9 9 

10,3 3 

16,8 8 

8,4 4 

5,6 6 

51 1 

47 7 

34 4 

3 3 

6 6 

37 7 

29 9 

24 4 

22 2 

20,2 2 

18,6 6 

13,4 4 

1,2 2 

2,4 4 

14,6 6 

11,5 5 

9,5 5 

8,7 7 

Totaall  208 100 107 100 253 100 

l u s s enn 1426 en 1467 hadden edellieden uit beide Bourgondiës steeds tussen de 

zestigg en veertig procent van alle ambten in de hofhoudingen van de hertogen 

bezet7( ll In 1477 daalde hun aandeel in één klap tot ongeveer een vijfde van de ari-

stocraten,, maar vervolgens bleef het gedurende een halve eeuw constant. Door 

steedss plaats in te ruimen voor Bourgondiërs in de hofhouding, de raden en het 

legerr onderhielden de Habsburgse vorsten in deze betwiste gebieden een netwerk 

vann cliënten. In tegenstelling tot hun alomtegenwoordigheid in de hofhouding, 

warenn de Bourgondiërs nooit oververtegenwoordigd in de Orde van het Gulden 

Vlies.711 Ook op dit vlak zetten de Habsburgse vorsten het beleid van hun voorgan-

""  W. Paravicini, 'Expansion et integration', 313. 
11 W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 539 e.v. en J. Paviot, '16. Le recrutement', 75-76. 
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gerss voort. Tussen 1477 en 1530 werden er slechts zeven Bourgondiërs in de Orde 

opgenomen.. In 1491 was nog één op zes van de vliesndders een Bourgondiër. 

Tijdenss de volgende decennia kwam hun aandeel met meer boven een twaalfde van 

hett totaal aantal uit.72 

Traditiegetrouww rekruteerden de Bourgondische hertogen een tweede groot 

contingentt hovelingen in Artesië, Picardië en de aanpalende gebieden. Tijdens de 

regeerperiodee van Füips de Goede schommelde hun aandeel voortdurend rond een 

kwartt van het totaal. Deze lieden monopoliseerden bovendien de hoogste rangen 

inn de hofhouding. De zes eerste kamerheren van Füips de Goede en Karel de 

Stoutee kwamen allen uit een van deze landstreken. In 1477 bedroeg het aantal 

Artesiërss en Picardiërs bijna veertig procent van de tot dan toe verkozen vlies-

ridders.733 In de loop van de jaren 1470' kreeg Lodewijk XI steeds grotere delen van 

dee regio, al dan niet tijdelijk , in handen. Na de val van Karel de Stoute ging dit 

Bourgondischh terreinverlies in versneld tempo door. Vooraanstaande aristocraten, 

zoalss de vliesndder en gouverneur van Atrecht, Füips van Crèvecoeur*, waren in-

tussen,, samen met hun volgelingen, in dienst van de Franse koning getreden. 

Tijdenss de daaropvolgende halve eeuw bleef de streek het strijdtoneel van de 

machtsstrijdd tussen de Franse koningen en de Bourgondisch-Habsburgse vorsten. 

Nett als in de beide Bourgondiës poogden de rivalen ook hier de plaatselijke elite te 

paaienn met functies aan het hof en jaargelden. Dat lukte vaak, maar niet altijd. Zo 

schraptee de hofmeester op 27 augustus 1477 de heer van Sauye, een van Maria van 

Bourgondiëss chevaliers de compagne, van de betaallijst attendu qu'il Hentpartij contraire.1* 

Hett aandeel van de Artesische en Picardische aristocraten in dienst van de 

Bourgondisch-Habsburgsee viel dan ook terug tot ruwweg een vijfde van het totale 

aantal.. Daarna stabiliseerde het op dit niveau. Wel verloren de Artesiërs en de 

Picardiërss hun monopol ie over het eerste kamerheerschap. Dat kwam voortaan 

ookk regelmatig Brabanders en Henegouwers toe.7' 

722 Het Gulden Vlies, 37-39. Cfr. J. Paviot, '16. Le recrutement', 75. 
733 Het gaat om vijfentwintig op een totaal van vijfenzestig ndders. W. Paravicini, Guy de Bn-
meu,meu, 539-540. Anders dan hier is gebeurd, rekent deze auteur Antoon van Bourgondië 
klaarblijkelijkk met tot de Picardiërs. Zie verder Idem, 'Expansion et integration', 313 en J. 
Paviot,, '16. Le recrutement', 75-76. 
744 RAG Raad van Vlaanderen 34323. 
7ii Zo was jan van Glymes-Bergen' aanvankelijk eerste kamerheer van Füips de Schone. 
Engelbrechtt van Nassau* volgde Jan op, nadat deze tijdens de zomer van 1502 in ongenade 
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Inn de opeenvolgende hoflijsten van Filips de Goede trof men weinig Hene-

gouwerss aan; nooit meer dan acht.76 Maximiliaan daarentegen verleende, toen hij 

zijnn eerste hofhouding samenstelde, aan niet minder dan achttien van dergelijke 

liedenn het kamerheerschap. Samen vormden ze ongeveer een zesde van het totale 

aantall  kamerlieden. De in het najaar van 1477 woedende oorlog biedt eens te meer 

dee verklaring voor deze opmerkelijke stijging. Het graafschap Henegouwen werd 

toenn rechtstreeks bedreigd door Franse troepen. Later liep het aandeel van de 

Henegouwerss licht terug. Toch leverden zij in de bestudeerde halve eeuw bijna een 

zevendee van de aristocraten in de Bourgondisch-Habsburgse landen. Tevens dron-

genn verschillende leden van oorspronkelijk Henegouwse families toen door tot de 

rangenn van andere regionale adelsgroepen. De reeds hierboven belichte Antoon 

vann Lalaing-Hoogs traten*  en Filips van Croy-Aarschot*  hoorden bijvoorbeeld bij 

dee Brabantse adel. 

Nadatt Filips de Goede in 1430 hun geboorteland had verworven, telden de 

opeenvolgendee vorstelijke hofhoudingen steeds een groot contingent Brabanders. 

Tochh zakte hun aandeel tussen 1433 en 1467 geleidelijk tot ongeveer een zesde van 

hett totale aantal hovelingen.77 Tijdens de daaropvolgende halve eeuw bleef het 

aandeell  van de Brabanders op peil. Bovendien bezetten ze nu, veel vaker dan hun 

voorgangers,, sleutelposities in het bestuur en de hofhouding. Di t toenemende aan-

zienn van de Brabanders had verschillende oorzaken. Tijdens de oorlogen om het 

regentschapp voor de minderjarige Filips de Schone kozen bijna alle voorname Bra-

bantsee edellieden voor Maximiliaan.78 De Habsburger beloonde hun aanhankelijk-

heidd met belangrijke ambten. In de inleiding verhaalde ik reeds hoe de familie 

Glymes-Bergen**  tijdens deze jaren belangrijke functies in hofhouding en bestuur 

inn de wacht sleepte. Eind 1482 koos Maximiliaan Engelbrecht van Nassau* uit als 

eerstee kamerheer. Een andere Brabantse gunsteling van Maximiliaan was Hendrik 

vann Wittem-Beersel*. In ruil voor bewezen diensten liet de Rooms-koning deze 

wass gevallen. De Henegouwer Willem van Croy-Chièvres*  overleed in 1521 in functie als 
eerstee kamerheer van Karel V. Hij stond reeds bij Karels aantreden als vorst aan het hoofd 
vann diens huishouden. Margareta van Oostenrijk verkoos als regentes aanvankelijk de 
Bourgondiërr Laurent Gorrevod als chevalier d'honneur. Hij werd later opgevolgd door An-
toonn van Lalaing-Hoogstraten*. 
766 W. Paravicini, 'Expansion et integration', 300-301. 
"77 W. Paravicini, 'Expansion et integration', 306-311 en 313. 
788 R. Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 113-114. 
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neeff  van Jan en Hendrik van Glymes-Bergen in 1491 verkiezen tot Vliesridder. 

Daarnaastt schonk Maximiliaan Hendrik de hoge rechtsmacht over de heerlijk-

hedenn Beersel en Eigenbrakel. Hendrik was niet de enige Brabantse edelman die 

opp dergelijke wijze een stukje van het vorstelijk gezag verwierf. Tijdens de daarop-

volgendee decennia zouden Maximiliaan, en vooral zijn opvolgers Füips de Schone 

enn Karel V, daartoe aangezet door geldgebrek, de rechtsmacht over talloze heerlijk-

hedenn verkopen of verpanden.79 

Tweee van de hierboven genoemde edellieden, Engelbrecht van Nassau* en 

Jann van Glymes* hielden een heerlijke stad in het noordwesten van het hertogdom, 

respectievelijkk Breda en Bergen op Zoom. Samen met Jan van Luxemburg*  en 

Antoonn van Lalaing*, de achtereenvolgende heren van Hoogstraten, haalden zij 

veell  voordeel uit de economische bloei die het noordelijk deel van het hertogdom, 

inn het kielzog van Antwerpens spectaculaire groei, vanaf het laatste decennium van 

dee vijftiende eeuw doormaakte. Stuk voor stuk behoorden deze heren en hun 

onmiddellijkee nazaten tot de rijkste lieden in de Nederlanden.80 

Diee rijkdom stelde de 'smalheren' in staat grote sommen geld voor te schie-

tenn aan vorst of regentes, of borg te staan voor leningen die dezen wensten af te 

sluiten.811 Geheel vrijblijvend was dergelijke gulheid zeker niet. Zij verschafte de 

betrokkenn heren veel invloed in de verschillende vorstelijke raden. Die invloed 

wenddenn zij aan ten eigen bate. Hun fortuin stoelde deels op de handel met Enge-

land.. Jan van Bergen-Glymes, Jan van Luxemburg en Antoon van Lalaing bepleit-

7'JJ ARAB RA. 445 en M. Baelde, De domeingoederen van de vorst, 9-54; J.M. Cauchies, 'Voyage 
d'Espagnee et domaine pnncier', 220-223 en R. van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 111. 
mm Cfr. de opmerkingen van de Veneuaanse gezant Vicenzo Quinni in 1506; Alben ed., Re-
ia^omia^om degli ambacsiatori Veneti. Serie F. Vol. 1°, 12. Zie verder Lodovico Guiccardini, Descrit-
twnetwne di tutti i Paesi Bassi, 297-308; H. Van Der Wee en J. Ma terne, 'De Antwerpse wereld-
markt',, 20-21; J.P. Peeters, 'De weerslag van de oorlog', 27; W.A. van Ham, 'Een dne-
hoeksverhoudingg in westelijk Noord-Brabant', 100-102; T. van Bueren m.m.v. W.C.M. 
Wüstefeld,, Leven na de dood, 42; W. Rombauts, 'Hoogstraten en zijn heren', 133-134; C.J.F. 
Slootmans,, Paos- en koudemarkten. II, 618-619 en R. Van Uytven, 'De heerlijke stad', 225-
226. . 
811 Talrijke voorbeelden van borgstellingen en leningen die Antoon van Lalaing en Hendrik 
vann Nassau in 1519 verstrekten bij M.L.J.C. Noordam-Croes, Antoon van Lalaing (1480-
1540),1540), 51-52 (met archiefverwijzingen); voorbeelden uit 1522 bij ARAB RSA 35 f. 6. 
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tenn in de hofraad dan ook voortdurend en vaak met succes goede relaties met de 

Engelsee kroon."2 

Stedenn hadden er op hun beurt veel belang bi) op goede voet te staan met 

dezee vertrouwelingen van de vorst. Daar hadden ze ook kostbare geschenken voor 

over.. Op deze wijze beschikten ze, naast hun vertegenwoordigers in de statenver-

gadering,, over informele maar invloedrijke belangenbehartigers.M Regentes Marga-

retaa van Oostenrijk besefte dan weer terdege dat een adellijk beroep op de goede 

will  van de stadsbestuurders vaak meer meegaandheid bij de goedkeuring van een 

bedee opleverde dan de dreiging met een vorstelijk machtswoord.84 Kor tom, de 

voornaamstee Brabantse heren speelden zowel aan het hof als in de statenverga-

deringg een belangrijke rol. Net als het bezit van een stadspaleis in Mechelen of in 

Brussel,, verhoogde het bezit van een Brabantse heerlijkheid die toegang gaf tot de 

statenvergaderingg het presüge van een edelman.85 Verschillende vaders bedeelden 

hunn zonen met dit doel reeds voor hun overlijden met een dergelijke heerlijkheid. 

Zoo kreeg Willem van Croy-Chièvres*  Aarschot, Heverlee en enkele andere heerlijk-

hedenn reeds in 1485, ruim een kwart eeuw voor het overlijden van zijn vader 

Filips.866 Hendrik van Nassau* schonk dan weer in 1536 de heerlijkheden Grim-

bergenn en Rumst aan zijn zoon René van Chalon.87 

822 A. Walther, Die Anfdnge Kar/s l'., 15-20. 
811 Zo bood 's Hertogenbosch omstreeks 1530 geschenken aan Hendrik van Nassau die altyt 
geweestgeweest ^ynde ende alnoch is groot vrtent byden Keyser, aan Flons van Egmond-Buren en aan An-
toonn van Lalaing Hoogstraten. Zie R.A. van Zuylen ed., Inventaris der archieven van de stad 's 
Hertogenbosch,Hertogenbosch, 470-484. Meer Brabantse voorbeelden bij R. Van Uytven, 'Vorst, adel en 
steden',, 117; meer over geschenken van Artesische en Waals-Vlaamse steden aan edellieden 
bi(( A. Derville, 'Les pots-de-vin', 449-471, meer over geschenken van Brugge aan edellieden 
bijj  P.P.J.L. Van Peteghem, De raad van l laanderen, 154. 
844 Zo lukte het Jan van Glymes-Bergen in het najaar van 1511 de Brabantse en Hollandse 
statenn er toe te bewegen een buitengewone bede ter financiering van de stnjd tegen Gelre 
goedd te keuren. Cfr. J.S. Brewer en J.H. Brodie eds., Letters and Papers. 1/ 1, 471-472. In juli 
15222 werd Jan uitgezonden om de Leuvense magistraat te bewerken alsnog in te stemmen 
mett een bede van 120.000 £. Zie ARAB RSA 35 f. 20 en 81. Ook in 1526 verzocht 
Margaretaa Jan de Brabantse staten te bewegen tot het goedkeuren van de gevraagde bede; 
cfr.. C.J.F. Slootmans, Jan metten lappen, 284 en R. Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 116. 
855 P. De Win, 'De adel in het hertogdom Brabant', 399. 
866 R. Van Uytven, 'Croy en Leuven', 25. 
88 L. Galesloot, Inventaire des Archives de la Cour feodale de Brabant. I, 306 en R. Van Uytven, 
'Vorst,, adel en steden', 116. 
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Zestiende-eeuwerss zagen Brabant als de hooftprovwtie der Nederlanden.™ Precies 

ditt groeiende economische en politieke gewicht van het hertogdom binnen het 

geheell  van de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden verzekerde Brabantse edel-

liedenn van een prominente plaats in het staatsbestel Het is een paradox, maar het 

verstedelijktee karakter van Brabant maakte dit gewest meteen ook tot een adels-

gewest.. De Bourgondisch-Habsburgse vorsten versterkten hun ge2ag door edel-

liedenn van nabi) te betrekken bij het bestuur. Zo creëerden ze een nieuwe, 

bovengewestelijkee adelsgroep. Het ligt voor de hand dat deze groep sterk vertegen-

woordigdd was in het gewest waar de belangrijkste economische en bestuurscentra 

vann de Nederlanden lagen.8y 

Uitt de in Tabel V opgenomen cijfers blijkt dat aristocraten in de late vijf-

tiendee en vroege zestiende eeuw ook in de overige Nederlandse kerngewesten veel 

prominenterr aanwezig waren dan tijdens de regeerperiode van Filips de Goede. 

Hett aandeel van de Vlamingen nam vooral sterk toe tijdens de crisismaanden van 

1477.. Vertegenwoordigers van de verschillende statenvergaderingen en in het bij-

zonderr die van de Vlaamse Leden oefenden tijdens de eerste weken van Maria's 

regeringg grote invloed uit op het gevoerde beleid. Ook bij samenstelling van 

Maria'ss eerste hofhouding, eind maart 1477, waren zij van nabij betrokken.90 Edel-

lieden,, die klaarblijkelijk het vertrouwen van de Leden genoten, zoals de heer van 

derr Gracht*  werden toen wellicht op hun aandringen in de vorstelijke raad opge-

nomen.. Ook in Maximiliaans hofhouding, die een half jaar later werd gevormd, 

warenn de Vlamingen goed vertegenwoordigd. Over verschillende leden daarvan, 

bijvoorbeeldd over de heer van de Belle*  en Zoetestede, of Lodewijk van Schonsse* 

wetenn we weinig. Hun actieradius kan niet bijzonder wijd zijn geweest. Meer dan 

waarschijnlijkk verbleven ze haast nooit aan het hof en participeerden ze niet in de 

raadsvergaderingen.. Maar dergelijke lieden genoten wel aanzien in de onmiddellijke 

omgevingg van hun heerlijkheden. Door ook hun een eervolle positie en een salaris 

aann te bieden, poogden Maximiliaan en Maria hun nog steeds benarde positie te 

versterken. . 

888 H. De Schepper, "Belgium nostrum", 7. 
mm Cfr. R. Van Uytven, 'Classes économiques', 384-385. 
'')i])i]  M.A. Arnould, 'Les lendemains de Nancy', 49-50 en J. Stengers, 'Composition, procé-
duree et acrivité judiciaire', 1-7. 
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Tijdenss de daaropvolgende decennia zakte het aandeel van de Vlamingen 

weerr licht. De nasleep van het conflict dat de Leden en toonaangevende Vlaamse 

edelliedenn tijdens de jaren 1480 met Maximiliaan uitvochten, biedt een verklaring 

voorr deze terugval. Enkele van Maximiliaans hardnekkigste tegenstrevers over-

ledenn tijdens of onmiddellijk na het conflict.91 Di t geldt voor Jacob van Savoie-

Romont*,, Wolfert van Borssele*, Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*  en Adolf van 

Kleef*.. Anderen, zoals de zonen van de twee laatstgenoemden, Jan*  en Füips*,92 

zettenn hun loopbanen voort in Franse dienst. Maximiliaan noch Filips de Schone 

vuldenn het vacuüm op dat was ontstaan bij het verdwijnen van deze lieden. Wel-

lichtt wensten ze potentiële uitdagers van hun gezag geen machtsbasis te verschaf-

fenn in deze sleutelregio die, zoals uit Tabel II I bleek, van alle Nederlandse streken 

nogg steeds de meeste inwoners telde en de grootste bijdrage tot de beden leverde. 

Di tt samengaan van demografisch en fiscaal belang en de neiging tot opstan-

digheidd leidden er ook toe dat Maximiliaan, Filips de Schone, Karel, Margareta en 

laterr ook Maria van Hongarije steeds bijzondere aandacht besteedden aan de selec-

tiee van een stadhouder voor Vlaanderen.9-' Regelmatig, zoals bijvoorbeeld in 1509, 

speeldenn ze ook met de gedachte geen stadhouder aan te stellen en het gewest, net 

zoalss Brabant, rechtstreeks te besturen. Na het overlijden van stadhouder Jacob II 

vann Luxemburg*, in 1532, trokken Karel en Maria van Hongarije het bestuur van 

Vlaanderenn daadwerkelijk naar zich toe. Pas acht jaar later, ten tijde van de Gentse 

revolte,, benoemden ze een nieuwe stadhouder in de persoon van Adriaan van 

Croy*,, graaf van Roeulx. Tot de Opstand zou er nog driemaal gedurende langere 

tij dd geen gouverneur in Vlaanderen resideren en na 1581 benoemde de vorst nooit 

meerr een stadhouder voor Vlaanderen.94 

911 Op dit conflict en zijn gevolgen ga ik uitgebreid in in het volgende hoofdstuk. 
922 Aan Filips werd ook nooit, ondanks zijn terugkeer naar de Nederlanden en zijn herhaalde 
verzoeken,, het Gulden Vlies toegekend. Cfr. A. de Fouw, Philips van Kleef, 350 e.v. 
'""  P. Van Peteghem, 'Gouverneur van Maanderen', 100-102 en L.V.G. Gorter-van Roven, 
MariaMaria van Hongarije, 166-175. 
944 Opstandige bewegingen ontstonden het vaakst in Maanderen en Brabant, de twee njkste 
enn dichtstbevolkte gewesten. Juist in deze gewesten ontbrak dikwijl s een stadhouder die in 
tijdenn van cnsis kon bemiddelen tussen vorst en onderdanen. Cfr. W.P. Blockmans, 'Alter-
nativess to Monarchical Centralisation', 153-154 en M. Boone en M. Prak, 'Rulers, patricians 
andd burghers', 128. 
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Heell  anders liepen de zaken in Holland en Zeeland. Hertog Filips de Goede 

hadd zich nauwelijks in die gewesten vertoond.95 Omgekeerd hadden Hollandse en 

Zeeuwsee edellieden slechts een zeer gering aandeel in de Bourgondische hofcul-

tuur.. Zij bekleedden ook weinig hoge militaire en bestuurlijke functies.96 Di t alles 

veranderdee nauwelijks tijdens de regeerperiode van Karel de Stoute, die toch beter 

bekendd was met beide graafschappen.97 De hertogen gaven belangrijke heerlijk-

hedenn die terugvielen aan het vorstelijk domein, niet opnieuw in leen. Daarmee 

zettenn ze het beleid voort dat de Hollandse graven sinds Floris V op dit terrein 

haddenn gevoerd.98 Deze praktijk had tot gevolg dat er in Holland en Zeeland voor-

alsnogg geen bovenlaag van edelen ontstond die haar rijkdom en invloed goeddeels 

aann de Bourgondische hertogen dankte. De supra-regionale aristocraten die bij-

voorbeeldd in Frans-Vlaanderen in het derde kwart van de vijftiende eeuw reeds 

prominentt aanwezig waren, ontbraken in Holland toen nog nagenoeg volkomen.99 

Mariaa van Bourgondië en vooral Maximüiaan van Oostenrijk brachten ver-

anderingg in deze toestand. De opflakkering van de Hoekse en Kabeljauwse twisten 

wass hier debet aan.100 Na Wolfert van Borssele's*  falen als stadhouder101 poogden 

zijj  de situatie in Holland en Zeeland onder controle te krijgen door edellieden uit 

dee Kabeljauwse factie te begunstigen en door enkele vertrouwelingen die Maxi-

miliaann met zich had meegebracht uit het Duitse Rijk te belenen met geconfis-

queerdee heerlijkheden. Zo gaven Maria en Maximüiaan in de derde week van juli 

955 J.G. Smit, \ 'orst en onderdaan, 24-25. 
%% W. Paravicini, 'Expansion et integration', 299-305 en A. Janse, 'Ridderslag en ridderlijk-
heid',, 334-335. 
977 J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 210-212 en P.A. Meilink, 'Holland en het conflict', (1934) 
129-1522 en (1935) 49-66. Meer over het leenbezit in Holland ten tijde van Karel de Stoute 
bijj  A. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse ridderschap', 163-204. 
988 Cfr. P.H.D. Leupen, Filips van Leiden, 243-244. Wel meende de veertiende-eeuwse jurist 
enn grafelijk raadsheer Fiüps van Leiden dat Floris V dit beleid niet consequent genoeg had 
doorgevoerd. . 
999 Omstreeks 1475 behoorden alleen stadhouder Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*  en Jan 
vann Nassau tot deze bovengewestelijke groep. Maar ook zij hadden hun Hollandse en 
Zeeuwsee bezittingen goeddeels zonder tussenkomst van de hertogen verkregen. Zie A. Jan-
se,, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 192-196. Vergelijk zijn bevindingen met 
diee voor Frans-Maanderen bij H. Cools, 'Le prince et la noblesse', 387-406. 
ionn Periodisering van deze twisten bij M.J. van Gent, 'Vertijelike saken", 1-4. 
11,11 M.J. van Gent, 'Tertijeltke saken", 207-212 en 238-239; M.P. van der Linden, De burggraven 
vanvan Montf'oort, 157-158 en L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 38. 
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14811 de belangrijke Waterlandse heerlijkheid Purmerend aan raadslid-kamerheer 

Veltt van Wolkenstein*.102 De Grote Raad had Purmerend slechts een paar dagen 

eerderr en na een ongebruikelijk korte procedure ontnomen aan de vorige eigenaar, 

Jann burggraaf van Montfoort*. Deze had zich, na de machtsgreep van de Hoeken 

inn enkele Hollandse steden in de lente en de zomer van 1477, opgeworpen als een 

vann de aanvoerders van deze factie. Tijdens de daaropvolgende jaren zou Jan alles 

proberenn om zijn bezit weer in handen te krijgen. Achtereenvolgens stortte hij zich 

opnieuww in het verzet tegen de Stichtse en Hollandse landsheren, verzoende hij 

zichh met deze heren en hun Kabeljauwse bondgenoten en verzocht hij de rechters 

vann de Grote Raad om teruggave van Purmerend. Helaas voor Jan van Montfoort 

mochtt niets van dit alles hem baten. 

Veitt van Wolkenstein had intussen, in januari 1484, Purmerend al weer ver-

kochtt aan Jan van Egmond*. Enkele maanden vroeger, op 7 oktober 1483, had 

Maximiliaann deze Jan aangesteld tot stadhouder van Holland en Zeeland.103 De 

nieuwee stadhouder, de eerste Hollander sinds de komst van de Bourgondiërs op 

diee post, dankte de benoeming aan zijn tomeloze inzet voor de Kabeljauwse en dy-

nastiekee zaak. Het waren Jan van Egmond en zijn mannen die eertijds, met hun 

spectaculairee inname van Dordrecht, een keerpunt in het verloop van de twisten 

haddenn bewerkstelligd.104 Tijdens de daaropvolgende jaren zou de aartshertog zijn 

legerleiderr overladen met nog veel meer gunsten. Zo koppelde Maximiliaan zijn 

nichtt Margareta van Werdenburg aan Jan. Zij trouwden in 1484. In 1486 volgde de 

verheffingg van Egmond tot graafschap. Een jaar later bracht Maximiliaan boven-

dienn de heerlijkheden Purmerend, Purmerland en I lpendam onder in dit nieuwe 

graafschap.. Als klap op de vuurpijl werd Jan in 1491 verkozen tot Vliesndder. 

Jan,, zijn broer Fredenk*  en hun beider zonen wisten de vooraanstaande 

positiee die het huis Egmond zo had verworven te bestendigen. De voortdurende 

1022 L. Galesloot ed., 'Trois arrets histonques', 432-463; M.P. van der Linden, De burggraven 
vanvan Montfoort, 160-175 en MJ. van Gent, "Pertijeltke saken", 321 en 401-404. 
1033 A.S. de Blécourt en E.M. Meijers eds., Memorialen van het Hof, XXXII . 
1044 Verscholen in de buik van drie schepen waren Jan en ongeveer tweehonderd mannen in 
dee vroege ochtend van 6 april 1481 Dordrecht binnengevaren. Van zodra de schepen had-
denn aangemeerd, stormden de kerels uit de laadruimen en overweldigden ze verraste verde-
digerss van de stad. Cfr. J. van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht, 177 en MJ. van 
Gent,, 'Vertijelike saken", 296-302. Daar ook meer over de weerklank van dit geslaagde waag-
stukk in de contemporaire literatuur. 
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strijdd tegen hun verwanten, de hertogen van Gelre, bood daar ook gelegenheid toe. 

Haastt vanzelfsprekend wezen de Bourgondisch-Habsburgse vorsten een lid van de 

familiee Egmond aan om die delen van het hertogdom die ze beheersten, te bestu-

renn als stadhouder. De Egmonds hadden nog meer belang bij de onderwerping van 

Gelre.. Enkele van hun bezittingen: IJsselstein, Leerdam en Buren, werden voort-

durendd bedreigd en regelmatig geplunderd door de Geldersen en hun Stichtse 

bondgenoten.. Alleen de inlijvin g van Gelre kon hier een einde aan maken. Zover 

kwamm het voorlopig niet.105 

Well  was het economische en geopolitieke belang van Holland en Zeeland 

voorr de Bourgondisch-Habsburgse vorsten, mede ten gevolge van de Gelderse 

oorlogen,, intussen aanzienlijk gegroeid.1"6 Di t betekende ook dat veel meer edel-

liedenn uit deze gewesten tot in de hofhouding en de andere aristocratische gremia 

doordrongenn dan ten tijde van hertog Füips de Goede. Tussen 1477 en 1530 kwa-

menn tweeëntwintig hoge edellieden, of ruim twaalf procent van de Nederlandse 

aristocraten1077 en bijna negen procent van het totale aantal aristocraten, uit Holland 

off  Zeeland. Ook hun invloed was er gestaag gegroeid. 108 Niet alleen de Egmonds 

blekenn bekwame stadhouders en militairen. Jan I I van Wassenaar*  bijvoorbeeld 

wass een door vorst en onderdanen vertrouwde legerleider, die tevens diplomatieke 

missiess opknapte en het tot vl iesndder bracht. Meer dan eens traden deze mannen 

opp als makelaars van wiens diensten nu eens de vorst en dan weer de steden dank-

baarr gebruik maakten.109 

Verschillendee van deze Hollandse en Zeeuwse aristocraten hielden daarnaast 

belangrijkee heerlijkheden buiten de grenzen van deze gewesten. Raadslid-kamer-

heerr Jan van Blois*  bijvoorbeeld resideerde meestal in Kennemerland. Hij werd 

dann ook regelmatig beschreven als een lid van de Hollandse ridderschap. Maar op 

minstenss een vergadering van de Staten-Generaal verscheen hij tevens namens de 

loss A.F. Mellink, 'Terntonale afronding', 493-498; P.J. Meij, 'Gelderland van 1492-1543', 
20-366 en J.E.A.L. Struick, Gelre en Habsburg, 32-36. 
1066 J.I. Israel, The Dutch Republic, 55-57; L. Sicking, 'De Zuiderzee en de terntonale afron-
ding',, 140-141 en f. Tracy, Holland under Habsburg Rule, 64-89. 
1077 Zie Tabel II . 
1(,ss Ook MJ. van Gent, "Pertijelike saken", 178 merkt op dat het aantal Hollanders en Zeeu-
wenn in de hofhouding significant toenam vanaf 1477. Hij waarschuwt er , m.i. terecht, voor 
hierr meteen de geboorte van een Hollandse factie aan het hof in te ontwaren. 
W)W) Treffende voorbeelden bij J.D. Tracy, Holland under Habsburg Rule, 101-104. 
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Henegouwsee tweede stand. Nog een edelman met Henegouwse wortels was Ar-

noudd van Trazegnies*, heer van Arnemuiden. Hij trouwde echter met de Vlaamse 

Margaretaa van Elverdinge. Hoge edellieden uit Hol land en Zeeland maakten dus 

tenn volle deel uit van de bovengewestelijke aristocratische groep die in de Bour-

gondisch-Habsburgsee Landen was gegroeid.110 

Edelliedenn uit andere gewesten hadden trouwens ook in Holland en Zeeland 

aanzienlijkee belangen die ze zelden uit het oog verloren. De Nassause heren van 

Bredaa bekleedden niet alleen in Brabant voorname ambten. Sinds het midden van 

dee vijftiende eeuw waren Jan IV en zijn opvolgers bijvoorbeeld ook slotvoogden 

vann Heusden.111 Tevens brachten hun Hollandse lenen meer op dan die van welke 

anderee lokale edelman ook.112 Antoon van Lalaing*  had door zijn huwelijk zowel 

hett Hollands-Gelderse Culemborg als het Brabantse Hoogstraten verworven. Na-

datt hij in 1522 stadhouder van Holland en Zeeland was geworden, kocht hij ook 

lenenn in deze gewesten. 

Jacobb II van Horn*  hield in Holland de heerlijkheid Altena, langs de grens 

mett Brabant en Gelre. In deze drie gewesten en in het graafschap Loon en het 

prins-bisdomm Luik speelde Jacob een rol van betekenis .m Bovendien zetelde hij in 

Mariaa van Bourgondiës hofraad. Jacobs broer Frederik*  was heer van Montigny in 

Henegouwenn en raadslid-kamerheer van Maximiliaan. Samen slaagden ze er met 

dee steun van Maximiliaan in, na een jarenlange burgeroorlog, in 1492, Loon en het 

Landd van Luik te veroveren op de bondgenoten van de Fransen, de clan van der 

Markk en Jacob van Croy. Pas hierna kon hun derde broer, bisschop Jan, het 

bestuurr van het bisdom werkelijk ter hand nemen.114 Jacob, Frederik en hun res-

pectievelijkee kinderen, allen trouwden ze op stand: met leden van de families 

Brugge-Gruuthuse*,, Melun*, Croy*  en Egmond* uit de Nederlanden en de familie 

Würt tembergg uit Duitsland. Zakelijke belangen speelden vrijwel steeds mee bij de 

keuzee van een echtgenoot. Zo süpuleerde het huwelijks con tract dat de families 

Hornn en Croy op 14 december 1501 met elkaar sloten onder andere dat ze hun 

1100 Cfr. H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 38-40. 
1111 P.C.M. Hoppenbrouwers, Ren middeleeuwse samenleving, 11-12. 
1122 A. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 192-193 en H.P.H. Jansen, 'De-
Bredasee Nassaus', 18-22. 
mm P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht, 343-345. 
1144 P. Harsin, Laprincipauté de Ltège d la fin du regne de Louis de Bourbon, passim. 
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vermeendee rechten op het verpande graafschap Horn overdroegen aan de echte-

liedenn Jacob III *  en Margareta.115 Al was de familie Horn gedurende de hele 

tweedee helft van de vijftiende eeuw armlastig, toch lukte het haar precies in deze 

periodee haar prestige te vergroten. De volgehouden steun voor Maximiliaan speel-

dee een belangrijke rol bij dit succes. Het wekt dan ook geen verbazing dat haar 

ledenn aristocratische functies in dienst van de vorst cumuleerden en soms lang-

durigg bekleedden. Zo was Maximiliaan van Horn*  Vliesndder vanaf 1516 en werd 

hijj  een )aar later ook kamerheer van Karel V. Beide functies zou Maximiliaan be-

houdenn tot zijn dood in 1542. Gold iets dergelijks ook voor vele andere aristo-

craten? ? 

Dezee vraag verdient nader onderzoek. De cijfers en beschouwingen die ik 

hierbovenn heb opgedist, zijn immers gebaseerd op statische gegevens: de aan- of 

afwezigheidd van aristocraten in welbepaalde regio's. Ze gaven vooral aan dat hove-

lingenn ten tijde van Filips de Goede vooral in Beide Bourgondiës, langs de 

zuidelijkee rand van de Nederlanden en in mindere mate in Brabant hun thuisbasis 

hadden.. Edelen uit de overige gewesten die Filips aan zijn territoria had toege-

voegdd of uit Vlaanderen, trof men aan zijn hof nauwelijks aan. Dit was vijfti g jaar 

laterr heel anders. Omstreeks 1500 kwamen aristocraten overal uit de Bourgon-

disch-Habsburgsee landen vandaan. Ook in de kerngewesten huisde nu een aanzien-

lij kk contingent hoge edellieden. Verschillende families uit deze kerngewesten, bij-

voorbeeldd de Hollandse Egmonds* of de Brabantse Glymes-Bergens*, Nassau's* 

enn Horns*  hoorden tot de invloedrijkste Nederlandse geslachten. Zij dankten hun 

opgangg aan de onvoorwaardelijke steun die ze Maximiliaan hadden verleend tijdens 

dee langdurige crisis die aanhield van 1477 tot 1494. Tijdens de daaropvolgende de-

cenniaa was de vorst veelal afwezig of minderjarig. Aristocraten stuurden toen het 

beleidd over de Lage Landen. 

c)c) Adelsgewesten 

Willenn we de invloed van die aristocraten in de gewesten beter inschatten dan moe-

tenn we ook het aantal functies en de duur van hun loopbanen in rekening brengen. 

Ditt kan voor de leden van de vorstelijke raden, de vliesnddersm' en de stadhou-

1155 W. Paravicini, 'Moers, Croy und Burgund', 63-64. 
U(U(>>  Het lidmaatschap van het Gulden Vlies was geen anstocratische functie in de strikte zin 
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ders.. Deze drie functies verschaften aristocraten wellicht ook tastbaarder invloed 

dann het kamerheerschap.u: Ieder jaar dat een aristocraat een welbepaalde functie 

uitoefende,, heb ik aangeduid als een functiejaar. Zo kan het aantal functiejaren dat 

aristocratenn uit de verschillende gewesten bekleedden, worden berekend.118 

Al ss leden van de vorstelijke raden, vliesridders en stadhouders dienden alle 

Bourgondisch-Habsburgsee aristocraten samen de opeenvolgende vorsten in 2160 

functiejaren.. n'J Het aantal functiejaren dat aristocraten uit een bepaald gewest in 

dienstt waren, heb ik omschreven als de aristocratische invloed van dat gewest. Elke 

gezaghebbendee aristocraat was immers een potentiële belangenbehartiger van zijn 

thuisbasis.. In Tabel VI zijn de functiejaren van de Bourgondisch-Habsburgse aris-

tocratenn uitgesplitst per gewest. 

Inn een oogopslag wordt duidelijk dat hoge edellieden uit Brabant, uit Hol-

landd en Zeeland en uit het Duitse Rijk in verhouding tot hun absolute aantal grote 

invloedd uitoefenden. Minder dan een zevende van alle Bourgondisch-Habsburgse 

aristocratenn hield zijn dtelgoed in Brabant, maar deze edellieden haalden wel meer 

dann een vijfde van het totale aantal functiejaren naar zich toe. Een gemiddelde 

Hollandsee of Zeeuwse aristocraat was gedurende veertien en half functiejaar actief. 

Hollanderss en Zeeuwen cumuleerden dus meer functies en ze bleven langer in 

dienstt dan edellieden uit welk ander gewest ook. Deze staat van dienst verschafte 

eenn gemiddeld Hollandse of Zeeuwse aristocraat in theorie ruim een derde meer 

invloedd dan zijn Vlaamse of Henegouwse collega. Ook de zestien Duitse anstocra-

vann het woord. Wel waren vliesridders ex officio lid van de persoonlijke raad van de vorst. 
Verderr schreef artikel 6 van de ordestatuten voor dat de Vliesridders geconsulteerd moes-
tenn worden in belangnjke aangelegenheden zoals bij de organisatie van de landsverdediging, 
bijj  oorlogsverklaringen en bij het beheer van de vorstelijke domeinen en financiën. De uit-
verkiezingg tot vüesndder was de hoogste eer die een aristocraat in de Bourgondisch-
Habsburgsee landen een aristocraat te beurt kon vallen. Cfr. de desbetreffende paragraaf in 
Hoofdstukk II . 
111 Natuurlijk bezaten ook kapiteins van ordonnantiebenden grote invloed. Hun aantal was 
echterr zeer gering üjdens het grootste deel van de hier besproken penode. De grote ver-
scheidenheidd aan overige militaire funcües maakte het onmogelijk de duur en het belang 
ervann precies in te schatten. 
mm Deze berekeningen stoelen op de gegevens uit de rubneken d, e en f van de prosopogra-
fischee lijsten. 
mm Bij de berekening van de funcüejaren is alleen rekening gehouden met de functies die 
anstocratenn vanaf 1477 tot en met 1530 bekleedden. Met functies die ze eventueel eerder 
off  later in hun loopbaan vervulden, heb ik geen rekening gehouden. 
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tenn vervulden meerdere ambten langdurig. Dat zij begunstigd werden door Maxi-

milaann van Oostenri jk komt duidelijk uit Tabel VI naar voren. 

Tabell  VI . Aantal aristocraten en aristocratische invloed per  gewest. 1477-1530 

Gewestt Aantal % Functiejaren = % Funcuejaren per 
aristocratenn Aristocratische aristocraat 

invloed d 

Brabant t 

baanderen n 

Holland-Zee e land 

Waals-Maanderen n 

Henegouwen n 

Artesië-Picardië ë 

Luxemburg-Chiny y 

Limburg g 

Namen n 

Beidee Bourgondiës 

Overigg Duitse Rijk 

Iberisch h 
schiereiland d 

Prinsbisdomm Luik 

Engeland d 

Totaal/Gemiddelde e 

Aristocratenn uit Waals-Vlaanderen, Artesië-Picardië en Beide Bourgondiës1211 

daarentegenn wogen toen veel minder zwaar in de centrale bestuursorganen dan op 

grondd van van hun aantal mocht worden verwacht. Velen van hen waren slechts 

kamerheren,, weinigen oefenden tegelijkertijd verschuilden de functies uit. Deze drie 

gewestenn waren grensregio's: de Bourgondisch-Habsburgse vorsten poogden edel-

liedenn uit die streken aan zich te binden door hun een plaats in de hofhouding aan 

34 4 

29 9 

24 4 

13 3 

34 4 

34 4 

ó ó 

3 3 

3 3 

51 1 

16 6 

3 3 

2 2 

1 1 

13, 4 4 

11, 5 5 

9,4 4 

5,1 1 

13, 4 4 

13, 4 4 

2,4 4 

1,2 2 

1,2 2 

20, 2 2 

6,3 3 

1,2 2 

0,8 8 

0,4 4 

448 8 

2Ó2 2 

347 7 

55 5 

316 6 

142 2 

15 5 

20 0 

6 6 

363 3 

216 6 

16 6 

18 8 

--

20, 1 1 

11, 8 8 

15, 6 6 

2,5 5 

14, 2 2 

6,4 4 

0,7 7 

0,9 9 

0,3 3 

17, 9 9 

9,7 7 

0,7 7 

0,8 8 

--

13, 2 2 

9,0 0 

14, 5 5 

4,2 2 

9,3 3 

4,2 2 

2,5 5 

6,7 7 

2,0 0 

7,1 1 

13, 5 5 

5,3 3 

9,0 0 

--

253 3 100 0 2224 4 100 0 

1311 Het effect voor Beide Bourgondiës wordt gemilderd door het grote aantal anstocra-
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tee bieden. Di t betekende echter nog met dat ze ook doordrongen tot grerma als de 

hofraadd of de kapittelvergadenngen van het Gulden Vlies. Het graafschap Bour-

gondiëë bieef ook na 1493 een onzeker bezit voor de Habsburgse vorsten. Anders 

dann hun voorgangers uit het huis Valois resideerden ze nooit in die contreien. 

Bourgondischee aristocraten die wilden meetellen, moesten zich in de Lage Landen 

vestigen.121 1 

Dee invloed van aristocratische Henegouwers en Vlamingen stemde min of 

meerr overeen met wat op grond van hun aantal mocht worden verwacht. Zij ver-

vuldenn gemiddeld ongeveer 9 functiejaren, net iets meer dan het gemiddelde voor 

allee Bourgondisch-Habsburgse aristocraten samen. Vlaamse edellieden profiteer-

denn dus veel minder goed dan Brabanders of Hollanders en Zeeuwen van de nabij-

heidd van centrale bestuursinstellingen. 

Dezee cijfers tonen overtuigend aan dat de Nederlandse kerngewxsten niet 

alleenn het leeuwendeel van het demografisch en financieel-economisch potentieel 

vann de Bourgondisch-Habsburgse landen herbergden, maar dat daar ook de in-

vloedrijkstee anstocraten huisden. Edellieden uit de kerngewesten verzamelden 

gemiddeldd meer dan elf functiejaren. Aristocraten uit de overige Nederlandse 

gewestenn sprokkelden door de band nauwelijks meer dan zes functiejaren bij 

elkaar. . 

Tabell  VI I biedt een samenvattend beeld. Daar worden bevolkingsomvang, 

bijdragenn tot de beden en aristocratische invloed bij elkaar gebracht. In Brabant, 

Hollandd en Zeeland en Waals-Vlaanderen liepen deze indicatoren parallel. In het 

vierdee kerngewest, Vlaanderen, bleef de aristocratische invloed enigszins achter bij 

dee bevolkingsomvang en bij de bijdragen tot de beden. Toch haalden edellieden uit 

dee vij f kemgewesten samen bijna zeventig procent van de aristocratische invloed 

uitt de Lage Landen naar zich toe. Di t cijfer ligt iets lager dan het aandeel van die 

gewestenn in de beden tussen 1473 en 1548, maar hoger dan hun bevolkings-

percentagee omstreeks 1470. 

tischee ambtenaren. 
1211 L. Febvre, Philippe 11 et la Francbe-Comté, 46-49. 
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Tabell  VII . Omvang van de bevolking, bijdragen tot de beden, aanwezigheid van 
aristocratenn en aristocratische invloed in de Nederlandse gewesten in %. ca. 1470-
1548.. m 

Gewestt Bevolking Bijdrage tot Bijdrage tot Aristocraten Aristocratische 
ca.. 1470 de beden in de beden in 147"7-1530 invloed 1477-

14733 1540-'48 in % 1530 in % 

Brabantt 18,1 22,3'" 29,3'24 18,9 27,8 

Maanderenn 28,6125 25,4 33,8 16,1 16,3 

Holland-- 15,4 27,0 17,1 13,3 21,5 
Zeeland d 

Waals-M.. 3,312f> 2,9 3,3 7,2 3,4 

Henegouwenn 9,1 7,1 5,5 18,9 19,6 

Artesië--
Picardië ë 

18,1 1 

28,6125 5 

15,4 4 

3,3126 6 

9,1 1 

17,7 7 

6,3 3 

0,7 7 

0,8 8 

_ _ 

222 3121 

25,4 4 

27,0 0 

2,9 9 

7,1 1 

9,3 3 

2,4 4 

2,0 0 

1,3 3 

0,3 3 

29,3!24 4 

33,8 8 

17,1 1 

3,3 3 

5,5 5 

5,6 6 

0,4 4 

0,3 3 

0,9 9 

3,8 8 

18,9 9 

Luxemburg g 

Limburg g 

Namenn 0,8 1,3 0,9 1,7 0,4 

3,33 0,9 

1,77 1,2 

Ovenge e 

Totaall  100 100 100 100 100 

Inn de randgewesten telden Henegouwen en Artesië-Picardië ieder evenveel 

aristocraten.. De Henegouwse edellieden hadden echter tweemaal zoveel invloed als 

hunn collega's uit Artesië en Ptcardië. De deelname van Henegouwse aristocraten 

aann het bestuur van de Bourgondisch-Habsburgse landen overtrof dan ook ruim-

1222 De bevollonscijfers zijn gebaseerd op W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 
174.. Deze auteurs rekenen Luik en Gelre tot de Lage Landen. Die twee gewesten Het ik 
hierr buiten beschouwing. De cijfers voor de beden van 1473 en 1540-'48 ontleende ik aan 
W.. Blockmans, 'De vorming van een politieke unie', 98 en Idem, The Low Countnes in 
thee Middle Ages', 289. De aristocratische invloed in Nederlanden berekende ik aan de hand 
vann de cijfers uit Tabel VI alhier. 
1233 Met inbegrip van Mechelen. 
1244 Met inbegrip van Mechelen 
1255 Met inbegrip van Mechelen. 
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schootss het aandeel van dit gewest in de bevolking en de beden. Het relatief 

geringee gewicht van Artesische en Picardische aristocraten bij de besluitvorming 

weerspiegelt,, net als het dalende aandeel van deze gewesten in de beden, het ge-

biedsverliess dat de Bourgondisch-Habsburgse vorsten daar leden. 

Inn het vorige en dit hoofdstuk besteedde ik achtereenvolgens aandacht aan 

dee sociale en aan de regionale achtergronden van aristocraten in de Bourgondisch-

Habsburgsee landen. De loopbanen van individuele aristocraten en hun banden met 

hunn families en met andere aristocraten bleven vooralsnog onderbelicht. Die 

aspectenn staan centraal in het volgende hoofdstuk. 

1266 Cijfer bij W. Prevenier en W. Blockmans, LJ$S Pays-Bas bourguignons, 392. 



Hoofdstukk V. 

Criteri aa voor  de invloed van Bourgondisch-Habsburgse 

aristocraten::  loopbanen en families 

Hett in kaart brengen van aristocratische invloed in de Bourgondisch-Habsburgse 

landenn is een hachelijke onderneming. Hoe de besluitvorming precies verliep, kan 

niett meer worden achterhaald en de verschillende bevoegdheden van aristocraten, 

hunn vermogen tot patronage, kortom hun macht, kan met worden afgewogen op 

eenn apothekersschaal.1 De onderzoeker die toch een poging waagt, moet dus een 

listt verzinnen. 

'Kenniss is macht'2 leert een gevleugeld woord van Francis Bacon. Verreweg 

dee meeste aristocraten verwierven de noodzakelijke kennis om hun functies als 

adviseurs,, bestuurders en militaire aanvoerders naar behoren te kunnen uitvoeren 

inn de praktijk. Sommigen hadden zich voorbereid aan een universiteit. Verder zijn 

ookk het aantal functies dat aristocraten uitoefenden en de duur van hun loopbanen 

kwantificeerbaree gegevens. Die gegevens kunnen in verband worden gebracht met 

dee resultaten van het speurwerk naar een netwerk waar elke aristocraat deel van 

uitmaakte:: dat van zijn familie.3 Zo ontstaat alsnog enig zicht op de kennis die 

individuelee aristocraten en hun families verwierven en op de invloed die ze 

uitoefenden. . 

a)a) Cultuur en Vorming 

Dee edelman Philippe de Commynes borstelde in zijn Mémoires een vernietigend 

beeldd van de algemene ontwikkeling van zijn Franse standgenoten. "D e vorming 

vann edellieden", meende hij, "leidde er toe dat ze zich als dwazen kleedden en ook 

zoo spraken. Van literatuur hadden ze geen kaas gegeten. Wijzen vertoefden met in 

11 Cfr. de opmerkingen van W. Reinhard en W. Weber, 'Power Elites of Augsburg and 
Rome',, 213-215. 
22 Kam et ipsa scientia potestas est, uit De Sapientta veterum. 
55 Het begrip netwerk bij W. Reinhard, Freunde und Kreaturen, passim en ï.h.b. 32-41 en N. 
Reinhardt,, Macht und Ohnmacht, 33-35. W. Reinhard onderscheidt vier belangrijke banden 
(Beziehungen)) die histonsche actoren in netwerken met elkaar verbinden: verwantschap (= 
hierr het netwerk van de familie), groepsolidanteit (hier het netwerk van de regio), vnend-
schapp en patroon-cliënten verhoudingen. 
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hunn omgeving."4 Deze felle toon vond lange tijd weerklank bij historici.5 Slechts 

tijdenss de laatste twee decennia kwam er ruimte voor nuancering. In zijn jongste 

overzichtswerkk ontdekt Philippe Contamine een minderheid van ontwikkelde edel-

lieden,, die een interessante doelgroep zouden hebben gevormd voor auteurs, 

kopiistenn en even later ook drukkers en uitgevers/' 

Eenn dergelijke groep bestond zeker ook in de Nederlanden. Verschillende 

vann de hier bestudeerde aristocraten waren fervente bibliofielen; bijvoorbeeld Lo-

dewijkk van Brugge-Gruuthuze*  en Filips van Croy-Chimay*7. Füips van Kleef* 

verzameldee niet alleen boeken. Hij balde tevens al zijn ervaring met en kennis over 

krijgskundee samen in een traktaat dat hl) opdroeg aan de jonge Karel V. Deze geste 

maaktee deel uit van Filips' intensieve, maar vergeefse campagne voor lidmaatschap 

vann het Gulden Vlies. Claude van Bouton*  en Jan van Lannoy*  schreven luchtigere 

werken,, respectievelijk een Miroir  des Dames en drie verhalen in de Cent nouvelles nou-

veiles.veiles. Verder was Jan ook de auteur van een didactisch traktaat. 

Enkelee Bourgondisch-Habsburgse edellieden stonden open voor het geleer-

dee humanisme. Füips van Bourgondië-Blaton*  en Adolf van Bourgondië-Beveren* 

verzameldenn renais s an cekun sten aars om zich heen op hun Walcherse kastelen Sou-

burgg en Zandenburg. Hendrik van Glymes-Bergen* nam Erasmus in dienst als zijn 

secretaris.. Ook de Vlaamse aristocraat Joris van Halewijn*  trad op als bescherm-

heerr van Erasmus. Joris beschouwde het trouwens als zijn levenstaak edellieden in 

contactt te brengen met klassieke auteurs. Daartoe ontwierp hij onder andere een 

methodee om kennis van het Latijn te verwerven zonder de spraakkunst te moeten 

beheersen.. Daarnaast stelde hij nog een drietalig Latijn - Frans - Nederlands 

woordenboekk samen. 

44 Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 93. Mijn vertaling van volgende 
passage:: Car i/s (= hun opvoeders) ne les (- de edellieden) nourrissent seulement qu'a faire les fols en 

habillemenshabillemens et en paroles. De nulles lettres tls n 'ont connoissance. Un seul sage homme on ne leur met a 
l'entour. l'entour. 
bb Een overzicht van de literatuur uit de jaren '60 en '70 bij H. De Ridder, 'Adel en 
Universiteiten',, 410-412. 
uu P. Contamine, La noblesse au royaume de France, 275: Admettons done, faute de mteux, qu'une 

minontéminonté de nobles aient été «cultivés» ... 

'' Meer over de bibliotheek van Karel bij B. Bousmanne, in: M. Smeyers en ]. Van der Stock 
eds.,, I 'laamse miniaturen, 134-135. 
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Di tt alles maakte van de doorsnee aristocraat nog geen intellectueel. Alhoe-

well  de meesten onder hen naar alle waarschijnlijkheid konden lezen en schrijven, 

haddenn slechts weinigen een school bezocht. Een huismeester bracht edelen deze 

vaardighedenn bij.8 Kennis daarvan volstond vooralsnog om de eigen domeinen te 

beheren,, eervolle commandoposten te verkrijgen en de vorst bij te staan bij het 

bestuurr van zijn landen. Aristocraten, zeker die uit traditionele families, bekleedden 

functiess allereerst omwille van het prestige dat aan hun naam was verbonden.9 

Talentt of geleerde wijsheid betekenden een bijkomende troef. 

Tochh steeg het aantal Nederlandse edellieden dat zich aan een universiteit 

inschreeff  in de vijfdende en de zestiende eeuw voortdurend.10 Vaak ging het hierbij 

omm jongere zonen of bastaarden. Zij zouden slechts een gering deel van het fa-

milialee vermogen en prestige erven.11 Academische vorming compenseerde dit 

gemis.. Niet alleen de vorst deed graag een beroep op de deskundigheid van acade-

mici.. Een universitaire scholing verhoogde voor clerici de kans op lucratieve bene-

ficiaa zeer.12 Het curriculum van Antoon van Lalaing, een natuurlijke zoon van de 

gelijknamigee graaf van Hoogstraten*  illustreert deze voordelen. Antoon studeerde 

eerstt te Leuven en reisde later naar Padua om er de doctorstitel in beide rechten te 

verwerven.. Zijn prebenden als kanunnik leverden hem financiële zekerheid op en 

zijnn geleerdheid verhoogde zijn aanzien in de Raad van Brabant, waarin hij als 

raadsheerr zetelde.13 

Minstenss eenentwintig van de in dit boek voor het voetlicht gehaalde aristo-

cratenn bezochten een universiteit.14 Dat stemt overeen met acht procent van het 

totalee aantal aristocraten. Het aandeel van de academici onder de edellieden lag 

**  Cfr. H. De Ridder-Symoens, 'Training and Professionalizauon', 157 en A. Naber, 
'Bourgondischee edelen en hun opvoeding', 248-253. 
IJJ H. De Ridder-Symoens, 'Brabanders aan de rechtenumversiteit van Orleans', 226. 
100 H. De Ridder-Symoens, 'Studenten uit het bisdom Utrecht', 76. In de vijftiende eeuw 
schreeff  nog geen procent van de Leuvense studenten zich in als nobilis. In de zestiende 
eeuww liep hun aandeel op tot meer dan dne procent. Zie ook B. van den Hoven van Gen-
deren,, De Heren van de Kerk, 258. 
111 Zie voor deze problematiek R. Braun, 'Staying on Top', 235-237. 
122 B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk, 268-270. 
BB H. De Ridder, 'Milieu social, études universitaires', 269. 
144 Dit cijfer lag in werkelijkheid wellicht iets hoger. Vele universitaire bronnen zijn verloren 
gegaan.. Bovendien ontbrak de tijd om systematisch te zoeken in dit type van bronnen. De 
hierr voorgestelde gegevens steunen vooral op literatuurstudie. 
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daarmeee beduidend hoger dan het aandeel van academici in de bredere samen-

leving.. Hilde De Ridder-Symoens schat dat minder dan twee procent van de Euro-

pesee bevolking in de late middeleeuwen academisch onderwijs had genoten.15 

Inn vergelijking met leden van de hogere clerus stelt het cijfer van de aristo-

cratenn echter niet veel voor. In de vijftiende eeuw hadden zeker twee van iedere 

driee kanunniken die aan een groter kapittel waren verbonden, gestudeerd.16 Ook de 

elff  clerici17 die tot groep van de Bourgondisch-Habsburgse aristocraten behoorden, 

haddenn academisch onderwijs genoten. Enkelen van hen vertoefden steevast in de 

omgevingg van de vorst en bezetten belangrijke posities in het staatsapparaat. De 

voorzitterss van de Hofraad of Geheime Raad waren bijvoorbeeld vaak geestelijken: 

Hendrikk van Glymes-Bergen*, Frans van Busleyden* en Jan I I Carondelet*  be-

kleeddenn alle drie deze positie. De Geheime Raad telde trouwens steeds minstens 

eenn clericus onder zijn leden, ook als deze niet de voorzitter was. De clerici-

raadsherenn voltrokken steevast de religieuze plechtigheden bij belangrijke dynas-

tieketieke gebeurtenissen; zoals doopplechügheden, huwelijken en begrafenissen. Hun 

aanwezigheidd daar en in de raad leek een bevestiging van de goddelijke instemming 

mett de vorstelijke heerschappij.18 Tot de subgroep van geleerde clerici behoorden 

ookk drie leden van de vorstelijke familie: twee buitenechtelijke zonen van Filips de 

Goedee en een neef van Maria van Bourgondië. 

Eenn tweede subgroep van aristocratische academici, die trouwens deels 

samenviell  met die van de clerici, was die van ambtenaren die tot de aristocratie 

wistenn door te dringen. Deze lieden waren met tien.19 Studeren was voor hen 

onderdeell  van een familiale traditie. De opgedane kennis verzekerde hen van 

statusbehoud-- of vergroting. Zo bracht Thomas van Plaine*, wiens vader ook al de 

dynastiee had gediend, het tot kanselier. Zij n zoon Gerard*  zou de Geheime Raad 

voorzitten. . 

'Klassieke'' aristocraten, of ze nu uit een 'hoogadellijk' geslacht kwamen of 

eenn uit een familie die veeleer 'regionaal' was georiënteerd, trokken vooralsnog zel-

1:>> H. De Ridder-Symoens, Tot nut of onnut van 't Algemeen, 31. 
166 Cijfers en een literatuuroverzicht bij B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de 
Kerk,Kerk, 250-251. 
177 Nrs. 021, 027, 028, 041, 042, 044, 083, 088, 091, 145 en 170 uit de prosopografische lijst. 
188 H. Millet en P. Moraw, 'Clencs in the State', 181-182. 
199 Nrs 032, 041, 042, 043, 044, 083, 199, 200, 201 en 214 uit de prosopografische lijst. 
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denn naar de universiteit.20 Slechts acht academici kunnen tot deze subgroep worden 

gerekend.211 De meeste van hen waren jongere zonen. Drie vervoegden de rangen 

vann de clerici. Opvallend is wel dat de studie van de weinige heren die toch gingen, 

bijnaa altijd in een familiale traditie paste. Zo zond Jan I I van Glymes-Bergen*, 

naastt twee wettige zonen, zeker ook twee van zijn vele bastaarden naar de universi-

teitenn van Leuven en Orleans. Ook Antoon*, de erfopvolger van Jan II I van 

Glvmes-Bergen**  studeerde een tijdje in Leuven.22 Jan van Wassenaar*  schreef zich 

inn 1444, samen met zijn twee broers Jacob en Filips, in te Orleans.23 Zeker zes 

ledenn van de Stichts-Hollandse familie van Montfoort, waaronder Jan*, studeerden 

inn tweede helft van de vijftiende en de vroege zestiende eeuw in Leuven of 

Orleans.24 4 

Dee Leuvense universiteit verwelkomde veertien aristocratische studenten. 

Daarmeee was de Dijlestad, net zoals voor andere groepen in de samenleving, 

verrewegg het populairste opleidingscentrum voor Nederlandse edellieden. Dole en 

Orleanss volgden met respectievelijk vier en drie inschrijvingen op grote afstand. In 

Paduaa studeerden twee aristocraten, in Keulen, Parijs en Turijn telkens een. Jan 

vann Lannoy*, de latere abt van Sint-Bertijns, heeft naar alle waarschijnlijkheid een 

doctoraatt in de theologie of het (kerkelijk) recht behaald, alleen heb ik niet kunnen 

achterhalenn waar.25 

Di tt lijstje van universiteiten zegt ook veel over de studiekeuzes van aristo-

craten.200 De meesten studeerden aan de artes-faculteit. Enkelen bekwaamden zich 

tee Dole of Orleans in het recht. De Bourgondische bastaard Raphael*  die in Parijs 

collegess in de theologie had gelopen, was ongetwijfeld een buitenbeentje temidden 

vann zijn standsgenoten. 

2(11 Cfr. de indeling die ik in Hoofdstuk II I hanteerde. 
211 Nrs 088, 089, 091, 108, 145, 170, 182 en 259 uit de prosopograflsche lijst. 
222 Ook H. De Ridder-Symoens, 'Brabanders aan de rechtenumversiteit van Orleans', 225-
2266 wijst erop hoe uitzonderlijk het studiegedrag van de familie Glymes-Bergen was. Zie 
verderr A.J. Bijsterveld, 'Les jeux d'influence', 355-357. 
2121 H. De Ridder-Symoens, 'Studenten uit het bisdom Utrecht', 76. 
244 B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk, 253. 
255 Het aantal inschrijvingen ligt hoger dan het aantal studenten, van enkele anstocraten 
weett ik immers zeker dat ze verschillende universiteiten hebben bezocht. 
2fll Meer over studiekeuzes aan middeleeuwse universiteiten bij H. De Ridder-Symoens, 
'Onderwijss aan de middeleeuwse universiteit', 191-194 en 197-198 en B. van den Hoven 
vann Genderen, Heren van de Kerk, 254-264. 
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b)b) Loopbanen 

Off  een aristocraat gestudeerd had of met, zijn loopbaan in dienst van de vorst 

begonn bijna altijd aan het hof. Niet zelden eindigde ze er ook. Een vierde van alle 

aristocratenn oefende nooit een aanzienlijker functie uit dan die van kamerheer.̂ 

Nett als aan het Franse hof speelde dit soort lieden, ondanks hun titel van kamer-

heerr vermoedelijk geen enkele rol bij de besluitvorming.28 Regnault de Cormo-

rant*,, die waarschijnlijk uit Waals-Vlaanderen kwam, was één van hen. Hij werd in 

maartt 1477 uitverkoren als chevalier de compaigne van Maria van Bourgondië. Meer 

sporenn van hem vond ik echter niet. Trad hij soms in Franse dienst? 

Aann het Bourgondisch-Habsburgse hof verbleven steeds telgen uit geslach-

tenn met zulk een beperkte, provinciale actieradius. Hun positie van kamerheer 

gavenn ze generatie na generatie van vader op zoon door. Daarnaast vervulden ze 

opp grond van hun vooraanstaande positie in de provincie daar allerlei taken in 

dienstt van de vorst. Ze traden bijvoorbeeld op als commissarissen bij de vernieu-

wingg van de magistraat in naburige steden,29 ze waren slotvoogd of ze oefenden 

eenn plaatselijk baljuwschap uit.3'1 Bovendien fungeerden dergelijke lieden vaak als 

zaakwaarnemerss van de topansroeraten die belangen hadden in verscheidene 

gewestenn of die permanent deel uitmaakten van de nauwe kring rond de monarch. 

Dezee provinciale edellieden vervulden dus een cruciale rol bij het beheer van de 

clientèlee van de vorst of van een topanstocraat. 

Karell  van Oignies*, heer van Estrées kan gelden ais een tvpisch lid van een 

dergelijkee familie. De wortels van de Oignies lagen in Artesië, maar sinds de laatste 

tweee decennia van de vijftiende eeuw behoorden ze duidelijk tot de belangrijker 

leenhouderss in het Rijselse.31 Maria van Bourgondië verwachtte dat de heer van 

Estréess van oktober tot en met december acte de presence gaf aan haar hof. Toch ging 

Karelss aandacht vooral uit naar het krijgsgeweld in zijn bedreigde thuisbasis. Als 

luitenantt van Jan van Luxemburg*, heer van Zottegem, voerde hij de facto diens 

277 68 van de 269 edellieden. 
2HH Cfr. M. Harsgor, Recherches sur te personnel. I, 210 en D. Potter, War and Government, 115. 
2';; P.P.J.L. Van Peteghem, De Raad van Vlaanderen, 105-107. 
M}M}  H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 101 en 133-13". 
MM C.H. Cools, Met raad en daad?, 215-218 en A. Derville, 'Les pots-de-vin dans Ie dernier 
tierss du XV° siècle', 465. 
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ordonnantiebendee aan. De Rijselse magistraat schonk Karel tijdens het boekjaar 

1476-14777 maar liefst 2400 £ opdat hij de stad verder zou vrijwaren voor Franse 

invallen.. Toch onderhield Karel ook zijn contacten aan het Hof. Immers in 1484-

14855 bedacht het Rijselse stadsbestuur hem met een gift van 160 £: "Pour avoir esté 

moyenmoyen par devers aucuns seigneurs de sa paren té estans en la court." Vier jaar later behoorde 

Karell  tot het onderhandelingsteam dat een vredesverdrag met de Fransen moest 

uitwerken.. Nog in 1500 duikt Karel opnieuw op in een hofordonnantie. Füips de 

Schonee wilde hem toen gedurende de helft van het jaar, van mei tot en met okto-

ber,, als kamerheer in zijn buurt hebben. 

Zoalss ik hierboven al uiteenzette, beperkten de belangen van de echte top-

anstocratenn zich zelden tot één gewest. Meestal oefenden ze in al die regio's veel 

verdergaandee heerlijke rechten uit in veel gtotere lenen dan Karel van Oignies en 

zijnn soortgenoten. Bovenal echter cumuleerden toparistocraten verscheidene 

belangrijkee adellijke ambten. Bouwend op een familiale traditie, werden ze reeds op 

jongee leeftijd kamerheer. Talent en toewijding werden later beloond met de toe-

kenningg van een militaire of bestuurlijke functie. De opname in het Gulden Vlies 

bevestigdee blijvend de status van de uitverkorene als vertrouweling van de vorst. 

Uiteraardd had de oudste zoon de beste kansen om een mooie loopbaan uit 

tee bouwen. Maar de keuze van een huwelijkspartner en talent speelden ook mee. 

Antoonn van Lalaing*  was de jongste zoon van Joost. Hij kon slechts op een 

bescheidenn erfdeel aanspraak maken. Zijn carrière kwam dan ook pas echt van de 

grondd na zijn huwelijk met erfdochter Elizabeth van Culemborg en Hoogstraten. 

Willemm van Croy-Chièvres*  had een oudere broer Hendrik*. Deze laatste had wel 

militairee maar geen bestuurlijke kwaliteiten. Willem daarentegen was met deze laat-

stee gul begiftigd. Hij zou dan ook gedurende decennia leiding geven aan de pro-

Fransee factie in de hofraden van Füips de Schone, Margareta van Oostenrijk en de 

jongee Karel V. Dankzij zijn vertrouwelijke band met de vorsten groeide Willem 

ookk uit tot het hoofd van de familie Croy. Als mentor van Karel V had hij tijdens 

dee eerste zes jaren van diens persoonlijke regering een directe toegang tot de bron 

vann alle patronage. Daar profiteerden Willem en zijn familieleden in ruime mate 

van.. Karel schonk Willem onder andere de Napolitaanse hertogdommen Sona en 

Archii  en de baronie Roccacitta. In Spanje werd de inhaligheid van Willem en zijn 

omgevingg legendarisch. Dankzij WUlems lobbywerk verkreeg zijn gelijknamige neef 
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daarr eerst, in 1517, het bisdom Cona en twee jaar later het rijkste diocees van het 

helee land, het aartsbisdom Toledo.32 

Dee rol van familiehoofd wekte verwachtingen die niet iedereen kon waar-

maken.. Omdat zijn broer Karel in Franse dienst trad, erfde Eustache van Brimeu* 

dee talrijke in de Nederlanden gelegen bezittingen van zijn vader Guy. Reeds van 

zijnn twintigste, rond 1494, verbleef Eustache regelmatig aan het hof. Later zou hij 

naa bemiddeling van Karel V en Margareta van Oostenrijk trouwen met Barbe van 

Hüle,, de dochter van een bastaarddochter van Maximiliaan van Oostenrijk. Het 

ontbrakk Eustache dus niet aan belangrijke contacten. Toch zou hij op een kort lid-

maatschapp van de vorstelijke raad na, rond 1515, nooit een echt invloedrijk ambt 

bekleden.. Eustache werd ook, in tegenstelling tot zijn vader en zijn zoon Karel, 

nooitt tot vLiesndder verkozen. 

Jacobb II van Luxemburg*, de heer van Fiennes verwierf wel een reeks 

aristocratischee ambten en de bijhorende invloed. Die droeg hij over aan zijn oudste 

zoon.. Jacob II was zowel kamerheer van Maximiliaan als van Ftlips de Schone. In 

14911 werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies en in 1504 werd hij 

aangesteldd tot stadhouder van Vlaanderen, Waals-Vlaanderen en Artesië. In 1509 

tenn slotte volgde hij zijn jongere broer Jan, heer van la Ville , op als adellijk lid van 

dee raad van Financiën. Net als de overige leden van de pro-Engelse factie aan het 

Bourgondischee hof stond Jacob op goede voet met Margareta van Oostenrijk. 

Wellichtt viel het hem mede hierom niet zwaar zijn zoon Jacob II I *  in 1513 te laten 

aanstellenn tot gouverneur van Waals-Vlaanderen. Vier jaar later, na de dood van 

zijnn vader, zou Jacob II I ook nog zijn twee andere stadhouderschappen verwerven. 

Jacobb II was niet de enige die erin slaagde om zijn ambten door te geven aan 

zijnn voornaamste erfgenaam. In 1527 deed Jan II I van Glymes* met instemming 

vann Karel V afstand van het stadhouderschap van Namen ten voordele van zijn 

zoonn Antoon*. Rond dezelfde tijd zochten Margareta en Karel V naar een middel 

omm de broers Bernard*  en Filips*  van Baden af te zetten.33 Deze twee hadden het 

Luxemburgsee gouverneurschap overgenomen van hun seniele vader en ondanks 

hunn onderlinge ruzies zetten ze diens beleid om de Habsburgse soevereiniteit zo-

322 R. Fagel, 'Charles Quint', 207-209 en P. Chaunu, L'Espagne de Charles Quint. 1, 206-210. 
333 De machteloosheid van Margareta en Karel V bij ARAB RSA 36 f. 2 (Margareta aan 
Karell  V, Mechelen, 22.04.1526) en f. 30-31 (Karel V aan Margareta, 26.07.1526). Zie ook 
ARABARAB RSA 784 f. 9r e.v. 
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veell  als mogelijk uit te hollen verder. Deze voorbeelden illustreren een fenomeen 

datt in de vroege zestiende eeuw wijd was verbreid. Tussen 1513 en 1528 droegen 

niett minder dan zeven stadhouders hun zonen met succes bij de landvoogdes en 

dee soeverein voor als hun opvolgers.34 

Tijdenss de hier besproken periode daalde de gemiddelde leeftijd waarop ie-

mandd werd verkozen tot vliesndder. Tijdens het dertiende kapittel, gehouden te 

Bruggee in 1478, bedroeg de ouderdom van de nieuwe ridders nog meer dan dne-

enveerugg jaar. Naast Maximüiaan van Oostenrijk, de nieuwe soeverein van de 

Orde,, die op dat ogenblik nog geen twintig jaar oud was, werd maar er maar één 

jongeree tot de Orde toegelaten; Füips van Bourgondië*, heer van Beveren, toen 

ongeveerr vijfentwintig jaar oud. Net als Maxirmliaan behoorde Füips, de zoon van 

eenn bastaard van hertog Füips de Goede, tot de vorstelijke familie. De nestor van 

hett gezelschap was de toen zesenzesügjange Willem van Egmond*, die zijn hele 

levenn lang in dienst had gestaan van de Bourgondische zaak. Achtendertig jaar later 

wass de gemiddelde leeftijd van de nieuwe vliesndders gedaald tot net dertig jaar. 

Bejaardenn vond men toen helemaal niet terug onder de nieuw verkozenen. Het 

gezelschapp kende daarentegen wel twee tieners: Jan van Egmond*, een kleinzoon 

vann Willem, was net zeventien jaar oud en Filibert van Chalon*  maar veertien jaar. 

D ee uitverkiezing tot vliesndder hield dus duidelijk steeds minder de beloning in 

voorr een lange en trouwe in dienst van de vorst. Tijdens de eerste decennia van de 

zestiendee eeuw gold ze als de formele toetreding tot een kring van quasi-gelijken 

rondomm de nog jonge soeverein. De stelselmatige verjonging van de Orde van het 

Guldenn Vlies kan men aflezen in Tabel I. 

344 Cfr. de cijfers die P. Rosenfeld geeft in zijn, 'The Provincial Governors', in: SL, 36. 
Dezelfdee auteur toont aan dat Karel V en Maria van Hongarije later met deze praktijk 
braken. . 
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Tabell  I. Gemiddelde leeftijd van de nieuwe vliesridders, 1478-15163 

Kapittell  Aantal bij berekening Gemiddelde Leeftijd 
betrokkenn vliesndders36 

13°° k., Brugge, 1478 8 43 V2 jaar 

14°° k., Den Bosch, 1481 7 43 V2 jaar 

15°° k., Mechelen, 1491 11 41 V2 jaar 

16°° k., Brussel, 1501 4 38 jaar 

17°° k., Middelburg, 1505 4 34 jaar 

18°° k., Brussel, 1516 12 30 V2 jaar 

c)c) Families 

Hett dalen van de gemiddelde leeftijd van vliesridders en het doorgeven van stad-

houderschappenn aan zonen doen beide vermoeden dat het gezelschap van top-

anstocratenn steeds geslotener werd. Steeds meer adellijke ambten zouden in han-

denn zijn gekomen van een steeds selectere groep. Zo zou binnen de Nederlandse 

hogee adel een nog kleinere laag van toparistocraten zijn gegroeid. Eerder al hebben 

historicii  geprobeerd greep te krijgen op deze toplaag, door haar te kwantificeren. 

Josephh Lefèvre onderscheidde: "Een vijftiental tot twintig families, uit de verschil-

lendee gewesten, doch waarin het Franstalige element toch de overhand heeft."37 

Paull  Rosenfeld merkte ongeveer gelijktijdig op dat meer dan de helft van de stad-

houderss die tussen 1503 en 1572 actief waren uit slechts zeven geslachten kwamen. 

Hi jj  noemde in dit verband de families Croy*, Nassau*, Egmond*, Lalaing*, 

Glymes-Bergen*,, Lannoy*  en Montmorency*.38 Deze stellingen zijn zonder twijfel 

waar,, maar ze maken bovenal nieuwsgierig naar meer. Zouden de genoemde ge-

333 Het negentiende kapittel (Barcelona, 1519) liet ik buiten beschouwing omdat er ginds 
slechtss twee edellieden uit de Lage Landen werden opgenomen. 
366 Souvereinen van de Orde, buitenlandse vorsten en Miesndders waarvan ik het geboorte-
jaarr met kende, noch het met enige zekerheid kon schatten, heb ik met bij de berekeningen 
betrokken. . 
377 J. Lefèvre, 'III . De 16dc, 17de en 18dt eeuw', 345. 
388 P. Rosenfeld, 'The Provincial Governors', in: SL, 17. 
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slachtenn ook de overige aristocratische functies op een dergelijke wijze hebben 

gemonopoliseerd?? Maakten tussen 1475 en 1530 trouwens wel dezelfde families de 

dienstt uit als in de periode die Rosenfeld heeft bestudeerd? Heeft het ene geslacht 

meerr invloed uitgeoefend dan het andere? Wierpen regionaal sterk gewortelde 

geslachtenn meer gewicht in de weegschaal dan andere? 

Dezee vragen heb ik gepoogd op verschillende wijzen te beantwoorden. 

Allereerstt heb ik alle aristocratische functies die Bourgondisch-Habsburgse hoge 

edelliedenn in de bestudeerde periode hebben uitgeoefend bij elkaar opgeteld.19 Di t 

leverdee een som op van 577. Een edelman bekleedde dus gemiddeld 2,2 verschil-

lendee aristocratische functies.40 Negenen veer tig families hadden twee of meer hoge 

edelenn in de prosopografische lijst. Samen leverden ze 162 aristocraten of eenen-

zestigg procent van het totale aantal. Daarnaast drongen 103 individuen door tot de 

aristocratiee van de Lage Landen. Hun aandeel bedroeg negenendertig procent. 

Geheell  volgens de verwachtingen haalde een hoge edelman die zich in de aristo-

cratiee omringd wist door familieleden meer ambten naar zich toe dan individuen 

diee een dergelijke steun moesten ontberen. Deze gegevens worden weergegeven in 

Tabell  II . 

Tabell  II . Families en individuen bij  de Nederlandse aristocraten, 1477-1530 

499 Families 

Individuen n 

Totaal l 

Aantall  aristocr. 

162 2 

103 3 

265 5 

Aantall  functies 

400 0 

177 7 

577 7 

Functiess per 
aristocr. . 

2,5 5 

1,7 7 

2,2 2 

Aandeell  in % v. d. 
functies s 

69,2 2 

30,8 8 

100,00 % 

v;; Een anstocraüsche functie is een functie die iemand, volgens de in het tweede hoofdstuk 
geschetstee cntena, tot een anstocraat maakte. In concreto gaat het dus om kamerheren, 
ledenn van de vorstelijke raden, vliesridders, stadhouders en legerleiders (de rubneken c tot 
enn met g van de prosopografische lijsten). Per rubnek heb ik een functie slechts eenmaal in 
rekeningg gebracht. Indien een edele bijvoorbeeld kamerheer was geweest van Maximikaan, 
Füipss de Schone en Karel V heb ik dat slechts als een funcüe geteld. 
400 Het maximum aantal functies dat iemand kon bekleden bedroeg vijf . 
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Zesentwintigg van deze negenenveertig families bezetten zes of meer aristo-

cratischee functies. Zij vertegenwoordigden 110 aristocraten die samen 325 of zes-

envijftigg procent van alle beschikbare ambten bekleedden. Het gemiddelde aantal 

functiess per lid van die geslachten bleef dus net onder de drie. Een blik op Tabel 

II II  leert tot welke families die 110 aristocraten behoorden. 

Haastt alle geslachten die tot bij het uitbreken van de Opstand de stad-

houderschappenn monopoliseerden, prijken ook bovenaan in deze lijst van aristo-

cratischee families. Alleen de familie Montmorency*  ontbreekt hier. Twee van haar 

leden,, Jan en Jozef, behoorden reeds voor 1530 tot de Nederlandse aristocratie. 

Maarr haar werkelijke doorbraak kwam pas later, toen ze ook de belangrijkste titels 

vann de met haar verwante familie Horn*  had geërfd.41 Verder was Jozef van Mont-

morencyy in 1523 getrouwd met Anna van Egmond, een dochter van Flons*. De 

Montmorency'ss waren omstreeks 1530 een top familie in de dop. 

Hett meest invloedrijke Nederlandse adellijke geslacht was toen onmisken-

baarr de familie Croy. Ze telde niet minder dan elf telgen in de aristocratie. Samen 

bezettenn ze negendertig functies van het totale aantal, dat stemt overeen met bijna 

zevenn procent. Net als de geslachten Lannoy (2) en Lalaing (8) dankte deze familie 

haarr opgang aan de Bourgondische hertogen uit het huis Valois. Sinds het eerste 

kapittell  van het Gulden Vlies had de Orde steeds ridders uit deze geslachten 

geteld.422 Drie geslachten uit de eerste tien waren pas na 1477 tot de top doorge-

drongen:: Glymes-Bergen (3), Egmond (5) en Horn (9).43 Zij werden op deze wijze 

beloondd voor de onvoorwaardelijke steun die ze Maximiliaan steeds hadden be-

toond.. Uit de top tien behoorden alleen de families Luxemburg (6) en Nassau (7) 

reedss voor het aantreden van de hertogen uit het huis Valois tot de hoge adel. 

Verderr in de lijst werden nog de oorspronkelijk met-Nederlandse geslachten Kleef 

(11),, Baden (14) en Chalon (17) van oudsher tot de hoge adel gerekend. 

411 Cfr. P.L. Nève, He! Rijks kamergerecht, 346-347. 
422 J. Paviot, 'Le recrutement des chevaliers', 75-77. 
^  ̂ Ibidem, "ó-7"7. 
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Tabell  III . Aristocratische functies per  familie. Zesentwintig families waarvan de 
ledenn samen zes of meer  aristocratische functies bekleedden 

Familie e 

1)) Croy 

2)) Lannoy 

3)) Glymes-Berg 

4)) Bastaarden v. 

5)) Egmond 

6)) Luxemburg 

7)) Nassau 

8)) Lalaing 

9)) Horn 

10)) Melon 

11)) Kleef 

12)) Neufchatel 

13)) Halewijn 

14)) Baden 

14)) la Baume 

en n 

Bourg. . 

16)) Brugge-Gruuthuse 

17)) Chalon 

17)) Ligne 

17)) Rolin 

17)) Trazegmes 

17)) Wassenaar 

22)) Gistel 

22)) Polheim 

24)) Wittem 

25)) Bouton 

26)) Yaudrev 

Betrokken n 
leden n 

11 1 

9 9 

9 9 

6 6 

6 6 

6 6 

4 4 

3 3 

7 7 

3 3 

3 3 

3 3 

4 4 

3 3 

3 3 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

4 4 

Aantall  functies 

39 9 

31 1 

25 5 

23 3 

21 1 

20 0 

14 4 

13 3 

12 2 

11 1 

10 0 

9 9 

9 9 

8 8 

8 8 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

%% van het totale aantal 
functiess (= 577) 

6,88 % 

5,44 % 

4,33 % 

4,00 % 

3,66 % 

3,55 % 

2,44 % 

2,33 % 

2,11 % 

1,9% % 

1,7% % 

1,6% % 

1,66 % 

1,4% % 

1,4% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,0% % 

1,0% % 

1,0% % 

1,0% % 

1,0% % 

Totaall  110 325 56,3 
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Voortss valt het op dat in de bovenste gelederen geen enkele uitgesproken 

Bourgondischee familie terug te vinden is. De familie Neufchatel (12) is de eerste 

diee als dusdanig valt aan te merken. Lager vinden we nog de geslachten La Baume 

(14),, Chalon (17), Bouton (25) en Vaudrey (26). Ook families die hun wortels had-

denn in Vlaanderen ontbreken in de hoogste regionen van de lijst. Lager vinden we 

dee geslachten Halewijn (13), Brugge-Gruuthuse (16) en Gistel (22). Zoals ik hier-

bovenn reeds aanstipte, vulden Maximüiaan noch Füips de Schone het vacuüm dat 

achterbleeff  na de nederlaag van Füips van Kleef en zijn companen. Wel oefenden 

dee geslachten Luxemburg (6) en Melun (10) belangrijke ambten uit in Vlaanderen 

enn hadden ze er uitgebreide bezittingen. De overige grotere regio's leverden alle 

geslachtenn aan de top van de Bourgondisch-Habsburgse aristocratie. Uit de zuid-

randd van de Nederlanden kwam de familie Lannoy (2). Ook de geslachten Crov (1) 

enn Lalaing (8) kwamen oorspronkelijk daar vandaan. Maar takken van deze beide 

familiess hadden zich gevestigd in Brabant. In het noordwesten van dat hertogdom 

lagenn tevens de belangrijkste heerlijkheden van de geslachten Glymes-Bergen (3) 

enn Nassau (7). Ook de familie Horn (9) kan als Brabants worden gekarakteri-

seerd.444 Holland werd vertegenwoordigd door de Egmonds (5). Lager op de lijst 

prijk tt nog de familie Wassenaar (17). In Zeeland hadden de nakomelingen van 

Füipss de Goedes buitenechtelijke zonen veel invloed als heren van Veere en als 

admiralenn voor de Nederlanden. 

Uitt de cijfers van Tabel II I lijk t een minder gesloten aristocratie naar voren 

tee komen dan degene die Paul Rosenfeld schetste. Deze eerste, algemene, indruk 

behoeftt bijstelling. Het beeld wordt scherper wanneer we ook de lengte van de 

anstocraüschee loopbanen in rekening brengen. Weerom maakte ik hierbij gebruik 

vann het begrip functiejaren.xz>  Net zoals in het vorige hoofdstuk becijferde ik het 

aantall  lunctiejaren voor de leden van de vorstelijke raden, de vliesridders en de 

stadhouders.. Wanneer de resultaten van dit telwerk worden uitgesplitst voor de 

zee ven twin tig meest invloedrijke Bourgondisch-Habsburgse aristocratische families, 

444 Het graafschap Horn was formeel een leen van het graafschap Loon. De Luikse pnns-
bisschopp was dus leenheer van de Hornse graven. Horn grensde echter aan Brabant, de 
gravenn bezaten verschillende heerlijkheden in Brabant en beschouwden zichzelf allereerst 
alss Brabantse edelen. Cfr. P.L. N'ève, Het ¥ajks kamergerecht, 335-350 en i.h.b. 343-34T 
433 Voor het begrip functiejaren en de beperking van de cntena bij de berekening ervan tot 
ledenn van de vorstelijke raden, vliesridders en stadhouders zie Hoofdstuk IV. 
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bekomtt men Tabel IV. De top tien bestaat uit nagenoeg dezelfde families als in 

Tabell  III . Alleen de familie Horn ontbreekt en wordt hier vervangen door de 

Badens.. Bovendien is de volgorde binnenin de lijst gewijzigd. De familie Glymes-

Bergenn staat nu op twee en de Bourgondische bastaarden en hun nakomelingen op 

drie.. Verder valt op dat de families Luxemburg (4), Nassau (5), Lannoy (6) en 

Badenn (7) nagenoeg evenveel invloed uitoefenden. All e haalden ze ongeveer vijf 

procentt van de beschikbare functiejaren naar zich toe. De eerste tien families be-

kleeddenn samen ongeveer zesendertig procent van het totale aantal functies. Maar 

zee oefenden wel zesenvijftig procent van de beschikbare functiejaren uit. Deze 

topp families wogen dus veel zwaarder op het gevoerde beleid dan uit een eerste 

tellingg bleek. 

Opp de elfde plaats prijkt hier de in Tabel II I nog afwezige familie Plaine. 

Samenn zetelden vader Thomas en zoon Gerard bijna vier decennia lang in de 

Geheimee Raad en in de opeenvolgende regentschapsraden. Bovendien gaf Thomas 

alss kanselier ook gedurende elf jaar leiding aan de Bourgondisch-Habsburgse 

administratie.. Gerard zat dan weer van 1511 tot 1515, dus tijdens het eerste 

regentschapp van Margareta van Oostenrijk, de vergaderingen van de Geheime 

Raadd voor. Margareta had Gerard tien jaar eerder leren kennen. Toen had hij 

namenss haar en haar familieleden onderhandeld met de raadsheren van Filibert van 

Savoiee over de bepalingen van hun huwelijkscontract. Haar vertrouwen zou 

Gerardd tot aan het einde van zijn leven behouden. Margareta bleef dan ook na haar 

terugkeerr aan het hoofd van de regering in de Lage Landen op Gerard steunen. 

Uitt Tabel IV blijkt ook hoe een politieke keuze de invloed van een familie in 

dee Bourgondische-Habsburgse landen kon teniet doen. Lodewijk van Brugge-

Gruuthusee stuurde als chevalier d'honneur nog samen met kapitein-generaal Adolf van 

Kleeff  en hertogin-weduwe Margareta van York Maria van Bourgondiës beleid tij-

denss de eerste maanden van haar regering. Maar later weigerde Lodewijk Maximi-

liaann te erkennen als regent voor de nog minderjarige Füips de Schone. Lodewijks 

zoonn Jan was inmiddels in Franse dienst getreden. Hij vond er een prestigieuze 

huwelijkspartnerr en hij kreeg er geld en voorname ambten, maar hij oefende er 

veell  minder invloed uit dan zijn vader ooit in de Nederlanden had gedaan. 
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Tabell  IV . Invloed van aristocratische famines naar  functiejaren. 1477-1530. 

Families s 

1)) Croy 

2)) Glymes-Bergen 

3)) Bastaarden v. Bourg. 

4)) Luxemburg 

5)) Nassau 

6)) Lannov 

7)) Baden 

8)) Egmond 

9)) Melun 

10)) Lalaing 

11)) Plaine 

12)) Gavere 

13)) Horn 

14)) Chalon 

15)) Saksen 

16)) Neufchatel 

17)) Kleef 

18)) Wittem 

19)) van der Mark 

20)) Polheim 

21)) Busleyden 

22)) de la Baume 

23)) Rolin 

24)) Brugge-Gmuthuse 

25)) Wassenaar 

26)) Ligne 

27)) Trazegnies 

Aantal l 
funcüejaren n 

227 7 

177 7 

138 8 

115 5 

113 3 

113 3 

109 9 

95 5 

84 4 

67 7 

64 4 

55 5 

49 9 

47 7 

41 1 

37 7 

33 3 

31 1 

30 0 

28 8 

27 7 

25 5 

25 5 

20 0 

11 1 

10 0 

10 0 

%% v.h. totale aantal 
funcüejarenn (= 2224) 

10,2 2 

8,0 0 

6,2 2 

5,2 2 

5,1 1 

5,1 1 

4,9 9 

4,3 3 

3,8 8 

3,0 0 

2,9 9 

2,5 5 

2,2 2 

2,1 1 

1,8 8 

1,7 7 

1,5 5 

1,4 4 

1,3 3 

1,3 3 

1,2 2 

1,1 1 

1,1 1 

0,9 9 

0,5 5 

0,4 4 

0,4 4 

Betrokken n 
Leden n 

11 1 

9 9 

6 6 

6 6 

4 4 

9 9 

3 3 

6 6 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

7 7 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

? ? 

4 4 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

Funcüejaren n 
perr Hd 

20,6 6 

19,7 7 

23,0 0 

19,2 2 

28,3 3 

12,6 6 

36,3 3 

15,8 8 

28,0 0 

22,3 3 

21,3 3 

27,5 5 

7,0 0 

15,7 7 

13,7 7 

12,3 3 

11,0 0 

15,5 5 

7,5 5 

14,0 0 

13,5 5 

8,3 3 

8,3 3 

10,0 0 

3,7 7 

3,3 3 

3,3 3 

Totaal/Gemiddelde e 1781 1 80,1 1 109 9 16,3 3 
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d)d) Huwelijken 

Inn zijn studie over de Hollandse adel tijdens de zestiende en de eerste helft van de 

zeventiendee eeuw merkte Henk van Nierop op dat: "D e eigen opvattingen van indi-

viduenn uit het verleden omtrent hun sociale positie in de eerste plaats aan het licht 

komenn door hun huwelijkskeuze (...) De huwelijkskeuze kan worden beschouwd 

alss een uitwendig teken van de mentaliteit van een groep."46 Di t geldt ook voor de 

edelliedenn uit de groep van zesentwintig families die de meeste aristocratische 

functiess in de wacht sleepten (Tabel III) . Het wekt dan ook geen verbazing dat 

dezee aristocraten alleen maar met edelvrouwen trouwden. Daarbij reikte hun blik 

ver.. In bijna een kwart van alle gesloten huwelijken was de bruid een lid van de 

vorstelijkee familie of kwam ze uit een buitenlands hoog-adellijk geslacht. 

Ookk in dit opzicht spanden families uit de bovenste regionen van de lijst de 

kroon.. Net als de leden van de geslachten Nassau en Horn trouwden de telgen van 

dee familie Croy driemaal met een buitenlandse aristocrate. Omstreeks het midden 

vann de vijftiende eeuw poogden Croy's voet aan de grond te krijgen in het Rijn-

land.477 Het huwelijk van Filips, de latere graaf van Chimay, met Walburga van 

Meurss moest die poging kracht bijzetten. Vooralsnog had Füips geen succes. Wel 

liett hij zijn jongste dochter, Margareta, bijna een halve eeuw later trouwen met een 

anderee belanghebbende, Jacob II I van Horn*. Maar ook toen lukte het de Croy's 

niett het graafschap Meurs te verwerven. Margareta van Croy was toen trouwens 

nett terug uit Spanje. Daarheen had ze Margareta van Oostenrijk, die was uitgehu-

welijktt aan Don Juan, vergezeld als hofdame.48 Net zoals de Bourgondisch-Habs-

burgsee vorsten had de familie Croy intussen oog gekregen voor de Iberische huwe-

lijksmarkt.4^^ Omstreeks dezelfde tijd sloot Margareta's oudere broer Karel een 

M>M>  H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 66. Cursivering van de auteur. Meer over 
adellijkee huwelijken in Holland aldaar 66-85 en A. Janse, 'Marriage and Noble Lifestyle', 
113-138.. Zie verder J. Wood, The Nobility of the Election o/Bayeux, 99-119 en Idem, 'Endo-
gamyy and Mésalliance', 375-392. 
477 W. Paravicini, 'Moers, Croy, Burgund', 21-65. Zie verder hoofdstuk VIII . 
488 R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 287. 
499 Naast het bekende dubbelhuwelijk van Füips de Schone met Johanna van Castüië en van 
Margaretaa van Oostennjk met Don juan, moet hier het huwelijk tussen FÜips de Goede's 
bastaardzoonn Boudewijn van Bourgondie*  met Mana Manuel worden vermeld. 
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huwelijkk met Louiza van Albret, de zuster van de koning van Navarra. Ook de 

Melunss zochten hun bruiden in vorstelijke kringen. Frans, het jongste lid van de 

familie,, trouwde bijvoorbeeld eerst met Louize, een telg uit het grafelijke geslacht 

Foixx en later met Anna, een natuurlijke dochter van Maximiliaan van Oostenrijk. 

Eenn derde van de edellieden uit de lijst van zesentwintig families koos een 

adellijkee bruid die niet tot de Bourgondische-Habsburgse aristocratie behoorde. 

Daarnaastt kwam nog eens een zesde van de bruiden uit een familie die niet tot de 

topp van zesenentwintig families was doorgedrongen. Toch betrof het hier geen 

mesalliances.. Vooral erfdochters waren begeerde brulden. Elizabeth, de hoofd-

erfgenamee van Jasper heer van Culemborg en Hoogstraten, trouwde bijvoorbeeld 

eerstt met Jan van. Luxemburg*, heer van Vüle, en later, na diens overlijden met 

Ann toon van Lalaing*. Michiel van Croy*  verkoos dan weer de erfdame van Rot-

selaar,, Elizabeth. Ook de vier dochters van Wolfert van Borssele*, die ik in 

Hoofdstukk II I reeds voorstelde, vormden een aantrekkelijke partij. Tabel V geeft 

duss aan dat weliswaar met alle topanstocraten, zoals de deelnemers aan de doop-

plechtigheidd van de kleine Karel waarmee ik hoofdstuk drie opende, maar toch 

velee van deze lieden met elkaar waren verzwagerd. 

Tabell  V. Huwelijken van leden uit de groep van 26 aristocratische families 

Familiee v.d. Echtgenotes Aantal huwelijken Percentage 

Binnenn de topgroep van 26 families 31 30 ,1% 

Overigee families prosopografische lijst. I 7 16,5% 

Buitenn Bourg. Habsb. landen & Vorstelijke fam. 24 23,3 % 

Buitenn prosopografische lijst 31 30,1 % 

Totaall  103 100,0 % 

Inn dit en in de vorige twee hoofdstukken besteedde ik vooral aandacht aan 

dee sociale, regionale en familiale achtergrond van de Bourgondisch-Habsburgse 

aristocraten.. Daaruit bleek dat vorsten en aristocraten zeer afhankelijk van elkaar 

waren.. Aristocraten onüeenden hun prestige goeddeels aan de titels en functies die 

dee vorsten hen toekenden. Anderzijds was de opbouw en het onderhoud van een 

aristocratischee clientèle van cruciaal belang voor een vorst, wilde hij de gebieden 

diee hem waren toegevallen behouden. In de volgende hoofdstukken zal ik dit 
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themaa nader uitwerken. Daar komen de verhoudingen tussen vorst en aristocraten 

inn de Lage Landen en in Beide Bourgondiës aan bod. 





Hoofdstukk VI . 
Keuzess van Bourgondisch-Habsburgse 

aristocratenn omstreeks 1477. 

a)a) De peripetieën van de familie Croy 

Tijdgenotenn beschouwden de Bourgondische hertog Karel de Stoute (1465/ '67-

1477)) als één van de machtigste Europese dynasten. Toch was hij geen soeverein 

heerser.. Voor elk van zijn territoria diende hij theoretisch leenhulde te bewijzen 

aann een andere vorst. Nergens was de hertog onbetwistbaar de ultieme bron van 

recht.11 Verbeten streefde Karel de Stoute naar erkenning door de Franse koning en 

dee Roomse keizer van zijn aanspraken op soevereiniteit.2 

Ookk Karels vader, Füips de Goede (1419-1467), had zichzelf reeds geaffi-

cheerdd als een Europees vorst van formaat. Maar tevens was hij steeds een speler 

opp het Franse politieke schaakbord gebleven. De grenzen tussen Frankrijk en de 

Bourgondischee landen vloeiden tijdens zijn bewind nog in elkaar over. Talloze 

edelliedenn hielden lenen aan beide zijden van die grenzen. De Franse koning 

oefendee ook directe invloed uit aan het Bourgondische hof. Verscheidene raads-

herenn van de oude hertog ontvingen een jaargeld van Lodewijk XI (1461-1483) en 

bekleeddenn koninklijke ambten.3 

Karell  de Stoute zette onmiddellijk na zijn feitelijke machtsovername in 1465 

dee nieuwe koers uit.4 Picardië hechtte hij opnieuw aan. De broers Antoon en Jan II 

vann Croy en hun zwager Jan van Lannoy*, die al te opzichtig met hun Franse 

contactenn hadden gepronkt, bande hij uit zijn landen. Op hun bezittingen werd 

beslagg gelegd.3 

11 S. Dauchy, De processen in bervep uit Vlaanderen, 209-215; H. De Schepper en J.M. Cauchies, 
'Jusücie,, Gracie en Wetgeving', 129-132 en R. Descimon, Tower Elites and the Prince', 
102-106. . 
22 R. Vaughan, Charles the Bold, passim (ï.h.b. 54-58) en J.M. Cauchies, Louis XI et Charles Ie 

Hardt,Hardt, 147-164. 
11 Voor de regering van Filips de Goede; zie R. Vaughan, Philip the Good, passim. Voor de 
invloedd van Lodewijk XI aan het Bourgondische hof; bovendien W. Blockmans en W. Pre-
venier,, De Bourgondiërs, 195-201. 
44 W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 72. 
55 P. De Win, 'Antoine de Croy', in: R. De Smedt ed., Les Chevaliers, 50-51 en Idem, 'Jean de 
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Hoewell  de bannelingen zich tijdens het eerstvolgende kapittel van het Gul-

denn Vlies wensten te verdedigen, werden ze zelfs niet tot de vergadering toegela-

ten.66 Hendrik van Borssele, heer van Veere, was er wel bij in Brugge tijdens die 

lentedagenn van 1468.7 Karel de Stoute maande er de Zeeuwse edelman dringend 

zijnn Franse admiraalschap op te geven: Veu qu'tldemeuroit hors du royaume, et n'estoit de 

nennen subject au rqy. Hendrik antwoordde dat Karels vader hem eertijds toestemming 

hadd verleend in dienst te treden van de Franse koning. Bovendien zou Hendrik 

zichh in de landen van de hertog nooit hebben beroepen op de bevoegdheden die 

hijj  van Karel VI I en Lodewijk XI had verkregen. Ondanks herhaalde oproepen 

vann de hertog en de vliesndders zou Hendrik tot bij zijn overlijden in 1474 vast-

houdenn aan zijn betwiste admiraals functie. Het jaargeld dat Lodewijk X I hem en 

zijnn zoon Wolfert*  had toegezegd, werd weliswaar met erg regelmatig uitbetaald, 

maarr het was wel aanzienlijk. 

Tochh blijk t uit Hendriks verdediging dat hij de inzet van de discussie goed 

hadd beoordeeld. Karel de Stoute kon het zich eenvoudigweg niet veroorloven al te 

hardd op te treden tegen de heer van Veere. Wilde de Bourgondische hertog, die 

niett over een permanente vloot beschikte, enige activiteit ter zee ontplooien, dan 

moestt hij wel rekenen op de schepen, de expertise en de contacten in maritieme 

kringenn van Hendrik van Borssele.8 De belaagde leden van de families Croy en 

Lannoyy bevonden zich in een minder comfortabele positie. Hun bezittingen lagen 

goeddeelss in de landen van de Bourgondische hertog. Alleen door afstand te doen 

vann hun Franse jaargelden en een diepe knieval te maken voor hertog Karel zou-

denn ze deze ongeschonden kunnen doorgeven aan hun nakomelingen. En dit ge-

schieddee uiteindelijk.9 

Croy',, in: Ibidem, 61. 
f>> F. De Gruben, Les chapttres de la Totson d'or (1997), 333-334 en J. Richard, 'Le róle politique 
dee 1'ordre', 69. 
77 Zie voor wat volgt de Reiffenberg, Histoire de I'Ordre de la Totson d'or, 53-54; L. Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 34-37; M.J. van Gent, 'Henn II van Borselen', in: R. De Smedt ed., Les 
chevaliers,chevaliers, 102 en R. Vaughan, Charles the hold, 231. 
KK J. Paviot, La politique navale des dues de Bourgogne, 159-174, L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 34-
355 en R. Vaughan, Charles the Bold, 61-67. 
f>f>  L.P. Gachard, 'Notice sur les archives de M. le due de Caraman', 117-120; M.R. Thiele-
mans,, 'Les Croy, conseillers des dues de Bourgogne', 15 17 en 130; de Reiffenberg, Histoire 
dede 1'ordre de la Totson d'or, 67-78; F. De Gruben, Les chapttres de la Totson d'or (1997), 371 en R. 
Vaughan,, Charles the Bold, 247-250. 
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Nett zoals zijn vader verkoos Füips van Croy-Renty*, Antoons oudste zoon, 

enigee tijd de gunsten van Lodewijk XI.1" FÜips aanvaardde zelfs de Franse ridder-

ordee van Saint-Michel. Prompt nam Karel de Stoute zijn heerlijkheden in beslag. 

Hett negenjarig bestand dat Karel de Stoute en Lodewijk XI op 13 september 1475 

tee Soleuvre sloten, voorzag onder andere in de teruggave van alle geconfisqueerde 

goederen.. Alleen Füips van Croy en drie andere partijgangers van de koning wer-

denn van deze maatregel uitgesloten. Kort daarna liet Karel de Stoute Füips' 

schoonvader,, Lodewijk van Luxemburg, graaf van Saint-Pol, oppakken en uide-

verenn aan de Franse koning. De verklaringen die Lodewijk van Luxemburg tijdens 

zijnn verhoren aflegde, brachten in Parijs al snel een stroom van geruchten op gang 

omtrentt de eventuele medeplichtigheid van zijn verwanten. Füips restte nauwelijks 

nogg een andere optie dan het wagen van de terugtocht naar het Bourgondische hof 

inn het kielzog van zijn vader en oom. Karel de Stoute verleende Füips gratie op 18 

decemberr 1475. In Parijs trof men intussen voorbereidingen voor Saint-Pols 

terechtstelling,, die een dag later zou worden voltrokken. Ter verontschuldiging van 

zijnn eerdere gang naar Frankrijk voerde Füips aan dat hij zich hiertoe had laten 

overredenn door zijn zwager. 

Tochh domineerden de leden van de familie Croy vooralsnog met opnieuw 

dee hertogelijke omgeving zoals ze dat eerder hadden gedaan ten tijde van Füips de 

Goede.. Wel reikten de belangen van Croy's intussen veel verder dan de zuidweste-

lijk ee gewesten Picardië, Artesië en Henegouwen waar hun wortels lagen. Zo was 

vliess ridder Füips van Croy-Chimay reeds in 1454 getrouwd met Walburga van 

Meurs,, de oudste dochter van graaf Vincent. De bezittingen van de graaf beston-

denn voornamelijk uit het kleine graafschap Meurs, dat zich uitstrekte tussen het 

Overkwartierr van Gelre en de linkeroever van de Rijn, en enkele belangrijke heer-

lijkhedenn in het Land van Overmaas. Vincent beheerde dit patrimonium sinds 

1448.. Ofschoon de graaf uiteindelijk pas in 1499 zou overlijden, was hij in 1482 

reedss een oud en armlastig man. De Fransen hielden Bernard, Vincents kleinzoon 

enn enige mannelijke erfgenaam toen al jaren vast. Het gevraagde losgeld kon de 

graaff  niet opbrengen. Delen van Vincents erfenis zouden dus vroeg of laat wellicht 

100 R. Vaughan, Charles the Bold, 250-253 en M.R. Thielemans, 'Les Croy, conseülers des dues 
dee Bourgogne', 130. De tekst van het bestand van Soleuvre bij Jean Molinet, Chromques. I, 
115-127. . 



152 2 HANSS COOLS 

toevallenn aan zijn overige verwanten." Naast Filips van Croy-Chimay was dit Jacob 

III  van Horn*. Zijn moeder, Johanna van Meurs, was Vincents jongste zuster. 

Zoalss ik in Hoofdstuk VII I nog zal beschrijven, dongen zowel de jongere 

broerr van Füips van Croy, Jacob, als die van Jacob van Horn*, Jan, vanaf septem-

berr 1482 naar de Luikse bisschopszetel.12 Ook zal ik verhalen hoe beide rivalen 

hierbijj  konden rekenen op de haast onvoorwaardelijke steun van hun respectieve-

lijkee families. Beide families streefden ernaar, namens de de Bourgondisch-Habs-

burgsee vorsten, de middenloop van de Maas, van Sedan tot Venlo, te beheersen. In 

dezee strategie paste ook het huwelijk dat Katherina van Croy, de oudste dochter 

vann Füips, in 1490 aanging met Robrecht II van der Mark. Robrecht II bezat het 

stadjee Sedan, maar bovenal was hij één van de voornaamste erfgenamen van zijn 

doorr toedoen van de broers Horn vermoorde oom Willem van der Mark. 

Ookk nadat Jan van Horn er eindelijk in was geslaagd zijn gezag in het hele 

prinsbisdomm te vestigen, luwde de competitie tussen beide huizen niet. Toen graaf 

Vincentt van Meurs in 1499, haast negentig jaren oud, eindelijk overleed, poogden 

ledenn van de twee families onmiddellijk de hand te leggen op de goederen van Ber-

nard,, de nog immer opgesloten kleinzoon van Vincent. Twee jaar later stierf ook 

Vincent.. Toch kwam het niet opnieuw tot een confrontatie. Een huwelijk bood 

beldee partijen een uitweg zonder gezichtsverlies. In december 1501 trouwde Jacob 

II II  van Horn*, de oudste zoon van Jacob II , met Margareta van Croy, de jongste 

dochterr van Filips en Walburga. In het contract dat bij de overeenkomst hoorde, 

droegenn Jan van Horn, bisschop van Luik en een oom van Jacob II , en Karel van 

Croy-Chimay*,, Margareta's broer, hun rechten op het graafschap Meurs uitdruk-

kelijkk over op het koppel. Deze demarche mocht niet baten. Er waren meer kapers 

opp de kust en het graafschap Meurs kwam uiteindelijk dan ook in handen van 

Duitsee vertrouwelingen van keizer Maximüiaan: de graven van Wied. 

Adellijkee erfenissen omvatten niet alleen reëel bestaande goederen. Ook 

aansprakenn gingen van de ene generatie op de andere over. Zo gaven de nazaten 

vann Karel van Croy elkaar van vader op zoon het papieren bezit van het graafschap 

111 Zie voor wat voorafgaat en wat volgt: W. Paravicini, 'Moers, Croy, Burgund', passim en 
ï.h.b.. 55-66 en M.J. Wolters, Notice historique, 251-256. Vincent werd geboren omstreeks 
1420.. In 1473 viel hi] in ongenade bi) Karel de Stoute. Hij er slaagde er nooit meer in zijn 
vroegeree machtspositie te herstellen. 
122 Zie Hoofdstuk VIII . 
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Meurss door. Papier is verduldig. Toen de Oostenrijkers tijdens de zevenjarige oor-

log,, in 1757, Meurs op de Pruisen veroverden, beleende de keizer een telg van het 

geslachtt Croy op grond van het tweeënhalve eeuw eerder gesloten huwelijkscon-

tractt met het graafschap. Diens vreugde bleek echter van korte duur, want de Prui-

sischee koning Frederik I I kwam als winnaar uit de strijd. Deze lijfd e Meurs op-

nieuww in bi) het Pruisische patr imonium, waartoe het sinds 1712 had behoord.1' 

Ondankss deze mislukkingen aan de boorden van Maas en Rijn, zette de 

familiee Croy haar hernieuwde opmars in de laatste jaren van de vijftiende eeuw 

door.. Vooral Willem van Croy-Chièvres*, een neef van Karel van Croy-Chimay*, 

zouu uitzonderlijk veel macht en bezittingen in zijn hand verenigen.14 Na het over-

lijdenn van Engelbrecht van Nassau*, in 1504, groeide hij uit tot de meest vooraan-

staandee edelman in de Lage Landen. Zo zat Willem de regentschapsraad voor die 

hett bestuur over de Nederlanden waarnam tijdens de tweede reis van Fiiips de 

Schonee en diens echtgenote Johanna van Castilië naar Spanje. In 1509 volgde Wil -

lemm Karel van Croy-Chimay* op als eerste kamerheer en eerst verantwoordelijke 

voorr de opvoeding van aartshertog Karel, de latere keizer. O ok na Karels aantre-

denn als zelfstandig vorst in 1515, bleef Willem de eerste kamerheer die als sterke 

mann achter de schermen het beleid van zijn meester stuurde. Deze positie behield 

Willemm tot aan zijn dood in 1521. 

Verderopp zal ik ook aangeven hoe Willem van Croy zijn familieleden hoge 

kerkelijkee ambten bezorgde.15 Maar ook zichzelf vergat Willem beslist niet. Toen 

Fiiipss de Schone in 1505-1506 grote delen van het vorstelijk domein verkocht of 

verpanddee om zijn tweede Spaanse reis te financieren, greep de voorzitter van de 

regentschapsraadd de kans om de hoge rechtsmacht over tal van heerlijkheden 

rondomm Leuven en in het graafschap Namen te verwerven.u>  In 1518 voegde pupil 

133 W. Paravicini, 'Moers, Croy, Burgund', 64-65. 
144 Een goede biografie van Willem van Croy-Chièvres ontbreekt tot op heden. G. Dansaert 
enn T. de Limburg-Sttrum, Guillaume de Croy-Chièvres, schreven een panegyriek. De beste ana-
lysess van Willems handelen als politicus bij P. Chaunu en M. Escamüla, Charles Quint, 81-
155;; F. Walser, Die Spamschen Zentralbehörden, 121-150; A. Walther, Die Anfdnge Karls V., 
passimm en vooral 127-212. Zie voor wat volgt ook aldaar 20-26. 
133 Zie Hoofdstuk MI L 
166 Meer over het vervreemden van het domein in 1505-1506 bij J.M. Cauchies, 'Voyage 
d'Espagne',, 217-244. Zie voor Willems Naamse transacties aldaar op 244. Het verwerven 
vann de hoge rechtsmacht in tal van Brabantse dorpen in: ARAB Rk 445 en R. Van Uytven, 
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Karell  de Brabantse heerlijkheden van zijn oude leermeester samen tot het markie-

zaatt Aarschot.1- Eerder al had de vorst Willem beloond met de Napolitaanse 

hertogdommenn Sona en Archi en de baronie Roccacitta. 

b)b) Keuzes van Nederlandse aristocraten omstreeks 1477 

Philippee de Commynes, nog een kamerheer van Karel de Stoute die zijn toevlucht 

hadd gezocht bij Lodewijk XI , wijdde in zijn memoires lange bespiegelingen aan het 

lott van de terechtgestelde Saint-Pol.l s Zij getuigen van de angst die edellieden 

bevingg nu Lodewijk X I en Karel de Stoute een sterkere druk op hen uitoefenden.v> 

Diee angst keerde zich evengoed tegen de vorsten. De adellijke schrik leidde onder 

anderee tot de onvoorziene kampwisselingen die ik eerder in Hoofdstuk II I be-

schreef.200 Overigens waren aan die kampwisselingen ook risico's verbonden, zoals 

Philippee de Commynes heel goed wist: 

MaisMais fay peu veü de gens en ma vie qui sachent fouyr a temps, ne cy, ne 

ailieurs:ailieurs: les ungs n'ont point d'esperance a'avoir recueil et seüreté ès pays 

voisins;voisins; les au tres ont trop d amour a leurs biens, d leurs femmes et a leurs 

enfants.enfants. Et ces raisons ont es té cause de faire perir beaucoup gens de bien.2X 

Hett citaat verschaft tevens inzicht in de levensdoelen van tal van edellieden: veilig-

heidd en genieten van het familiale patrimonium om het vervolgens ongeschonden 

doorr te geven aan hun opvolgers. Na het plotse overlijden van Karel de Stoute op 

55 januari 1477 leek Lodewijk XI voor heel wat edellieden de enige vorst die de 

begeerdee veiligheid kon waarborgen: 

'Croyy en Leuven', 25. 
177 Cfr. P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 130. 
188 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 22-25, 72-~5 en 
83-91. . 
V)V) W. Paravicini, 'Peur, pratiques, intelligences', 186-187. 
200 De veronderstelde ontrouw van edellieden ten tijde van Karel de Stoute gold lange tijd 
alss communis opinio in de Bourgondische histonografie. Zie bijvoorbeeld J. Bartier, Charles Ie 
Témératre,Témératre, 254 en Idem, Ugistes et gens de finances, 209, 284 en 420. R. Yaughan plaatste als 
eerstee kritische kanttekeningen bij deze opvatting in zijn Charles the Bold, 230-260. Zie 
tevenss W. Paravicini, Guy de Brimeu, 544. 
211 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. j . Calmette m.m.v. G. Durville, 74. 
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lislis se tournoyent (vers Ie rol) par necessité, pour ce qu 'il% estoient situe'% ou 

demouransdemourans pres des villes ou dedans celles qm estoient ja en l'obeissance dudit 

seigneurseigneur (Ie roi).:2 

Amperr vij f dagen nadat zijn rivaal voor de poorten van Nancy was gesneu-

veld,, wist Lodewijk, die toen te Tours verbleef, hiervan.23 Margareta van York en 

haarr stiefdochter Maria van Bourgondië verkregen pas op 24 januari zekerheid om-

trentt Karels lot. In Gent, waar het Bourgondische hof resideerde, heerste tot dan 

dee grootste verwarring. Intussen had Lodewijk XI zijn legers reeds naar Bourgon-

diëë en Picardië gezonden. Op 19 januari - zijn troepen hadden toen al enkele ste-

denn langs de Somme bezet - kondigde de koning aan dat hij alle gebieden die Karel 

dee Stoute van hem in leen had gehouden bij het kroondomein zou aanhechten. 

Nogg eens üen dagen later, op 29 januari, erkenden de Staten van Bourgondië de 

annexatiee van het hertogdom. 

Inmiddelss hadden afvaardigingen uit de meeste Nederlandse gewesten zich 

tee Gent verzameld voor een vergadering van de Staten-Generaal. In ruil voor haar 

erkenningg als vorstin en voor de levering van geld en soldaten die de Franse op-

marss moesten stuken, willigde Maria de eisen van de vertegenwoordigers van de 

statenn in. De gemaakte afspraken omtrent bestuur en rechtspraak werden vastge-

legdd in een algemeen, een reeks gewestelijke en enkele stedelijke privilegiën.24 Wel 

hooptenn de hertogin, haar omgeving en vooral de leden van de Staten-Generaal 

nogg enige tijd de gebiedshonger van Lodewijk X I te kunnen stillen door middel 

vann fikse toegevingen. Tussen januari en maart reisden drie gezantschappen af naar 

dee koning. Hoewel Lodewijk erin slaagde de verschillende gezanten tegen elkaar uit 

tee spelen, bleek de prijs die hij voor de vrede vroeg uiteindelijk zelfs voor de radi-

calee Gentse afgevaardigden te hoog.25 Toen de koning vervolgens zijn troepen ook 

2222 Ibidem, 249-250. 
233 Jean Molinet, Chromques. I, 181 e.v.; Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette 
m.m.v.. G. Durvüle, 158-260; H. Dubois ed, Louis XI. Lettres chotsies, 335-337; M.A. Ar-
nould,, 'Les lendemains', 1-14; W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 72-^3; 
F.W.N.. Hugenholtz, 'The 1477 cnsis', 33-40 en D. Potter, War and Government, 36-39. 
244 W.P. Blockmans ed., 1477, passim en H.G. Koemgsberger, 'Fürst und Generalstaaten', 

560-567. . 
255 Zie naast de hierboven vermelde literatuur F.W.N. Hugenholtz, 'Cnsis en herstel' 1-6; P. 
Vann Ussel, Maria van Bourgondië, 103-110. Meer omtrent de Bourgondische gezantschappen 
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liett optrekken tegen plaatsen in Henegouwen, het gebied rond Kamenjk en de 

Franche-Comté,, viel ook de juridische schaamlap die hij tot dan toe had opgehou-

denn weg. De suzereiruteit over deze gewesten berustte immers bij de Duitse keizer. 

Zoveell  voortvarendheid wekte de ongerustheid op van de Vlaamse stads-

bestuurders.. Zij zonden nu de eerder beloofde milities naar het strijdtoneel. De 

poortenn van Sint-Omaars, Aire, Rijsel, Dowaai en Valencijn bleven in deze dagen 

geslotenn voor de koninklijke troepen, ondanks hun felle aanvallen. De Franse 

opmarss kwam in mei en juni 1477 tot staan. De standvastigheid van deze vij f 

stedenn wekte de bewondering op van Jean Molinet, de huis historiograaf van het 

Bourgondischee hof. In lyrische bewoordingen prees hij de steden als vièrges, ferm es et 

conscons tantes a /'époux.26 

Dee meeste Picardische en Artesische steden die eerder Franse troepen 

haddenn zien naderen, zwichtten wel. De koninklijke beloften om nieuwe privileges 

tee schenken of toch zeker de bestaande te respecteren en belastingsvoordelen toe 

tee kennen, trokken de stadsbestuurders niet zelden over de streep.27 Maar of er 

verzett werd geboden en hoelang hing ook af van de adellijke aanvoerder van het 

plaatselijkee garnizoen. Verscheidene van deze lieden gingen tijdens de eerste maan-

denn van 1477 over in Franse dienst.28 Filips van Crèvecoeur*, heer van Esquerdes, 

vliesndderr en Bourgondisch luitenant-generaal van Picardië en Artesië, speelde 

hierbijj  een sleutelrol: Plusieurs se tournèrent du party du roy, et par espeaal apres ce que 

monsmonsrr des Cordes syjut mys, qui plusieurs en emmena avec luyP 

Naa dagenlange onderhandelingen, waarbij hij zich ongetwijfeld van zijn 

eigenn toekomst verzekerde, opende de heer van Esquerdes op 5 maart de Cite'van 

Atrechtt voor Lodewijk XI.-V) Een puntige opmerking van Jean Molinet vatte de 

bijj  J. Cuvelier, J. Dhondt en R. Doehaard eds., Actes des Etatsgénéraux, 276-27? en 280-286 
enn R. Wellens, Les Etats généraux, 160-162 en 166-171. 
2f'' Jean Molinet, Chroniques. I, 218. 
277 D. Potter, War and Government, 51-57. 
2MM Zie voor wat volgt A. Collet, 'Philippe de Crèvecoeur', 376-468; M. Harsgor, Recherches 
sursur Ie personnel. II, 1077-1116; W. Ossoba, 'Philippe de Crèvecoeur', in: R. De Smedt ed., Les 
chevaliers,chevaliers, 142-143 en D. Potter, War and Government, 37-38 en 49-51. 
--}}  Philippe de Commynes, Mémoires. II, eds. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 250. 
M)M) De Cttévzn. Atrecht was het stadsdeel dat rond de kathedraal en het bisschoppelijk paleis 
lag.. Met was een koninklijk leen. Het commerciële centrum, de Ville, had zich ontwikkeld 
inn de buurt van de Sint-Vaastabdij. Een muur scheidde beide stadsdelen. De inwoners van 
dee t 'tik weerstonden de Franse aanvallen nog een tijdje. 
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draagwijdtee van Crèvecoeurs beslissing correct: La conversion de ce chevalier plonga 

maintmaint coeur en tribulation, pource qu 'il  avoit es té soeuf noury en la maison de Bourgogne* 

Filipss van Crèvecoeur was een telg uit een Picardisch geslacht dat in het kiel-

zogg van de Bourgondische hertogen fortuin had gemaakt. Filips' vader, Jacob, was 

ookk vliesndder geweest. Zij n eerste echtgenote, Bonne de La Viervüle, was een 

vooraanstaandee Artesische edelvrouw. Na haar dood zocht hij, als één van de wei-

nigee edellieden uit de Lage Landen, een vrouw in de stamlanden van de hertogen. 

Al ss kamerheer van Filips de Goede ontmoette Jacob natuurlijk leden van de aan-

zienlijkstee Bourgondische families. Zijn nieuwe bruid, Margareta van La Trémoille, 

kwamm uit die kringen.32 

Dee enige zoon uit dit tweede huwelijk, Filips, groeide op aan het Bourgon-

dischee hof.33 Hij ontpopte zich al snel tot een kundig militair. Na de uitschakeling 

vann Lodewijk van Luxemburg beschikte Filips over een patronagenetwerk dat 

wellichtt het grootste was van de hele regio. In tegenstelling tot verschillende leden 

vann de familie Croy viel hij met in ongenade tijdens de regering van Karel de 

Stoute.. Filips was ook met altijd elders aan de slag zoals Guy van Bnmeu, die 

anderee Picardische vertrouweling van de hertog.34 Filips mocht dan minder roem 

oogstenn tijdens de militaire campagnes van Karel de Stoute, hij behield wel het 

gouverneurschapp van een aantal steden langs de Somme. Daarenboven zag hij bij 

dee opeenvolgende wapenstilstanden die Lodewijk X I en Karel de Stoute sloten, 

namenss deze laatste toe op de correcte uitvoering van de bepalingen. Deze functie 

verschaftee Filips veel invloed. De teruggave van geconfisqueerde lenen aan de oor-

spronkelijkee bezitters zorgde immers altijd voor moeilijkheden bij de uitvoering 

vann dergelijke overeenkomsten. 

Filipss had ook machtige verwanten. Zijn echtgenote, Isabella, was een doch-

terr van vliesridder Jan IV van Auxy.35 De heren van Auxy behoorden reeds aan het 

311 Jean Molinet, Chroniques. I, 211. 
322 CAJ. Armstrong, 'Had the Burgundian government', 234-235; M.T. Caron, La noblesse 
dansdans Ie duché de Bourgogne, 15, 315, 379, 397 en 517; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 76 en 540 n. 
33.. Zie ook W.A. Weary, 'La maison de La Trémoille', 197-212. Een biografie van Jacob bij 
B.. Schnerb, 'Jacques de Crèvecoeur', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 74-75. 
333 Olivier de la Marche, Mémoires. 11, 51. 
344 W. Paravicini, Guy de Bnmeu, passim. 
355 C. Pierard, 'Jean IV, seigneur et ber d'Auxy', in: R. De Smedt, Les chevaliers, 103-104; W. 
Paravicini,, Guy de Bnmeu, 23 n. 40, 59 n. 91, 84 n. 253 en 540 n. 33 en D. Potter, War and 
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eindee van de veertiende eeuw tot de cliënten van de Bourgondische hertogen. 

Tochh speelde Isabella's grootvader, David, nog een belangrijke rol aan het hof van 

dee Franse koning Karel VII . Diens zoon Jan koos uiteindelijk ondubbelzinnig voor 

eenn loopbaan in Bourgondische dienst. Hij bracht het tot kamerheer van Filips de 

Goedee en later zelfs tot opvoeder en opperkamerheer van de jonge Karel de 

Stoute.. Jans tweede dochter, Maria, zou trouwen met Jan van Brugge-Gruuthuse*, 

dee enige zoon van vliesndder Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*.36 

Lodewijkk X I bevestigde Filips van Crèvecoeur, na diens kampwisseling, in 

allee ambten die hij tevoren in Picardië en Artesië namens Karel de Stoute had 

bekleed.. Bovendien nam de koning hem op in de Orde van Saint-Michel. Filips 

verwierff  ook een zetel in de koninklijke hofraad. Maar hij had het aanvankelijk veel 

tee druk met oorlogvoeren aan de grenzen om echt invloed uit te oefenen op het 

Fransee beleid.37 

Dee koning beloonde met alleen Filips gul, maar ook diens verwanten en 

cliëntenn die de Franse kaart hadden gespeeld. Filips zwager, Jan van Brugge-Gruut-

huse*,, die in 1479 in Franse dienst trad, zou eveneens zetelen in de koninklijke 

raad.. Jan zou Filips na diens overlijden (1494) zelfs opvolgen als stadhouder van 

Picardië.388 De buitenechtelijke halfbroer van Filips' echtgenote, Joris van Auxy, 

schoptee het tot koninklijk hofmeester. En Filips' oudere halfbroer, Antoon werd 

grandgrand louvetier (letterlijk vertaald: opper-wolven jager) van Frankrijk.39 

Samenn met enkele andere Bourgondische overlopers zoals Lodewijk van 

Halewijn*,, heer van Piennes40 en vooral Antoon, de Grote Bastaard van Bourgon-

Government,Government, 49-50. 
3fll J.B.B. Van Praet, Recherces sur Louis de Bruges, 71 e.v. 
377 A. Collet, 'Philippe de Crèvecoeur', 403 404; M. Harsgor, Recherches sur (e personnel. II. 
1089-1094. . 
388 J.B.B. Van Praet, Recherches sur Louis de Bruges, 71 e.v en Philippe de Commynes, Mémoires 
II,II,  ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 321. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote zou 
Jann Renée van Bueil huwen, een bastaarddochter van Lodewijk XI . 
399 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 11074108 (daar ook meer over het ambt van 
grand-louvetiet)grand-louvetiet) en D. Potter, War and Government, 49-50. 
400 In ruil voor samenwerking had Lodewijk XI de heer van Piennes uit krijgsgevangenschap 
ontslagen.. Van 1512 tot bij zijn overlijden in 1516 zou Lodewijk ook het gouverneurschap 
vann Picardië bekleden. Zie Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. 
Durville,, 311 en 320 321; M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 1576-1602 en D. Potter, 
WarWar and Government, 50 en 315. 
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die*,411 zouden Filips van Crèvecoeur*  en Jan van Brugge-Gruuthuse*  een echte 

factiee vormen in de regentschapsraad ten tijde van de mindeqangheid van Karel 

VII II  (1483-1491). Deze groep stond een politiek van inmenging in de Nederlandse 

troebelenn voor, die er op gericht was Vlaanderen alsnog aan het kroondomein te 

hechten/2 2 

Filipss van Crèvecoeur*  was met de enige vliesndder die tijdens de kritieke 

jarenn rondom 1477 zijn heil zocht bij de Franse koning. In de beide Bourgondiës 

schaardenn Filips Pot,4}  Jan Damas,44 Jan I I van Neufchatel*  en hun volgelingen 

zichh aan de zijde van de invallers. Hun overlopen had al even dramatische gevolgen 

voorr de jonge hertogin Maria als dat van Filips van Crèvecoeur. Verder liet Lode-

wij kk X I Jacob van Luxemburg, heer van Richebourg45 en Antoon de Grote Bas-

taardd van Bourgondië*  slechts uit krijgsgevangenschap ontslaan nadat ze een eed 

vann t rouw aan hem hadden gezworen. 

Dee eerste drie van deze vliesndders brachten op deze wijze hun aanzien en 

hunn inkomen in veiligheid onder de nieuwe heerser. Dat deze heerser geweld-

dadigee trekjes vertoonde, voelde Jacob van Luxemburg aan den lijve. Nadat hij op 

277 juni 1475 bij Atrecht door Franse soldaten werd gegrepen, liet Lodewijk X I 

hemm opsluiten. Aan zijn enkel werd een zogenaamde "ftllette du roy" geklonken: 

ungung anneau pour mectre a ung pied seul, mal aysé a ouvnr, comme ung 

carcan,carcan, la cbesne grosse et pesante et une grosse boulle defer au bout, beaucoup 

plusplus pesante au 'il  n 'estoit de raison, ne qu 'il  ne appartenoit.46 

Hett vooruitzicht uit deze weinig fortuinlijke situatie te worden bevrijd en de hoop 

althanss een deel van de erfenis van zijn onthoofde broer, Lodewijk graaf van Saint-

411 J.M. Cauchies, 'Antoine de Bourgogne', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 118-120; J. 
Clement,, 'Antoine de Bourgogne' 165-182; A. Commies, '"Nul ne s'y frotte", 59-76 en R. 
Vann Uytven, 'Antoon van Bourgondië', in: NBW. 1, k. 36-43. 
422 W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 82-83; Idem, 'Autocratie ou poly-
archie?',, 284-287; M. Harsgor, Recherches sur Ie personnet. II en III,  1077-1116, 1576-1602, 
2356-23677 en D. Potter, War and Government, 40-43 en 91. 
4ÏÏ W. Ossoba, 'Philippe Pot' in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 130-131. 
444 J. Richard, 'Jean Damas', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 137. 
433 J. Paviot, 'Jacques de Luxembourg', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 138-140. 
466 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 320-321. 
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Pol,, terug te winnen, brachten Jacob er uiteindelijk toe de zijde van de koning te 

kiezen.47 7 

Antoonn van Bourgondië*, die uitgestrekte bezittingen had in Artesisch-

Picardischee grensgebied, werd door Lodewijk XI met gunsten overladen.48 Tijdens 

hett regentschap voor Karel VII I was hij samen met Filips van Crèvecoeur*  een 

vann de meest prominente leden van de zogenaamde Vlaamse factie in de Franse 

hofraad.. Hoewel Antoon meestal in Frankrijk verbleef, verbrak hij nooit alle con-

tactenn met het Bourgondisch-Habsburgse hof, waar zijn zoon Filips van Bourgon-

dië-Beveren**  een vooraanstaande positie innam. Tijdens het laatste decennium van 

zijnn leven zou Antoon zelfs opnieuw enkele diplomatieke missies voor Füips de 

Schonee vervullen. Als teken van de verzoening met zijn oudoom zegde Füips de 

Schonee Antoon ook een plaats toe in zijn hofhouding en in zijn raad. Daar boven-

opp kreeg de Grote Bastaard nog een jaargeld van wel 3000 goud-gulden. Toch 

bleeff  er een schaduw hangen. Antoon mocht dan met uit de Orde van het Gulden 

Vliess zijn geschrapt, na 1473 woonde hij nooit meer een kapittel bij. De overige 

vliesridderss drongen niet op zijn aanwezigheid aan.49 

Lodewijkk X I rekende er op dat talloze edellieden het voorbeeld van deze zes 

vliesridderss zouden volgen. In opdracht van de koning spoorde Philippe de Com-

myness zijn verwanten en bekenden aan de Franse zijde te kiezen. Toch leverden 

dezee en soortgelijke acties niet het verhoopte resultaat op, zoals Philippe in zijn 

gedenkschriftenn impliciet toegaf.50 

477 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. IV, 2216-2218 en 2725-2729; D. Potter, War and Go-
vernment,vernment, 47-49 en Idem, 'The Luxembourg inhentance', 24-29. 
488 Meer over Antoons goederenbezit in Artesië en Picardië bij M.T. Caron, 'Enquête sur la 
noblesse',, 411-412. Antoons aanwezigheid in de Franse hofraad bij W.P. Blockmans, 'La 
positionn du comté de Flandre', 82-83 en M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. 77, 1588-1594. 
Dee contacten van Antoon met zijn zoon o.a. bij W.P. Blockmans, 'Autocratie ou poly-
archie?',, 283-286. Maximiliaans ïrntatie omwille van Antoons verblijf in Frankrijk in ADN 
BB Leitres missives 18824 (23733). Antoon en het hof van Füips de Schone in ARAB RSA 
22bis22bis f 2r en J. Chmel ed., Urkunden, 537 en 542. 
499 Nog in 1501 onderzochten de Vliesridders of ze Antoon met moesten schrappen als lid. 
Omm verder onduidelijke redenen werd Antoon toen ook een tijdje onder huisarrest ge-
plaatstt in zijn kasteel van Tournehem. Cfr. J.D. Tracy, The politics of Erasmus, 14-15. Zie ver-
derr de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or, 93, 100, 142, 149, 152-154, 199 en 233-
2355 en A. Walther, Die Anjange Karls K , 13-14. 
i(JJ Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durvüle, 173-175 en 183. 
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Integendeel,, de Franse invallen in Henegouwen stijfden vele edellieden in 

hunn verzet.51 Zoals ik hierboven reeds vermeldde, liep de Franse invasie tijdens de 

zomerr van 1477 vast. Op 18 augustus verscheen Maria van Bourgondië's langver-

wachtee echtgenoot, de kei2erszoon Maximiliaan, in Gent.52 De overlevingskansen 

vann de dynastie stegen meteen. Precies een maand later stemden vertegenwoordi-

gerss van Lodewijk XI en van Maria en Maximiliaan in met een opschort ing van de 

vijandelijkheden.. Tijdens de korte campagne van 1478 boekte geen van beide 

strijdmachtenn wezenlijke terreinwinst. De uitgeputte partijen dachten nu aan een 

watt hechter bestand. Op 11 juli kondigden ze een eenjarige wapenstilstand af. 

Zoalss gebruikelijk bevatte deze overeenkomst bepalingen omtrent het be-

heerr en de gedeeltelijke teruggave van in beslag genomen en soms reeds opnieuw 

uitgegevenn lenen. Een geschillencommissie die om de twee weken langs een andere 

zijdee van de bestandslijn zou vergaderen, moest de onvermijdelijke geschillen be-

slechten.. Karel de Stoute en later Maria en Maximiliaan bonden - net als hun 

tegenstreverr Lodewijk XI - hun partijgangers aan zich met de verbeurd verklaarde 

bezittingenn van inmiddels vijandelijke edellieden. Guy de Bnmeu bijvoorbeeld ver-

wierff  rond 1475 drie lenen uit het Rijselse, die tevoren hadden toebehoord aan 

Estoull  d'Estouteville en diens echtgenote Bonne de Herbaumez. Deze drie lenen 

samenn leverden hem jaarlijks wel 458 pond van 40 gr. VI . op. Die extra inkomsten 

maaktenn de heer van Humbercourt ook in franstalig Vlaanderen tot één van de 

aanzienlijkstee edellieden.53 De hierboven reeds voor het voetlicht gehaalde Filips 

vann Crèvecoeur*  moest zijn kampwisseling daarentegen bekopen met het verlies 

vann zijn Vlaamse heerlijkheid Thiennes. 

Dee nieuwe meesters poogden steeds dergelijke klappen te verzachten door 

schenkingen.. Toch volstonden deze giften lang niet altijd om de geleden verliezen 

511 Jean Molinet, Cbromques. I, 241-244, 246-249, 261-270 en 277-287. Zie verder H. Pirenne, 
HistoireHistoire de Belgtque. III,  23-28; A. de Fouw, Philips van Kkefy 19-30 en F.W.N. Hugenholtz, 
'Cnsiss en herstel', 5-9 (Deze auteur haalt echter de data van de bestanden van '77 en '78 
doorr elkaar). De tekst van het bestand van 1478 bij J. Dumont ed., Corps Universe! Diplomati-
que.que. Ill/'2, 24-28. 
522 W. Jappe Alberts ed., Dit sijn die wonderhjcke oorlogben, 25-26. Over de verwachtingen die 
menn bij de komst van Maximiliaan koesterde; zie o.a. F.W.N. Hugenholtz, 'Cnsis en 
herstel',, 8 en B. Van Ylaenderen, 'Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis', 37-38. 
5ii ADN B 3779; H. Cools, 'Le prince et la noblesse', 400; Idem, Met raad en daad?, 97, 140-
1422 en W. Paravicini, Guy de Brimeu, 398-424. 
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tee compenseren. De lotgevallen van Lodewijk van Halewijn*, heer van Piennes, 

zijnn illustratief. Ook op hem hadden de fillettes du roy hun uitwerking met gemist. 

Promptt verloor hij een reeks rijke lenen in de buurt van Kassei. Het vruchtgebruik 

vann de heerlijkheid Montlhéry54 dat Lodewijk XI hem aanbood ter compensatie 

vann desgranspertes qu 'il avoit eues et soustenues a venir en son service verschafte slechts een 

mageree troost. Lodewijk van Halewijns financiële situatie bleef tot in de jaren ne-

gentigg weinig benijdenswaardig. Uiteindelijk liet Karel VII I zich vermurwen door 

Piennes'' talloze klachten. De koning erkende dat Maximiliaan veel schade had toe-

gebrachtt aan Lodewijk van Halewijn en haine de ce qu'il est demourant au party et service 

dudïtdudït seigneur (d.w.z. Karel VIII) . Een eenmalige gift van 10.000 pond pour emploier en 

rentesrentes et hentaiges au dedans ce Royaulme, moest redding brengen.55 Intussen had de 

heerr van Piennes zijn familie een prominente plaats bezorgd in het nu Franse 

Picardië.. Zijn dochters trouwden met telgen uit de geslachten Aill y en Rambures. 

Frans,, Lodewijks jongste zoon, besteeg in 1503, nauwelijks twintig jaar oud, de 

bisschoppelijkee troon van Amiens. Toch bleven Lodewijk van Halewijns nakome-

lingenn zich zorgen maken om hun positie in het koninkrijk. Nog in 1516 verpacht-

tee Antoon, Lodewijks kleinzoon en voornaamste erfgenaam, een reeks landerijen 

inn het onder Bourgondisch-Habsburgse heerschappij staande Artesië onder de uit-

drukkelijkee voorwaarde dat hij deze terug zou kunnen eisen, mocht hij in konink-

lijk ee ongenade vallen.56 

Hett behouden en versterken van een adellijke clientèle in betwiste gebieden 

wass dus geen makkelijke zaak. Toch bestond een van Maria's en Maximiliaans 

voornaamstee taken juist hierin, wilden ze deze streken voor de dynastie behouden. 

Daartoee dienden ze allereerst voldoende troepen op de been te brengen om de 

Fransee invallen te weerstaan. Maar daarnaast moesten Maria en Maximiliaan de 

edelliedenn ook een aantrekkelijk alternatief bieden voor Lodewijk XI's lokroep. 

Dee jonge hertogin en haar raadslieden onderkenden die noodzaak al snel. 

Opp 28 januari 1477, nauwelijks vier dagen nadat ze zekerheid had verkregen om-

trentt het lot van haar vader, stelde Maria Adolf van Kleef*  aan tot haar stadhou-

344 F., dep. Essonne, arr. Palaiseau, k. Arpajon. 
333 Citaten uit de schenkingsakte van Karel VII I Bibliotbèque Nationale. Collections généalogiques. 
PiecesPieces originates 1468 ds. Hallwin nr. 9. 
Jfll H. Dusevel, Essai sur les archives du chateau de Lucbeux, 12. 
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der-generaal.577 Natuurlijk behoorde deze Adolf tot de intieme kring van de herto-

gelijkee familie.58 Langs moederszijde was hij een kleinzoon van Jan zonder Vrees. 

Adolfss eerste huwelijk, met Beatrix van Coimbra (+ 1462), was tot stand gekomen 

naa actieve bemiddeling van Isabella van Portugal, de echtgenote van Füips de Goe-

dee maar ook een tante van de bruid.59 Later trad Beatrix nog op als Mana van 

Bourgondië'ss doopmoeder. In 1470 hertrouwde Adolf met een van Filips de 

Goedess buitenechtelijke dochters, Anna. Maar Adolf gold ook als een van de voor-

naamstee edellieden in de Bourgondische landen. Reeds in 1456, nauwelijks vijfen-

twintigg jaar oud, werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Adolf 

hieldd zowel in Vlaanderen als in Brabant en in Zeeland belangrijke heerlijkheden 

(respecdevelijk:: Wijnendale, Ravenstein en Dreischor op Schouwen). Wanneer hij 

vergaderingenn van de Saten-Generaal bijwoonde, dan deed hij dit nu eens als lid 

vann de Vlaamse en dan weer als lid van de Brabantse tweede stand. Tevens werd 

Adolff  regelmatig beschreven als lid van de Hollandse en Zeeuwse ridder-

schappen.60 0 

Hoewell  Adolfs belangrijkste opdracht luidde de Bourgondische landen van 

invallenn te vrijwaren, beperkte zijn invloed zich geenszins tot militaire aangelegen-

heden.. Tijdens die eerste maanden van 1477 kwam haast elke beleidsdaad van 

Mariaa in nauwe samenspraak met de heer van Ravenstein tot stand.61 Zo was Adolf 

betrokkenn bij de redactie van de reeks privilegiën die Mana in het voorjaar ver-

leende,622 keerde hij zich tegen het door de meeste stedelijke afvaardigingen in de 

577 Adolfs commissiebnef is uitgegeven door L.P. Gachard ed., 'Analectes histonques. Dou-
zièmee séne. nr. CCCXXXIII' , 279-280. 
5KK W. Ossoba, 'Adolphe de Clèves', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 120-121; W.P. Block-
mans,, 'Adolf von Kleve', in: LM. V, k. 1214. 
599 M. Sommé, 'Les Portugais dans 1'entourage de la duchesse de Bourgogne', 332-335. De 
zess Hollandse hoofdsteden schonken Adolf en Beatrix naar aanleiding van dit huwelijk een 
kroess ter waarde van 50 of 60 rijders. Cfr. J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 338 (met bronver-
melding). . 
600 Cfr. W. Blockmans ed., 'De samenstelling van de staten van de Bourgondische lands-
heerlijkheden',, 78, Idem ed., Handelingen van de Leden, ƒ, 21, 33, 72 en 251; Idem, De volksver-
tegenwoordiging,tegenwoordiging, 279; M. Vale, 'A Burgundian Funeral Ceremony', 922 en R. Wellens, Les 
EtatsEtats Généraux, 462. 
611 W.Jappe Alberts, Dit si/n die wonderlijcke oorloghen, 3-9 en Philippe de Commynes, Mémoires. 
II,II,  ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 191 e.v.; M. A. Arnould, 'Les lendemains', 17 en P. 
Vann Ussel, Mana van Bourgondie, 38-41. 
622 Adolf bezegelde mede al deze privilegiën. In de aanhef van het Algemeen Privilegie geeft 
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Staten-Generaall  gewenste huwelijk van de hertogin met de dauphin," had hij een 

vingerr in de pap bij de samenstelling van Maria's eerste hofhouding en poogde hij 

haarr af te schermen van opdringerige lieden die haar tot in haar private vertrekken 

achtervolgdenn om gunsten te verkrijgen.64 

Dee hofordonnantie die deze laatste bepalingen bevatte, kwam in uiterst 

moeilijkee omstandigheden tot stand. Maria vaardigde haar uit op 26 maart 1477.65 

Tweee weken eerder, op 14 maart hadden leden van Staten-Generaal Guillaume 

Hugonet,, de kanselier van de gesneuvelde hertog, vliesndder Guy van Bnmeu, 

Karelss vertrouweling en weinig geliefde stadhouder in Luik en Gelre, en nog 

enkelee andere lieden uit de entourage van de hertog laten oppakken. Enkele dagen 

voordienn (wellicht op 10 maart) had Lodewijk X I de jonge vorstin in opspraak 

gebrachtt door een delegatie van de Staten-Generaal een brief te tonen waarin 

Mariaa de koning verzocht slechts met vier van haar vertrouwelingen te onder-

handelen:: de twee hierboven genoemde arrestanten, Adolf van Kleef en Margareta 

vann York, de weduwe van Karel de Stoute. Deze onthull ing volstond als legitimatie 

voorr de geruchtmakende vrijheidsberovingen. Wellicht vrijwaarde Margarata's en 

Adolf ss vorstelijke status hen van dit lot.66 

Uitkijkendd naar de door de Staten-Generaal toen reeds toegezegde maar 

nogg met verstrekte steun bij de landsverdediging, konden Maria en haar omgeving 

hett zich niet veroorloven de leden van de vergadering nogmaals voor het hoofd te 

stoten.. Bovendien zal de hertogin, gezien de grimmige sfeer die m Gent hing, een 

spoedigee vrijlating van haar vertrouwelingen hebben betwijfeld. Hoe dan ook, 

Mariaa nam geen van de heren die ze nauwelijks een maand eerder in haar brief aan 

dee Franse koning had aangeduid als haar toeverlaten, op in haar eerste hofhouding. 

Mariaa aan dat de tekst: "bi avise ende rade' van o.a. Adolf is tot stand gekomen. Cfr. 'Privi-
legiee voor alle landen.', in: W.P. Blockmans ed., 1477, 88 (verder passim in deze bundel). 
633 Jean Molinet, Chromques. 7, 211. 
644 RAG Raad van Vlaanderen 34323. 
655 Cfr. M.A. Amould, 'Les lendemains de Nancy', 49-50 en n. 256. 
666 Wel dwongen de leden van de Staten-Generaal al op 10 maart Margareta Gent te verla 
ten.. Zie omtrent deze arrestaties en de terechtstellingen van Hugonet en de Bnmeu Philip-
pee de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durvüle, 192-199; J. Cuvelier, J. 
Dhondtt en R. Doehaard eds., Artes des Etatsgénéraux, 283-286; C. Paillard, Le proces, passim; 
W.. Paravicini, Guy de Brimeu, 450-492 en R. Wellens, Les Etats-Généraux, 166-174. 
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Tweee dagen nadat ze haar hofordonnantie had uitgevaardigd, stemde Maria 

noodgedwongenn in met de oprichting van een commissie die de aanklachten tegen 

dee arrestanten moest onderzoeken (28 maart).67 In deze commissie zetelden zowel 

vertegenwoordigerss van de hertogin, als van de Staten-Generaal, als van het Gent-

see stadsbestuur. Deze laatsten namen echter al snel het voortouw. N og voordat de 

onderzoekerss hun werkzaamheden hadden aangevat, veroordeelden de Gentse 

schepenen,, daartoe aangespoord door een morrende bevolking, de bekendste ge-

vangenenn ter dood. Op 3 april, Witte Donderdag, werden Guil laume Hugonet en 

Guvv van Brimeu gefolterd en vervolgens onthoofd. 

Niett alleen Adolf van Kleef liet zijn invloed gelden bij de samenstelling van 

Maria'ss hofhouding. Ook de verzamelde statendelegaties oefenden druk uit/'H Ten 

minstee zes van Maria's zesentwintig kamerheren onderhielden goede betrekkingen 

mett één of meer van deze regionale statenvergaderingen. Karel van Oignies*, heer 

vann Estrées behartigde op gezette tijden de belangen van de stad Rijsel aan het 

hof/,,;; Baanrots Jan, heer van Wassenaar*, die gold als een prominent aanhanger 

vann de Kabeljauwse factie, vertegenwoordigde verscheidene malen de Hollandse 

ridderschapp bij vergaderingen van de Staten-Generaal.70 De Leuvense meier Lode-

wij kk Pynnock*  was erbij toen Lodewijk XI een afvaardiging van de Staten-

Generaall  de voor hertogin Maria zeer compromitterende brief toonde.71 Ook 

Jacobb van Geten (Jauche)*, heer van Mastaing, zetelde in de Brabantse ridder-

schap.. Toch duidden de Henegouwse leden van de Staten-Generaal Jacob aan als 

hunn man in de onderzoekscommissie die een oordeel had moeten vellen over 

Guillaumee Hugonet en Guy van Brimeu.72 Net als de Brabantse statenleden telden 

dee Vlamingen zeker twee goede bekenden temidden van Maria's kamerheren. 

(n(n L.P. Gachard, 'Note sur Ie jugement', 219-240. 
688 M.A. Arnould daarentegen minimaliseert de druk die de leden van de Staten-Generaal 
zoudenn hebben uitgeoefend op Maria bij de samenstelling van haar hofhouding; cfr. diens 
'Less lendemains de Nancy', 50. 
699 Jean Molinet, ChrontquesU, 79-83; A. Dervüle, 'Les pots de vin', 457, 466 en 469. 
700 A.G. Jongkees, 'Het Groot Privilege', 163-165 en 196 (met verwijzing naar de Divisiekro-
niek)) en M.J. van Gent, "Perti/etike saken", 178 en 180. 
711 Zie hierboven noot 59. Omtrent dit personage L. De Mecheleer, 'Un officier du prince', 
351-3699 en R. Van Uytven, 'Pynnock, Lodewi|k', in: NBW. 2, k. 715-718. 
-Jeann Molinet, Chromques. I, 198-200; J. Cuvelier, J. Dhondt en R. Doehaard eds., Actes des 
EtatsEtats Généraux, 271 e.v. en R. Wellens, Les Etats Généraux, 435. 
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Jacobb van Gistel*, heer van Dudzele, behoorde tot de gezanten van de Staten-Ge-

neraall  die Lodewijk XI in de eerste dagen van maart tot een wapenstilstand 

trachttenn te bewegen.73 Het aanzien op het Europese politieke toneel van Maria's 

chevalierchevalier d'honneur tenslotte, vliesridder Lodewijk van Brugge*, heer van Gruuthuse 

enn graaf van Winchester, stond buiten kijf . Zo mocht Lodewijk de Engelse koning 

Eduardd IV tot zijn persoonlijke vrienden rekenen. Maar de heer van Gruuthuse 

genoott ook het vertrouwen van de Bruggelingen. Tijdens het woelige voorjaar van 

14777 bedaarde hij zonder veel omhaal tot tweemaal toe opstootjes in de stad. Later 

zouu hl) uitgroeien tot één van de belangrijkste leiders van de Vlaamse staten in hun 

verzett tegen Maxirmliaan.74 

Eénn van de meest verstrekkende bepalingen van het Algemeen Privilegie be-

helsdee de afschaffing van het Parlement van Mechelen."5 Een samen met de vorst 

rondreizendee Grote Raad moest de meeste taken van het Parlement overnemen. 

Dezee Grote Raad zou dus met alleen de vorstin bijstaan in het bestuur maar ook 

fungerenn als het hoogste rechtscollege voor de Bourgondische landen. Het 

Algemeenn Privilegie bepaalde de samenstelling van die Grote Raad vrij nauwkeurig. 

Err zouden twaalf juristen en twaalf edellieden in zetelen. Bovendien zouden ook 

dee verwanten van de vorstin, de zogenaamde pnncen ende heeren van onsen bloede toe-

gangg tot de vergaderingen hebben. Naast Adolf van Kleef*  en zijn zoon Filips*, 

behoordenn tot deze laatste groep lieden als Lodewijk van Bourbon*, de bisschop 

vann Luik en Ellips van Bourgondië-Beveren*, de zoon van de Grote Bastaard 

Antoon*.. Jacob graaf van Romont*,76 de negende zoon van Lodewijk de hertog 

vann Savoie gold dan weer als een vorst. Ook Pieter van Luxemburg*, die tegelijker-

tijdd zwager en schoonvader van de graaf van Romont was, en Jacob van Luxem-

^^ Zie hierboven noot 69. Zie verder: J. Cuvelier, J. Dhondt en R. Doehaard eds., Artes des 

EtatsEtats Généraux, 296 n° 1 en 303 n° 5 en R. Wellens, Les Rtats Généraux, 435. 
'44 Lodewijk was de vader van de hierboven reeds voor het voetlicht gehaalde Jan van Brug-
ge-Gruuthuze;; zie noot 41. Zie verder: M.P.J. Martens, 'De biografie van Lodewijk van 
Gruuthuse',, 13-36. 
"̂ ^ Zie voor wat volgt Hoofdstuk I en noot 50 aldaar. 
''ff'' Charlotte, één van Jacobs zussen was getrouwd met Lodewijk XI . Jolanda van Frankrijk, 
dee zus van deze laatste trouwde dan weer op haar beurt met Amadeus IX, Jacobs oudste 
broer.. Jacob zelf trouwde met één van zijn nichten: Maria van Luxemburg. Deze Mana was 
dee oudste dochter van Pieter en Margareta van Savoie. Mana's zuster, Francoise zou later 
inn de echt treden met Filips van Kleef. 
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burg-Fiennes**  konden aanspraak maken op een quasi-vorstelijke status. Bovendien 

hadd Mana er alle belang bij om deze erfgenamen van de onthoofde connétable 

Lodewijkk aan zich te binden. 

Bijj  deze lieden voegde zich, nadat hij zich vrij had gekocht uit zijn Franse 

gevangenschap,, de vliesndder Engelbert van Nassau*.77 Net als Adolf van Kleef* 

drongg Engelbert er sterk bij Maria op aan dat zij het eerder geplande huwelijk met 

Maximiliaann van Oostenrijk werkelijk zou aangaan. Engelbert mocht dan ook enig 

persoonlijkk voordeel van zo'n huwelijk verwachten. Zij n echtgenote, Cimburga van 

Baden,, was een volle nicht van Maximiliaan. Weldra zou ook de heer van Breda tot 

dee vorstelijke familie behoren. Maar misschien leverde Maria's eerste hofdame, Jo-

hannaa van Halewijn-Komen78 wel de meest doorslaggevende argumenten voor het 

huwelijkk met Maximiliaan. Naar het woord van Philippe de Commynes verklaarde 

zee in volle raadsvergadering: Que sa maistresse estoit femme pour porter enfans, et que de 

celacela Ie pays avoit besoin. Daartoe zou ze met een man moeten trouwen en met met een 

kind.™ ™ 

Ofschoonn geen verwanten van de hertogin noch prinsen in enge zin, 

behoordenn ook de eerste kamerheer Lodewijk van Brugge*,80 diens zwager Wolfert 

vann Borssele*,81 de tweede kamerheer Joost van Lalaing*82 en Willem van Eg-

"'"'  Engelbert werd reeds in 1473 tot Vliesndder verkozen. Hij was toen nog geen 22 jaar 
oud. . 
"88 Johanna van der Clyte (1440-1512) was erfgename van de njke heerlijkheid Komen. Ze 
goldd als een verstandige en gecultiveerde dame. Uit haar huwelijk met Jan van Halewijn (+ 
1473)) werden vijf kinderen geboren, waaronder de beroemde humanist Georgius Haloinus. 
Johannaa was goed bevriend met Margareta van York. De keuze voor haar als eerste hof-
damee lag dus voor de hand. Later zou Johanna als gouvernante de opvoeding van Füips de 
Schonee meebepalen. Na diens huwelijk met Johanna van Castilië trad ze nog toe tot haar 
hofhouding.. RAG Raad van Vlaanderen 34323; C.H. Cools, "Met raad en daadV\ 174-175. Zie 
ookk prosopografisch deel onder het lemma: Halewijn, Jons van. 
'' l}l}  Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 457. Bedoeld is de dauphin, de latere 
koningg Karel VIII . Die was op dat ogenblik nog maar zeven jaar oud. 
8(11 De eerste kamerheer gaf traditiegetrouw, samen met de kanselier, leiding aan de hofraad. 
Bovendienn verschafte zijn functie hem ook toegang tot alle andere gremia. Cfr. RAG Raad 
vanvan Vlaanderen 34323; J. Van Rompaey, De Grote Raad, 159-160 en A. Walther, Die burgundi-
schenschen Zentratbehörden, 140-152. 
811 Wel was Wolferts eerste echtgenote, Mana Stuart, een dochter van de Schotse koning 
Jacobb II . Wolferts tweede echtgenote, Charlotte van Bourbon, was een telg uit een zijtak 
vann de Franse koninklijke familie. 
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mond**  tot de invloedrijkste raadslieden van Maria. Lodewijk van Brugge ontmoet-

tee trouwens nog meer familieleden tijdens de raadsvergaderingen. Maria nam ook 

Lodewijkss schoonzoon Jacob II van H o m* en diens broer Füips, heer van Gaas-

beek**  in haar raad op. Geen van deze heren betoonde zich zeer betrokken bij de 

striktt juridische activiteiten die de Grote Raad alras weer ontplooide,83 maar ze 

stuurdenn wel het beleid van de hertogin.1* 4 

Zodraa Maria en haar raadslieden een blijvende keuze hadden gemaakt voor 

Maximiliaann als echtgenoot, en het huwelijk ook daadwerkelijk was voltrokken, 

kondenn het jonge paar en hun omgeving opnieuw denken aan een versterking van 

dee Bourgondische instellingen. De uitgedunde oude garde van vliesndders drong 

nuu sterk aan op de bijeenroeping van een ordekapittel.85 Sinds de laatste plechtige 

samenkomst,, die van Valencijn in 1473, waren met minder dan dertien vliesndders 

overleden.. Bovendien verbleven zes vliesndders, al dan met gedwongen, in de 

buurtt van de Franse koning. Er verschenen dan ook maar vij f ridders in Brugge op 

300 april 1478. Het kleine gezelschap duidde eerst Maximiliaan aan als nieuwe 

souvereinn van de Orde. Vervolgens vulden de ndders hun rangen aan. Naast Ber-

tremii  van Liechtenstein,86 een raadslid uit het gevolg van de Oostenri jkse hertog, 

verkozenn ze zeven van de hierboven genoemde vertrouwelingen van Mana: Filips 

vann Bourgondië-Beveren*, Jacob van Savoie*, Pieter*  en Jacob van Luxemburg*, 

Wolfertt van Borssele*, Joost van Lalaing*  en Willem van Egmond*. In de Lage 

Landenn trad een nieuwe generatie edellieden op de voorgrond.87 

822 Op de oorspronkelijke hoflijst pnjkte Filips van Crèvecoeur als tweede kamerheer. Nadat 
dezee voor een loopbaan in Franse dienst had gekozen, benoemde Mana op 13 juli 1477 
Joostt op deze post. RAG Raad van l 'laanderen 34323. 
811 J. Van Rompaey, De Grote Raad, 131-139 en AJ.M. Kerckhoffs-de Hei), De Grote Raad. I, 
15-16. . 
844 Philippe Wielant, 'Recueü des anüquitéz de Flandre', 132 en A. Walther, Die burgundiscben 
Zentralbehörden,Zentralbehörden, 15. 
855 de Reiffenberg, Htstotre de l'Ordre, 90-95 en J. Paviot, 'Le recrutement', 79. 
MM'' G. Pfeifer, 'Bertremi von Liechtenstein-Karneid', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 170-
171. . 
877 Filips van Bourgondië-Beveren, Engelbert van Nassau, Jacob van Savoie en Füips van 
Kleeff  zijn allen geboren omtrent of na 1450. De ovengen waren een tiental jaar ouder, 
maarr speelden nu voor het eerst een werkelijk belangnjke rol. Alleen Willem van Egmond 

(°1412)) had er al een heel leven in dienst van de Bourgodrusche hertogen opzitten. Cfr. 
Philippee de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 495. 
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Niett alleen de orde van het Gulden Vlies voer wel bij de aanwezigheid van 

eenn prins-gemaal in de Lage Landen. De komst van Maximiliaan gaf een nieuwe 

impulss aan alle facetten van het Bourgondische hofleven. Al enkele weken na zijn 

huwelijkk liet Maximiliaan de omvang van zijn hofhouding, de salariëring van haar 

ledenn en de verplichtingen waaraan deze moesten voldoen vasdeggen in een 

ordonnantie.888 Het is meer dan waarschijnlijk dat opperhofmeester Olivier de la 

Marche**  dit document redigeerde, zoals hij dat eerder had gedaan voor Karel de 

Stoute.899 Al s we afgaan op het aantal hofdigrutarissen dat hij passend achtte voor 

Maximiliaan,, leken de tijden van weleer weergekeerd. Zo bedacht Olivier de kei-

zerszoonn met niet minder dan honderdzestien ridders-kamerheren [chevaliers cham-

bellans).bellans). Natuurlijk vormde de zucht naar status een belangrijke overweging bij het 

aantrekkenn van zoveel kamerheren. Maar de vergoeding die bij dit ambt hoorde,90 

wass ook een als een uitstekend middel om trouwe vazallen te belonen, edellieden 

diee have en goed hadden verloren enigzins te compenseren en heren die tussen 

tweee meesters moesten kiezen aan zich te binden.91 

c)c) Keuzes van Bourgondische aristocraten 

Dee geboren Bourgondiër Olivier de la Marche besefte als geen ander dat een der-

gelijkee strategie bovenal was geboden jegens edellieden uit de stamlanden van de 

dynastie.. Voor niet minder dan twintig raadslieden-kamerheren uit die landen 

ruimdee hij een plaats in in de eerste hofhouding van Maximiliaan. De keuze voor 

Karell  van Chalon-Arlay, graaf van Joigny*  als eerste kamerheer versterkte die 

Bourgondischee tint nog. Overigens boekten de partijgangers van Maria en Maximi-

liaann vooral in het Vri j graafschap en in Charolais net tijdens die herfstmaanden van 

14777 hun eerste successen tegen de koninklijke troepen. Een adellijke anti-Franse 

888 Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117-127; H. Vander Lin-
den,, Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, 18-29. 
899 Olivier de la Marche mocht klaarblijkelijk de beoogde kamerheren selecteren; cfr. Ga-
chardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 125-126. Olivier de la Marche 
hechttee ook groot belang aan de Orde van het Gulden Vlies als een instrument om de 
dynastiee te versterken; zie zijn: Epistre pour tenir et célébrer la noble jeste du Thoisson d'Or uit 
1500;; uitgegeven in Mémoires. IV, 158-189. 
900 Krachtens deze ordonnantie ontving een kamerheer wanneer hij aan het hof verbleef een 
dagvergoedingg van 1 £ 4 s (VI. gr.). 
911 Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 125. 
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factie,, waann enkele leden van de families Chalon*, de la Baume* en Toulongeon* 

dee boventoon voerden, kreeg er voet aan de grond.'-*2 

Dee voornaamste acteur in de bewogen geschiedenis van het Vnjgraafschap 

tijdenss die laatste decennia van de vijftiende eeuw was Jan van Chalon*, de prins 

vann Oranje. Dankzij zijn eerste echtgenote, Johanna van Bourbon, beschikte Jan 

zowell  aan het Franse als aan het Bourgondische hof over een uitstekende toegang. 

Dee Bourbons stamden in rechte lij n af van de heilige koning Lodewijk IX . Boven-

dienn was Isabella, de vroeg overleden moeder van Maria van Bourgondië, een 

zusterr geweest van Johanna. Jan zelf maakte er aanspraak op Orange te regeren bij 

dee gratie Gods. Bijgevolg meende hij in geen enkele vorst zijn meerdere te moeten 

erkennen.. De opeenvolgende Franse koningen betwistten deze aanspraken, maar 

zee streefden er evenzeer naar Jan te vriend te houden. Jans talloze bezittingen 

strektenn zich immers uit langs de gehele oostelijke en zuidoosteli|ke rand van het 

koninkrijk.. In de Rhónevallei verschafte Orange met zijn titel, universiteit en bis-

schopszetell  vooral aanzien. Verder hield Jan belangrijke heerlijkheden in de Dau-

phinéé en in Savoie. Maar het grootste deel van zijn inkomen haalde Jan toch uit 

beidee Bourgondië's. Vooral in het Vrijgraafschap oefende Jan grote invloed uit. De 

bezittingenn van de familie Chalon zouden er net zo uitgestrekt zijn geweest als het 

landsheerlijkk domein.93 Ook in het westen van het koninkrijk kon Jan op enig aan-

zienn rekenen. Jans moeder Kathanna stamde uit de Bretonse hertogelijke familie. 

Ui tt haar erfenis zou Jan in 1476 enkele rijke heerlijkheden ontvangen. 

Karell  de Stoute vreesde de invloed van Jan van Chalon*. Wel kon de hertog 

hett uitstekend vinden met zijn jeugdvriend Lodewijk van Chalon, een oom van 

Jan.. In tegenstelling tot Jan mocht Lodewijk zich dan ook verheugen in hertoge-

lijk ee gunstbewijzen. Zo werd Lodewijk tijdens het Brugse kapittel van 1468 uitver-

korenn tot vliesndder.94 Deze eer zou Jan nooit te beurt vallen. Toch hoedde Karel 

dee Stoute er zich nog lange tijd voor een uitspraak te vellen in de erfeniskwestie die 

dee verschillende takken van de familie Chalon reeds sinds 1463 verdeelde en waar-

''nn L. Gollut, Mémoires histoncjues, 1366 e.v. e n j. Richard, 'Claude de Toulongeon', 180-184. 
Cfr.. Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 464-470. 
''nn Zo beweerde Jans overgrootvader aan het einde van de veertiende eeuw. Cfr. M. Hars-
gor,, Recherches sur Ie personnel. I, 770-771. 

''nn Lodewijk was een halfbroer van Willem, Jans vader. Hij overleed in 1476 op het slagveld 
bijj  Grandson; zie: J. Richard, 'Louis de Chalon', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 136. 
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overr ze ook Füips de Goede al een oordeel hadden gevraagd. Toen de hertog in 

14700 uiteindelijk toch met een vonnis kwam, verbaasde het niemand dat dit gunstig 

uitviell  voor Lodewijk en diens broer Hugo.95 

Teleurgesteldd verliet Jan het Bourgondische hof. Maar ook Lodewijk XI 

wantrouwdee hem. Anders dan gebruikelijk bij voormalige Bourgondische hovelin-

gen,, poogde de koning nauwelijks Jan te lijmen met eervolle of lucratieve ambten. 

Naa de dood van Karel de Stoute leek het tij te keren. Wel wetend dat Jan estoitgrand 

seigneurseigneur tant en la comté que duché de bourgogne, et aussi bien apparenté et aymé, Ie roy s 'en 

ayda:ayda:HiHi De koning plaatste Jan aan het hoofd van het invasieleger en beloofde hij 

hemm de teruggave van alle heerlijkheden waar hij krachtens de erfenis van zijn 

grootvaderr recht op meende te hebben. Zodra de prins echter merkte dat Lodewijk 

X II  geen aanstalten maakte deze beloften gestand te doen, schaarde hij zich met 

zijnn volgelingen aan de zijde van Maria. Vanuit vestingen als Dole en Auxonne 

slaagdenn ze erin de Franse opmars voorlopig te stuiten.97 

Mariaa en Maximiliaan wisten die inzet voor hun zaak wel te waarderen. Zo 

ruimdee Maximiliaan in november 1477 enkele plaatsen in zijn hofhouding in voor 

cliëntenn van Jan van Chalon.98 Maar bovenal benoemden de jonge vorsten Jan tot 

hunn stadhouder in beide Bourgondiës en verleenden ze hem uitgebreide volmach-

tenn opdat hij de herovering van deze streken efficiënt ter hand zou kunnen nemen. 

Uiteindelijkk baatten de inspanningen van Jan en de zijnen met. In 1480 moesten de 

laatstee partijgangers van Maria en Maximiliaan de wijk nemen naar de Lage Lan-

den.999 Jan van Chalon had daar al een jaar eerder zijn toevlucht gevonden. 

Mariaa en Maximiliaan staakten de strijd om de Landen van derwaarts over 

slechtss noodgedwongen. Ze beschouwden deze streken als hun rechtmatig bezit en 

hooptenn nog steeds die ooit eens terug te winnen. Dergelijke pogingen hadden 

alleenn maar kans van slagen wanneer het paar een netwerk van Bourgondische 

getrouwenn kon behouden. Claude van Toulongeon* en Pieter de la Baume* ont-

955 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durvüle, 205. 
'')()('' Ibidem, 204. 
977 Cfr. W. Jappe Alberts ed., Dit si/n die wonderlijcke oorloghen, 58 en 61. 
988 Claude van Vaudrey*  en Claude van Toulongeon* behoorden zeker tot de entourage van 
Jann van Chalon. Zie Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117-
118;; Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 468; J. Richard, 'Claude de Tou-
longeon',, 183-184. 
999 L. Gollut, Mémoires historiques, 1394. 
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vingenn dan ook bij de eerstvolgende gelegenheid, in 1481, de halsketen van het 

Guldenn Vlies. De vliesndders wilden tijdens dit kapittel van 's Hertogenbosch 

daarnaastt ook Claude van Neufchatel*  in hun midden opnemen. Maar vooralsnog 

stondd Albrecht van Saksen hoger in de pikorde.100 Wel zou Claude het een decen-

niumm later, toen Maximiliaan opnieuw dacht aan de herovering van het Vrijgraaf-

schap,1011 alsnog tot vliesndder brengen. Hugo van Chalon tenslotte, stond al sinds 

14788 op de nominatie, maar hij zuchtte vooralsnog in Franse gevangenschap.102 

Jann van Chalon*  daarentegen bekleedde een vooraanstaande positie aan het 

hof.. Zo mocht hij Maria en Maximiliaans dochter, Margareta, boven de doopvont 

houden.1033 Verder poogde Jan in opdracht van Maria en Maximiliaan zijn oom, de 

hertogg van Bretagne, en de koning van Engeland bij de oorlog tegen de Fransen te 

betrekken.1044 Ook kon Lodewijk van Bourbon*, de belaagde bisschop van Luik, 

rekenenn op de steun van zijn zwager.105 Maar toch vertrouwde Maximiliaan de 

prinss niet volkomen. Hij hield hem bijvoorbeeld angstvallig uit de buurt tijdens het 

Bosschee Vlieskapittel.106 

Maximiliaanss wantrouwen bleek al snel gerechtvaardigd. De vrede van 

Atrechtt (23 december 1482) bepaalde weliswaar dat Jan van Chalon, net als de 

anderee Bourgondische edellieden die in de Nederlanden hun toevlucht hadden 

gezocht,, zijn heerlijkheden in de Landen derwaarts over terug zou krijgen. Maar 

Lodewijkk X I handhaafde het beslag dat hij eerder had laten leggen op het prins-

domm Orange. Di t zinde Jan geenszins. De dood van de oude koning, acht maanden 

later,, opende nieuwe perspectieven. Jan knoopte onmiddellijk onderhandelingen 

aann met Anna en Pieter van Beaujeu, de regenten voor de nog minderjarige Karel 

VII I .. Even zag het er naar uit dat Jan zijn zin zou krijgen. Maar ook het vertrou-

wenn van de Franse regenten en vooral dat van de raadsheren van het Parlement 

vann Grenoble in Jans blijvende gehechtheid aan de kroon was gering. Daarom 

1000 de Reiffenberg, Histoire de I'Ordre de la Toison d'or, 114. 
1011 hes chroniques de la ville de Met  ̂ 588. 
1022 de Reiffenberg, Htstoire de l'ordre de la Toison d'or, 94 en 112. 
1033 W. Jappe Alberts ed., Dit sijn die wonderlycke Oorloghen, 110 en Jean Molinet, Chrvniques. I, 
320-321. . 
1044 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 797. 
1055 A. de Fouw, Philips van Kleef, 51-61. 
1(,fll W. Jappe Alberts ed., Dit sijn die wonderlycke oorloghen, 106. 
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zochtt Jan vanaf 1484 zijn heil aan het hof van zijn oom Frans II , hertog van 

Bretagne. . 

Vanuitt zijn Bretonse standplaatsen was Jan tijdens de eerstvolgende jaren 

betrokkenn bij alle intriges die uiteindelijk zouden leidden tot het huwelijk van 

Anna,, de laatste erfgename van het hertogdom, met Karel VII I (6 december 1491). 

Di tt huwelijk doorkruiste de plannen van Maximiliaan.107 De Habsburger had in 

Annaa een ideale bondgenoot gezien tegen het Franse opdringen in de Nederlan-

den.. Daarom was hij, zij het slechts per procuratie, een verbintenis aangegaan met 

Anna.. Maar Jan van Chalon, die zich eerder een voorstander had betoond van een 

huwelijkk met de Habsburger, overreedde Anna uiteindelijk voor de Franse druk te 

zwichten.. Karel VII I beloonde de prins van Oranje op vorstelijke wijze voor diens 

medewerking.. Jan ontving geld, heerlijkheden en aanstellingen als admiraal van 

Guyennee en als raadslid-kamerheer.1" 8 

Tochh bood Karels spectaculaire Bretonse bruiloft Maximiliaan ook nieuwe 

kansen.. Eerüjds, bij de vrede van Atrecht, had de aartshertog zich node neergelegd 

bijj  de Franse overheersing van Artesië en het Vrijgraafschap.109 Nu de Franse ko-

ningg zijn dochter Margareta had verstoten, eiste hij prompt beide in 1482 als bruid-

schatt aangemerkte gebieden terug. Maximiliaan zette zijn aanspraken kracht bij met 

enkelee militaire successen in het Vrijgraafschap. Jan van Chalon, die intussen als 

koninklijkk stadhouder naar dit gewest was gezonden, besefte dat telgen uit de 

Bourgondisch-Habsburgsee dynastie er weldra opnieuw de dienst zouden uitmaken. 

Maarr ook Maximiliaan had er belang bij zich weer te verzoenen met de prins van 

Oranje.. Deze stond immers nog steeds aan het hoofd van een aanzienlijk netwerk 

vann vrienden en verwanten in het Vrijgraafschap. Naar alle waarschijnlijkheid 

bedongg Jan van Chalon dan ook al tijdens de onderhandelingen die hij in het voor-

jaarr van 1493 namens Karel VII I met vertegenwoordigers van Filips de Schone en 

1,177 Zie voor de huwelijksplannen van Maximiliaan en Anna vooral H. Wiesflecker, Kaiser 
MaximilianMaximilian I. I, 319-330 en G. Bischof, 'Maximilien 1°, roi des Romains', 457-471. 
mm Jan trad zelfs op als Anna's getuige bij haar huwelijk met Karel MI L Cfr. M. Harsgor, 
RschercbesRschercbes sur ie personnel. 7, 809 en Y. Labande-Mailfert, 'Le manage d'Anne de Bretagne', 

17-42. . 
mm C. Rossignol, La Bourgogne sous Charles VIII, 127 en 197 e.v en Y. Labande-Mailfert, 
CharlesCharles VIII, 132-138 en 165-168. 
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Maximüiaann had aangeknoopt waarborgen omtrent zijn toekomst in Habsburgse 

dienst.110 0 

Opp 5 mei, na een laatste gespreksronde die zich ongeveer een maand had 

voortgesleept,, bereikten alle partijen111 een definitieve overeenkomst in Senlis.112 

Nogg geen twee weken nadat Maximiliaan dit verdrag had geratificeerd, verleende 

hijj  de prins van Oranje tal van gunsten. Jan verwierf bijvoorbeeld opnieuw de 

heerlijkhedenn in het Vri j graafschap die Karel de Stoute eertijds aan zijn oom 

Lodewijkk had toegewezen. Verder mocht de prins voortaan de plaatselijke goud-

enn züvermijnen ontginnen tegen een geringe vergoeding. Een klein jaar later, in 

novemberr 1494 volgde de ultieme beloning. Jan van Chalon werd opnieuw aan-

gesteldd tot stadhouder van het Vnjgraafschap, ditmaal namens Maximil iaan.m De 

Roomsee koning hoopte met de hulp van de machtigste lokale edelman het hertog-

domm Bourgondië opnieuw voor zijn dynastie te winnen. 

Maarr de prins van Oranje liet zich niet zo makkelijk voor de wagen van een 

anderr spannen. In de lente van 1495 trouwde hij voor de tweede maal, nu met 

Phüibertee van Luxemburg, de erfdochter van Antoon van Luxemburg.114 Deze 

Antoonn was de derde zoon van de ongelukkige graaf van Saint-Pol die Lodewijk 

X II  in 1475 naar het schavot had gezonden.115 In datzelfde jaar waren Franse troe-

penn erin geslaagd Antoon, de toen-malige aanvoerder van de hertogelijke troepen 

inn belde Bourgondië's, te vatten. Een verdere loopbaan in koninklijke dienst leek 

Antoonn nu de veiligste optie. Op deze wijze hoopte hij een deel van zijn vaders 

11(11 M. Harsgor, Recherches sur te personnel. I, 809-811 en Y. Labande-Mailfert, 'Autour du traite 
dee Senlis', 255-258. Deze auteur baseert zich vooral op de berichten die de Milanese gezan-
tenn bij de Mechelse, Weense en Franse hoven naar het thuisfront zonden. Zie ook Philippe 
dee Commynes, Mémoires. III,  ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 25. Namens Füips de 
Schonee nam Engelbrecht van Nassau* aan deze onderhandelingen deel. Maximiliaan werd 
err vertegenwoordigd door Wolfgang van Polheim*. 
1111 Naast de hierboven genoemde partijen vaardigden o.a. ook de oude keizer Fredenk II I 
enn het Zwitsers eedgenootschap vertegenwoordigers naar de onderhandelingen af. 
1122 De tekst van de vrede van Senlis bij J. Dumont ed., Corps universe/diplomatique. HI/2, 303-
311. . 
mm M. Harsgor, Recherches sur te personnel. I, 810-811. Maximiliaan zou het Vnjgraafschap 
besturenn namens zijn zoon Filips de Schone tot in 1498. Cfr. L. Febvre, Philippe II et la 
Franche-Comté,Franche-Comté, 37. 
1144 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 817-818. 
11:11 Zie voor wat volgt C. Bonabelle, Etude sur les seigneurs de Ligny', passim en M.T. 
Caron,, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 345 en 348-350. 
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erfeniss in handen te krijgen. Die gok bleek terecht. Antoon werd beloond met de 

graafschappenn Brienne en Ligny die eertijds aan Lodewijk hadden toebehoord.116 

Dezee bezittingen maakten van Antoon de meest vooraanstaande edelman langs de 

noordoostelijkee rand van het koninkrijk. Toch drong hij niet door tot de kern van 

raadsheren-kamerlingenn die de Franse politiek in het laatste kwart van de vijftiende 

eeuww in toenemende mate uitstippelden.117 Wel deed een Frans monarch nooit 

tevergeefss een beroep op Antoon wanneer hij met één van de Habsburgse 

dynastenn wenste te onderhandelen.118 

Zoo Maximiliaan intussen nog rekende op de prins van Oranje bij zijn po-

gingenn het hertogdom Bourgondië te veroveren, dan ontwaakte hij in augustus 

14955 blijvend uit die droom. Terwijl de keizerlijke troepen zich opmaakten langs de 

Saónee om het hertogdom binnen te vallen, trok Jan van Chalon naar Piëmonte. 

Samenn met Philippe de Commynes poogde hij Karel VII I er toe te bewegen zich 

uitt het Italiaanse moeras terug te trekken, waar deze intussen in was verzeild. " y 

Klaarblijkelijkk meende de prins van Oranje dat een verdeeld Bourgondië zijn eigen 

belangenn diende. Sommigen, zoals de Florentijnse gezanten aan het Franse hof, 

vermoeddenn zelfs dat Jan van Chalon er heimelijk naar streefde om beide Bour-

gondië'ss uiteindelijk voor zichzelf in te palmen.120 

Welkee plannen Jan van Chalon verder ook koesterde, de voortdurende be-

twistingg van zijn soevereiniteit over het prinsdom Oranje door de raadsheren van 

hett parlement van Grenoble schaadde intussen wel zijn aanzien. Slechts koninklijke 

directievenn zouden deze sluipende uitholling van Jans gezag kunnen stoppen. 

Daaromm poogde hij zich voortaan in de gunst van Karel VII I en vanaf 1498 ook in 

1166 Bnenne-le-Chateau ligt nu in departement Aube, arr. Bar-sur-Aube; Ligny en-Barrois in 
hett departement Meuse, arr. Bar-le-Duc. Antoons derde graafschap Roucy ligt in het dept. 
vann de Aisne, arr. Laon, k. Neufchatel-sur-Aisne. 
1177 M. Harsgor, 'Maïtres d'un royaume', 135-146. 
1188 Cfr. Jean Molinet, Ckroniqws. II, 400, 413, 449, 460-464, 490, 499, 502, 505 en 553 en Y. 
Labande-Mailfert,, 'Autour du traite de Senlis', 260-261. 
u<)u<) Zie voor Maximiliaans inval in Bourgondië C. Rossignol, La Bourgogne sous Charles VIII, 
188-196.. Voor Jan van Chalons trek naar Piëmonte: Philippe de CommyneS, Mémoires. III, 
ed.. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 221-227 en P. Pellicier en B. De Mandrot eds., Leitres de 
CharlesCharles UIL IV, 204. Voor Karel VII I in het "Italiaanse moeras": A. Jouanna, La France du 
XIXI77 ° siècle, 171-174. 
12,11 Brief van G. Vespucci en P. Capponi aan Piero dl Medici d.d. 6 mei 1494, in: G. 
Canestrimm en A. Desjardins eds., Negotiations dtplomatiques, 387. 
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diee van diens opvolger Lodewijk XI I te handhaven.121 Maar ook Maximiliaan wilde 

dee prins, ondanks alles, met van zich vervreemden. Daarom behield de keizer Jan 

propro forma als stadhouder van het Vnjgraafschap en liet hij hem tot bij diens over-

lijdenn in april 1502 een fors jaargeld van 6000 pond tournois uitkeren.122 

Janss enige zoon Filibert*  was dat op ogenblik slechts een maand oud.123 

Tijdenss de daaropvolgende jaren overstelpten zowel de Habsburgers als de Franse 

koningenn het kind en zijn moeder met gunsten.124 Wie dit stel voor zich kon win-

nen,, beheerste het Vnjgraafschap en verwierf een doorgangsroute naar Noord-

Italië,, een gebied waar zowel de Habsburgse als de Franse monarchen steeds meer 

belangstellingg voor betoonden. 

Dee Habsburgers trokken aan het langste eind. Sinds 1508 oefende Margareta 

vann Oostenrijk de souvereimteit uit over het Vnjgraafschap, en dit voor de duur 

vann haar leven.125 Après tres instante requeste van haar neef, de jonge Karel V, ver-

trouwdee zij Füibert in 1517, die toen net vijftien jaar oud was, het stadhouderschap 

overr dit gebied toe.12r' Frans I reageerde prompt met de inbeslagname van alle 

bezittingenn van de pnns waar hij de hand op kon leggen.127 Een dergelijke klap 

brachtt Filibert echter niet, zoals eertijds zijn vader, meteen aan het twijfelen. 

1211 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 815-817. 
1222 Ibidem, 818. 
1255 Zie voor wat volgt: U. Robert, Philibert de Chalon, 12-20, K. Brandi, Keiler Karel lr, 241-
2455 en 258^259 en M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 820. 
1244 Zo werd Filibert al in 1516, op zijn veertiende, uitverkoren tot \Tiesndder. Eerder, in 
1513,, had Lodewijk XI I een schenking van 50.000 £ beloofd. Cfr. M. Harsgor, Recherches sur 
IeIe personnel, ƒ, 820 en 833. 
[2:>[2:>  Met deze schenking kwam Maximiliaan tegemoet aan de wensen van de plaatselijke sta-
tenvergadering,, die de ambitieuze keizer wantrouwden, en aan de verzuchtingen van Mar-
gareta,, die meende dat ze het regentschap over de Nederlanden met aankon zonder te 
beschikkenn over een groot persoonlijk vermogen. Cfr. L. Febvre, Philippe II et la Franche-
Comté,Comté, 37 en J. de Iongh, Margareta van Oostenrijk, 142-143. Voor haar bewind ui het Vnj-
graafschapp A. Walther, Die Anfdnge Karls l'., 187-199. 
12f'' Na Jan van Chalons overlijden was Willem van Vergy stadhouder geworden. Hoewel 
zijnn beleid geen succes bleek, mocht hl) dit ambt tot in 1517 behouden. Cfr. Hoofdstuk II I 
n.. 55. J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and Papers. 11/2. 1517-1518, 1152. Zie verder 
A.. Walther, Die Anfange Karls V., 198 en U. Robert, Philibert de Chalon. I, 20. Filiberts jaar-
geldd van 4.000 £ kwam ook uit Karels schatkist en met uit die van Margareta. 
1277 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. /, 821. 
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Integendeel,, de prins van Oranje groeide in korte tijd uit tot één van Karels 

bekwaamstee veldheren. Karel beloonde Füibert rijkelijk . In 1522, na de Habsburg-

see overwinning bij Doornik, ontving hij een ruim aandeel van de in Artesië en 

Picardiëë veroverde gebieden.128 Zes jaar later volgde de zeer prestigieuze en lucra-

tievee benoeming tot vice-koning van N a p e l s .m Veel plezier beleefde Filibert met 

aann dit ambt. Nauwelijks had hij de Fransen uit dat koninkrijk verjaagd en hun 

partijgangerss bestraft of hij ontving van de net tot keizer gekroonde Karel de 

opdrachtt Florence te belegeren en de stad aan de Medici over te leveren. Filibert 

zouu de val van de Florentijnse Republiek niet beleven. Op 2 augustus 1530 sneu-

veldee hij tijdens een schermutseling van ruiterij korps en bij Gavinana, in de buurt 

vann Pistoia. 

Tijdenss zijn korte krijgshaftige leven had Füibert verzuimd te trouwen. 

Füibertss erfenis viel toe aan zijn neef René*, de enige zoon van zijn zuster Claudia 

enn haar echtgenoot Hendrik II I van Nassau*. Net zoals Filibert wierpen René en 

dienss neef en opvolger Willem van Oranje-Nassau zich al snel op als vertrouwe-

lingenn van Karel V.130 Later droeg Willems prinselijke titel er zeker toe bij dat de 

Nederlandsee tegenstrevers van Filips II hem erkenden als hun aanvoerder.131 O ok 

Willemss nazaten koesterden hun prinselijke titel. Ten tijde van de Republiek 

verhoogdee die titel het aanzien van de stadhouders en bood hij hun emg houvast 

bijj  hun voortdurende worsteling om de macht met de stedelijke regenten.132 Ruim 

driee eeuwen na de dood van Jan van Chalon verwierf een prins van Oranje alsnog 

koninklijkee status133. 

Dee lotgevallen van de prinsen van Oranje illustreren de uitdagingen waar 

ledenn van hoog-adellijke, quasi vorstelijke geslachten steeds vaker voor stonden 

12ftt AN. Sine J. Trésor des chartes 799 f. 5. 
1299 Zie voor wat volgt F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbehörden, 104-105 
enn G. Galasso, Alkperiferia dell'impero, 63-69. 
1300 H.P.H. Jansen, 'I. De Bredase Nassaus', 42-44. 
1311 Dit was ook de inschatting van Italiaanse waarnemers die de toestand in de Nederlanden 
enn het prinsdom Orange evalueerden BAV Codices ürbinates Latini 817 deel II f. 190 e.v. en 
ASVASV Miscellanea. Armacüo II. Vol. 67 f. 14-15. Zie ook K.W. Swart, 'Wat bewoog Willem 
vann Oranje', 568-571. 
1322 O. Mörke, 'Sovereignty and Authority', 455-477 en W. Fnjhoff, 'Het Haagse hof in na-
tionaall  en Europees perspectief, 10-16. 
1333 E.H. Kossmann, De Lage Landen. 1780-1980. 1, 101. 
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vanaff  de tweede helft van de vijftiende eeuw. Vorsten zoals de Franse koningen of 

dee Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers hadden intussen zoveel 

machtt verworven dat ze dergelijke edellieden er toe konden dwingen mee te wer-

kenn aan de verdere uitbouw van hun rijken. Voor het blok gezet, restte deze lieden 

geenn andere keuze dan buigen of barsten. Füibert van Chalons*  levensverhaal 

toontt aan dat buigen meer opleverde dan barsten. Zijn duidelijke keuze voor een 

loopbaann in Habsburgse dienst maakte van het pr insdom Oranje een hoogst 

onzekerr bezit, maar hij behield steeds de titel.134 Het aanzien dat deze titel Füibert 

verschaftee en het vertrouwen dat Karel V hem schonk, leverden hem enkele van 

dee hoogst bereikbare ambten op in de uitdeinende Habsburgse samengestelde 

monarchie. . 

W.F.. Leemans en E. Leemans-Prins, Guillaume de Nassau et laprincipauté d'Orange, 8-12. 



Hoofdstukk VII . 
Hett  falen van de Vlaamse regentschapsraden. 

Wildee een vorst aristocraten met succes betrekken bij het vergroten van zijn eigen 

macht,, dan moesten zijn aanspraken op gezag natuurlijk wel onbetwist zijn. Wan-

neerr daarover twijfel bestond, vond de vorstelijke pretendent een adellijke factie 

tegenoverr zich. De speelruimte die de edellieden voor zichzelf opeisten, vormde de 

inzett van dergelijke conflicten. Indien de oproenge edellieden coalities aangingen 

mett ontevreden stedelingen, ontstond er voor de vorstelijke pretendent een uiterst 

penibelee situatie. 

Eenn dergelijk conflict ontbrandde nadat Maria van Bourgondië op 27 maart 

14822 bezweken was aan de gevolgen van een jachtongeval.1 Het huwelijkscontract 

datt Maria en Maximüiaan in 1477 ten overstaan van de Leden van Vlaanderen had-

denn gesloten, bepaalde dat de overlevende echtgenoot geen rechten kon laten gel-

denn in de landen van de overledene.2 Op haar doodsbed had de hertogin echter 

eenn testament laten redigeren. Daarin wees ze Maximiliaan aan als voogd voor 

Filipss en Margareta, hun minderjarige kinderen, en als regent voor haar landen.3 

Di tt testament bond Maria's onderdanen niet in het minst. Alleen de leden van de 

Staten-Generaall  konden Maximiliaan erkennen als tuteur, mambour et regent ou nom 

desditsdesdits enffans, des pays et seigneuries de par dechd.A 

Tijdenss de vergadering die Maximiliaan, nog geen maand na het overlijden 

vann zijn echtgenote, met dat doel had samengeroepen, stemden de meeste afvaar-

digingenn hier slechts schoorvoetend mee in. Alleen de Vlamingen hielden het been 

stijf.. Zij wilden Maximiliaan wel dulden als chief du pays, maar ze weigerden hem het 

11 R. Van Uytven, 'Cnsis al cesuur', 420. 
22 De tekst van dit contract bij J. Dumont ed., Corps universe! diplomatique. Ill/'2, 9 e.v. Wel 
hadd Mana, in een private akte, Maximiliaan het bezit toegezegd van al haar landen mocht 
zijj  kinderloos overlijden. Cfr. H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 133-134 en S. Dauchy, 
DeDe processen in beroep uit X 'laanderen, 186-187. 
33 E.M. von Lichnowsky, Geschichte des Houses Habsburg. 1111, DCCXXXIV en H. Wiesfle-
cker,, Katser Maximilian I. I, 160-162. Een verslag van Mana's laatste dagen bi] W. jappe Al-
bertss ed., Dit sijn die wonderlijcke oorloghen, 150-159. 
44 Citaat bij L.P. Gachard ed., 'Relation des Etats généraux', 316. Het komt uit het verslag 
datt een Naamse afgevaardigde bijhield van deze zitting van de Staten-Generaal (Gent, 28 
aprill  - 3 mei 1482). De rol van de Staten-Generaal bij de machtsoverdracht aan een troon-
opvolgerr of regent bij R. Wellens, Les Etats Généraux, 378-384 en J. Gilissen, 'Les Etats 
générauxx des pays de par deca', 295-298. 
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regentschapp op te dragen.5 In hun ogen moest het graafschap worden bestuurd: 

Soub^Soub^ Ie nom de monseigneur Phelippe par ïadvis de ceulx de son sang et de son consetl estans et 

ordonne^ordonne^ le% luy.6 

Lodewijkk XI maakte intussen gebruik van de in de Bourgondische landen 

heersendee verwarring. Zijn troepen verbraken het lopende bestand. Nog in april 

plunderdenn ze een tiental dorpen en namen ze Bouchain in. Op 28 juli viel Aire. 

Dezee Artesische vesting vormde de toegangspoort tot Vlaanderen. De Vlaamse 

clericii  en edellieden, de Bruggelingen en de rechtstreekse bedreigde Ieperlingen 

blekenn nu wel bereid Maximiliaan te bekleden met het regentschap. Maar de radi-

calee Gentenaars handhaafden hun veto.7 

Maximihaann stond met de rug tegen de muur. De Gentenaars hielden zijn 

kinderenn onder hun hoede. Elke regeling van het voogdij- en regentschap die hun 

goedkeuringg niet wegdroeg, was gedoemd te mislukken. Ook de afgevaardigden 

vann bijna alle andere steden en gewesten drongen in de opeenvolgende vergaderin-

genn van de Staten-Generaal aan op een onmiddellijke vrede met de Franse koning. 

Zee waren bereid hiervoor een zeer hoge prijs te betalen. Door te weigeren op hun 

wensenn in te gaan, zou de Habsburger hen alleen maar verder van zich vervreem-

den.. Bovendien had Lodewijk XI een bestand gesloten met Eduard IV , Maximi-

liaanss Engelse bondgenoot.8 

Lodewijkss verlanglijstje was bekend. Füips van Crèvecoeur, sinds 1477 de 

koninklijkee stadhouder in Artesië en Picardië, had het al eerder aan leden van de 

55 Naar de woorden van de Gentse pensionaris Willem Rijm die op 29 april 1492 sprak in de 
Staten-Generaal;; cfr. L.P. Gachard ed., 'Relation des états généraux', 320-321. Zie verder 
W.P.. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie?', 262-277; Idem, De volksvertegenwoordiging, 137-
1411 en 311-315; Idem en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 221; V. Fns, Histoire de Gand, 138; 
F.W.N.. Hugenholtz, 'Crisis en herstel', 11-12 en H.G. Koemgsberger, 'Fürst und Generaal-
staten',, 568-569 en bovenal R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 186-190. 
66 Citaat bi; Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre. IV, 288. 
77 Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 394-396; R. Van Uytven, 'Crisis als ce-
suur',, 421-423 en H. Wiesflecker, Kuiser Maximilian I. I, 162-164. Maanderens kwetsbaar-
heidd en de verdediging door de milities tegen de Franse inval bij W.P. Blockmans ed., Han-
delingendelingen van de Leden. I, 209-221 en 230-237. 
88 Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 493-496; F.W.N. Hugenholtz, 'Crisis 
enn herstel', 12; R. Van Uytven, 'Crisis als cesuur', 421-422; R. Wellens, Les Etats généraux, 
191-1944 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 163-164. 
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Nederlandsee Staten doorgegeven.̂ Maximiliaans dochter, Margareta, diende, zodra 

zee daartoe de vereiste leeftijd zou bereiken, te trouwen met de Dauphin.10 Tot die 

tij dd zouden Franse hovelingen zorg dragen voor haar opvoeding. Ook zou Lode-

wij kk zijn recente veroveringen aanmerken als Margareta's bruidschat. Deze bestond 

duss uit het grootste deel van Artesië, het Vnjgraafschap en enkele kleinere territo-

riaa uit de Landen van derwaarts over. In december stemde uiteindelijk ook Maximiliaan 

inn met deze voorwaarden. Twee dagen voor Kerstmis ondertekenden gevolmach-

tigdenn van Lodewijk en van Maximiliaan samen met een ruime afvaardiging van de 

Nederlandsee staten te Atrecht een vredesverdrag in die zin.11 

Maarr ook de Atrechtse vrede bracht een regeling voor het regentschap in 

Vlaanderenn met dichterbij. Wel integendeel, nauwelijks drie weken later, op 10 ja-

nuarii  1483, organiseerden de Drie Leden te Gent een huldigingsplechtigheid voor 

Filipss de Schone. Een half jaar later deden de Leden de cermonie nog eens over te 

Brugge.122 Op deze wijze voorzagen de Leden de inmiddels gegroeide praktijk van 

eenn juridische grondslag. Zij bestuurden immers de facto het graafschap. Koning 

Lodewijkk XI , formeel de Vlaamse suzerein, steunde hen daarin.13 Voorlopig wei-

gerdee Maximiliaan dan ook de vrede van Atrecht te bekrachtigen.14 

Dee Leden voegden de piepjonge vorst meteen ook een stel hoog-adellijke 

raadsherenn toe die samen met hen namens Filips Maanderen zouden moeten 

besturen.. Ook onder deze aristocratische raadsheren telden Brugge en Gent hun 

vertrouwelingen:: ze konden rekenen op respectievelijk Lodewijk van Brugge-

Gruuthuse**  en Adnaan Vilain* , heer van Ressegem. Verder behoorden ook vier 

herenheren van den (- vorstelijken) bloede tot Filips' raadsheren: Adolf van Kleef*, Filips van 

Bourgondië-Beveren*,, Jacob van Savoie*, graaf van Romont en Wolfert van Bors-

99 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 1093 en R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 193-194. 
100 De latere koning Karel M i l , geboren op 30 juni 1470. 
111 De tekst van de vrede van Atrecht o.a. bij Jean Molinet, Chromques. I, 377-406 en J. Du-
montt ed., Corps universel diplomatique. Ill  12 , 100-107. 
122 Nicolaes Despars, Chromjke van den lande en graefscepe van Vlaenderen. IV, 229-230 V. Fns, 
HistotreHistotre de Gand, 138-139 en Kervyn de Lettenhove, Histotre de Llandre. IV, 295-296. Cfr. R. 
Wellens,, Les Etats Généraux, 190-195; W.P. Blockmans, 'Autocratie et polyarchie', 277 en R. 
Vann Uytven, 'Crisis als cesuur', 423. 
uu W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 80-81; Idem, 'Autocratie ou poly-
archie?',, 276-277 en S. Dauchy, De processen in beroep uit Vlaanderen, 187-188. 
144 Maximiliaan zou de vrede van Atrecht alsnog bezegelen op 24 maart 1483. Cfr. L. Devü-
lerss ed., 'Le Hainaut après la mort de Marie de Bourgogne', 294-299. 
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sele*.. Zij dienden enige legitimiteit aan het optreden van hun collega's raadsheren 

enn van de Leden te verlenen. 

Maximiliaann van Oostenrijk was er de man met naar om zich bij de situatie 

neerr te leggen. Maar de gebeurtenissen naar zijn hand zetten kon hij met. Niet al-

leenn in Vlaanderen en in het prinsbisdom Luik,15 maar ook in het Sticht, in Gelre 

enn in Holland en Zeeland zagen opponenten van de Bourgondisch-Habsburgse 

vorstenn hun kans schoon. 

Inn het Nedersticht keerden de onrust zich allereerst tegen bisschop David 

vann Bourgondië. Deze bastaardzoon van hertog Fürps de Goede had in 1456 de 

zetell  van Terwaan ingeruild voor het rijkere en prestigieuzere Utrecht.16 Sinds die 

tij dd had David gepoogd de belangen van zijn vorstelijke familieleden te behartigen 

zonderr de zelfstandigheid van het Sticht helemaal op te geven. De stedelijke be-

stuurderss in Utrecht en Amersfoort stelden zoveel toewijding met op prijs. Samen 

mett enkele edellieden uit het Hollands-Stichtse grensgebied die in onmin leefden 

mett de Bourgondische bestuurders startten ze een campagne tegen David.17 In 

februarii  1482 riepen ze Engelbrecht, de jongere broer van de hertog van Kleef, uit 

tott ruwaard en beschermer van het Utrecht. In mei 1483 overmeesterden ze zelfs bis-

schopp David en voerden ze hun gevangene op een mestkar af naar Amersfoort. 

Dee troebelen in het Nedersticht beroerden ook Holland. De Hoekse ballin-

genn die hun toevlucht hadden gezocht bij de oproerige Stichtenaren bedreigden de 

nett herstelde rust in het graafschap. Daarom waren de Hollandse Staten ook bereid 

Maximiliaann te steunen bij de pacificatie van het Nedersticht ten voordele van 

Davidd van Bourgondië en het persoonlijk prestige van de aartshertog.18 

Wildee Maximiliaan deze kans grijpen, dan moest hij een compromis sluiten 

overr het regentschap in Vlaanderen. Dat dit compromis er ook kwam, dankte de 

155 Zie Hoofdstuk VIII . 
"'' Cfr. S.B.]. Zilverberg, David van Bourgondië. 
177 Zie voor wat volgt M.J. van Gent, 'Terti/e/ike saken", 320-321; 336-340 en 360-362 en R. 
vann Uytven, 'Crisis als cesuur', 422-423. Bedoeld zijn Hoekse edellieden zoals Jan, burg-
graaff  van Montfoort*  die betrokken waren bij de onlusten in Holland tussen 1479 en 1481 
enn die uit het graafschap waren verbannen. 
188 Cfr. H. Kokken, Steden en Staten, 236 en vooral M.j . van Gent, "Pertijelike saken", 363-369. 
Dee Hollandse staten droegen ook de kosten van het garnizoen dat Maximiliaan vanaf sep-
temberr 1483 in Utrecht legerde. Aanvoerder van het garnizoen was Fredenk van Egmond, 
heerr van IJsselstein. 
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aartshertogg in niet geringe mate aan de diplomatieke kwaliteiten van de Brugse 

magistraat.. De Bruggelingen bleken bovendien bereid het leeuwendeel van de af-

koopsomm die Maximiliaan verlangde op te brengen. Formeel bestond deze som uit 

dee tegenwaarde van de jaarlijkse opbrengst van de vorstelijke domeinen in Vlaan-

deren.. Verder wenste Maximiliaan dat men hem de aan de landsheer verschuldigde 

eerbiedd zou betuigen. In ruil hiervoor stemde Maximiliaan in met de oplossing die 

dee radicale Gentenaars al van bij het begin van de crisis voorstonden., ,J Op 5 juni 

14833 en ^olang het hem ^ou behagen1" erkende de aartshertog een regentschapsraad die 

voorlopigg namens hem het graafschap zou besturen. Die raad zou paritair zijn 

samengesteld:: naast één vertegenwoordiger voor ieder van de drie grote steden 

zoudenn er drie aristocraten in zetelen. Hiertoe duidde Maximiliaan Adolf van 

Kleef*,, Filips van Bourgondië-Beveren* en Lodewijk van Brugge-Gruuthuse* aan. 

Dezee drie heren waren vliesridders, de eerste twee behoorden ook tot de vorste-

lijk ee familie. 

Dee praktijk verschilde al snel van de theorie. Namens de Leden namen vrij -

well  steeds meerdere afgevaardigden per stad aan de zittingen van de regentschaps-

raadd deel. Ook de aristocraten verruimden de kring. Meteen al in juni 1483 verwel-

komdenn ze Adnaan Vilain, hoewel deze geen mandaat van Maximiliaan had gekre-

gen,, ter vergadering. Later traden ook Lodewijk van Brugge's zwager Wolfert van 

Borssele*211 en Jacob van Savoie-Romont*22 toe tot dit college. 

Dee regentschapsraad betoonde zich erg actief. Zo vaardigde hij tientallen or-

donnantiess uit die de economische activiteit in het graafschap soms diepgaand 

beïnvloedden.. Deze wetgevende ïmatieven verklaren ook de regelmatige deelname 

vann de Voorzitter van de Raad van Vlaanderen, Paul de Baenst, heer van Voorme-

199 V. Fris, 'Jan van Coppenhole', 97 en L.M.G. Kooperberg, Margareta van Oostenrijk, 15. 
2(11 In de opnchtingsakte van de regentschapsraad stipuleerde Maximiliaan uitdrukkelijk dat 
dezee het bestuur zou waarnemen: "tant qu'il nous plaird''. Cfr. W.P. Blockmans, 'Autocratie 
ouu polyarchie', 339-340. Zie voor wat volgt; Ibidem, 278-289 en Idem, De volksvertegenwoordi-
ging,ging, 137-139. 
211 Maximiliaan had Wolfert van Borssele in februan 1480 ontslagen als stadhouder van 
Holland-Zeeland.. Sindsdien leefde Wolfert op slechte voet met de aartshertog. 
222 Jacob was vooral actief op militair vlak. Als kapitein-generaal van Maanderen voerde hij 
dee stedelijke milities aan. 
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zele,233 van Filips Wielant24 en van enkele van hun collega's junsten aan de vergade-

ringen. . 

Intussenn verliep Maximüiaans veldtocht in het Nedersücht voorspoedig. 

Beginn september 1483 hadden Utrecht en Amersfoort hun poorten voor zijn troe-

penn geopend. Omstreeks dezelfde tijd vernam de aartshertog dat zijn oude vijand 

Lodewijkk XI eindelijk was overleden. Lodewijks enige zoon Karel was toen dertien 

jaarr oud. Naar het zich liet aanzien, zou het koninklijk gezag in Frankrijk langere 

üjdd worden verzwakt.25 Meteen vervielen voor Maximiliaan de redenen waarom hij 

hadd toegestemd in een compromis met de Vlaamse Leden. Nauwelijks vier maan-

denn nadat de aartshertog de regentschapsraad had erkend, besloot hij deze niet lan-

gerr te gedogen.26 

Dee leden van de regentschapsraad lieten zich echter weinig gelegen aan 

Maximiliaanss bevel. Al snel ontstond een patsituatie. De uiterst venijnige brieven 

waarinn beide partijen elkaar een wederrechtelijke greep naar de macht verweten, 

vormdenn de voorbode van een gewapend conflict.27 De zelfverklaarde regenten 

voegdenn ook de daad bij het woord. In november 1483 lieten ze beslag leggen op 

allee Vlaamse douairegoederen van Margareta van York, weduwe van Karel de 

Stoutee en medestandster van Maximiliaan.28 Tot dit weduwegoed hoorden de ste-

denn Oudenaarde en Dendermonde. Beide plaatsen lagen langs de Schelde, respec-

tievelijkk stroomop -en stroomafwaarts van Gent. 

Vnjwell  onmiddellijk poogden Maximiliaans tegenstrevers tevens de Franse 

kroonn te betrekken bij het conflict. Zo stuurden ze in december 1483 een delegatie 

naarr Karel VII I en diens regenten, zijn zuster Anna en haar echtgenoot Pieter van 

Beaujeu29.. Goede bekenden van het Franse hof zetten de toon in dit gezantschap. 

111 Kerckhoffs-de Hei) een biografie van hem heeft opgenomen. 
244 Recente biografieën van Filips Wielant bij A.J.M. Kerckhoffs-de Hei], De Grote Raad. II, 
157-1622 en J. Buntinx, in: NBW. I ' , k. 1009-1019. 
233 Lodewijk XI overleed, na een langdurig ziekbed, op 30 augustus 1483 te Plessis-lez-
Tours.. Cfr. Philippe de Commvnes, Mémoires, 480-514 en Y. Labande-Mailfert, Charles VIII, 
29-36. . 
266 W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie?', 281-282. 
277 Deze brieven zijn uitgegeven door Kervyn de Lettenhove, Histotre de F/andre. \ ', 526 542. 
2MM S. Dauchy, 'Le douaire de Marguerite dYork', 80-88 en Idem, De processen in beroep, 193. 
Meerr over de samenstelling van het weduwegoed bij P. Robins, 'Le veuvage et le douaire', 
123-137. . 
y)y) De instructies voor de Maamse gezanten d.d. 12.12.1483 werden uitgegeven door Ker-
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Filipss van Bourgondië's*  vader, Antoon* resideerde daar sinds 1477 en Jacob van 

Savoie-Romont**  was een oom van de jonge koning.30 Op concrete Franse steun 

hoefdenn de Vlamingen, voorlopig althans, echter niet te rekenen. Net toen de 

Vlaamsee delegatie bij koning en regenten aankwam, vergaderden die te Tours met 

dee Staten-Generaal. De derde stand bedong er ondere andere een fikse korting van 

dee belastingen. 

Antoonn van Bourgondië*  mat zichzelf wel opnieuw een rol toe in de Lage 

Landen.. Hij reisde in mei 1484 naar Brugge.'1 Inmiddels had de gezagscrisis die in 

dee Bourgondische landen heerste ook de prestigieuze broederschap van het Gul-

denn Vlies aangetast.32 Sinds het vorige kapittel waren ruim vij f jaren verlopen, de 

statutenn vereisten dus dat de ridders er in loop van 1484 een zouden organiseren. 

Wiee dat kapittel moest voorzitten, was minder duidelijk. De vij f vl iesndders die ze-

teldenn in de Vlaamse regentschapsraad meenden dat Maximiliaan dat voorrecht 

niett toekwam. Na het overlijden van Maria van Bourgondië kon slechts haar zoon 

Filipss erfgenaam en souverein van de Orde wezen. In afwachting van Filips' meer-

derjarigheidd moest de Orde haar kapittels maar opschorten. Zo er toch al zou ver-

gaderdd worden, kon één van hen wel optreden namens Filips. Ridders uit de omge-

vingg van Maximiliaan betwistten deze zienswijze. Zij voerden aan dat Maximiliaan 

tijdenss het Brugse kapittel van 1478 eenstemmig was aangewezen als hoofden soeve-

reinrein van de Orde en ze zagen geen reden op dit besluit terug te komen. In hun ogen 

stondd niets de reguliere samenkomst van een kapittel en dus ook de verkiezing van 

nieuwee leden in de weg. 

Eenn buitengewone vergadering van vliesridders die in juni 1484 te Dender-

mondee werd gehouden, moest uitkomst brengen. Naast de vij f vliesridders die in 

dee Vlaamse regentschapsraad zetelden, namen ook zeven getrouwen van Maximi-

liaann aan deze vergadering deel: Engelbrecht van Nassau*, Jan van Lannoy*, Bou-

dewijnn van Lannoy*, Jan van Ligne*, Pieter van Hénin-Liétard*, Claude van Tou-

vynn de Lettenhove, Histoire de Flandre. V, 543-546. Zie verder W.P. Blockmans, 'La position 
duu comté de Flandre', 81-82 en Idem, 'Autocratie ou polyarchie', 283-284. 
3(11 Jacobs zuster Charlotte was de moeder van Karel VIII . 
311 W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie', 283-284. 
322 Zie voor wat volgt de Reiffenberg, Histoire de /'Ordre, 126-155. Cfr. F. De Gruben, 'De 
Ordee van het Gulden Vlies', 312-313. 
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longeon**  en Maarten van Polheim*.33 Onder meer door toedoen van bemiddelaar 

Antoonn van Bourgondië bereikten de partijen al snel overeenstemming over Maxi-

miliaanss rol in de Orde van het Gulden Vlies. Maar toen de vliesndders, onder 

drukk van een aantal aanwezige Vlaamse stadsbestuurders, ook een uitweg uit de 

brederee politieke crisis zochten, liepen de besprekingen volkomen vast. 

Eenn gewapend treffen was nu onvermijdelijk.34 Dat beseften ook Füips van 

Beveren-Bourgondië**  en Adolf van Kleef*. Zij trokken zich terug uit de regent-

schapsraad.. Intussen maakten stedelijke milities onder leiding van Jacob van Ro-

mont**  het grensgebied tussen Brabant en Vlaanderen onveilig. Maar het waren de 

troepenn van Maximiliaan die de ene stad na de andere innamen. Langzaam sloten 

zijj  het net rond Brugge en Gent. De resterende leden van de regentschapsraad 

beseftenn dat zonder Franse steun hun dagen waren geteld. Zij deden een klem-

mendd beroep op hun verwanten en kennissen in de Franse koninklijke raad.35 Daar 

namm men nu inderdaad de beslissing soldaten te sturen naar Vlaanderen. Maar dat 

warenn er te weinig en ze kwamen te laat. 

Beginn juni 1485 opende de Bruggelingen hun stadspoorten voor Maximi-

liaanss troepen. Op 28 juni 1485 hield de Vlaamse regentschapsraad op te bestaan.36 

Dee Leden van Vlaanderen droegen de jonge Filips de Schone, die ze tot onder hun 

hoedee hadden gehad, over aan Maxiliaan. Ze erkenden deze laatste nu ook formeel 

alss regent en voogd voor zijn zoon. De meeste partijgangers van de regentschaps-

333 De laatste vijf van deze ndders waren op ïnsügnatie, of minstens met goedkeuring van, 
Maximiliaann verkozen tijdens het kapittel van 's Hertogenbosch in 1481. Engelbrecht van 
Nassauu was gehuwd met Maximiliaans nicht Cimburga van Baden. Jan van Lannoy had als 
ouderdomsdekenn van de \Tiesridders Maximiliaan in 1478 de versierselen van de Orde om-
gehangen. . 
344 Zie voor wat volgt H. Pirenne, Histoire de Belgique. III,  40; R. Wellens, Les Etats Généraux, 
196-197;; W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 81-82; Idem, 'Autocratie ou 
polyarchie',, 289-290; C. Weiss ed., Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle. I, 14-16; P. Pelicier 
ed.,, Lettres de Charles VIII. I, 50-56 en 77-78 en Jean Molinet, Chroniques. I, 446-447 en 455-
456. . 
355 Zie o.a. Jean Molinet, Chroniques. I, 446-449 en D. Potter, War and Government, 41. Alle 
adellijkee leden van regentschapsraad hadden verwanten in de Franse koninklijke raad. Die 
pleittenn er regelmatig voor optreden in Vlaanderen. Cfr. M. Harsgor, Recherches sur Ie person-
nel.nel. Il  en IV, 1077-1116, 1576-1602 en 2356-2367. . 
MM'' Zie voor wat volgt: W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie', 289-292. De tekst van 
dee vrede van Sluis de dato 28 juni 1485 bij J. Dumont ed., Corps universe/ diplomatique. Ill/2, 
145.. Een samenvatting bij I.L.A. Diegenck ed., Inventaire analytique. IV, 112-114. 

file:///Tiesridders
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raadd ontsnapten aan vervolging. Een twintigtal prominenten hoefden daarentegen 

niett op genade van de aartshertog te rekenen. Tot deze groep behoorden ook de 

driee vliesndders die de regentschapsraad tot het einde toe hadden gesteund. Jacob 

vann Savoie-Romont*  en Wolfert van Borssele*  wisten te ontkomen naar het 

zuiden.. Allebei zouden ze daar trouwens korte tijd later overlijden. Lodewijk van 

Brugge-Gruuthuse**  werd geïnterneerd te Mechelen. Zij n ordebroeders van het 

Guldenn Vlies berechtten hem. Zij spaarden Lodewijks leven. Maar alle bezittingen 

vann de Bruggeling werden aangeslagen. Daarenboven moest hij een enorme boete 

vann 300.000 gouden schilden (écus) betalen. Een derde van dit bedrag kwam ten 

goedee aan Engelbrecht van Nassau*. Zo zag Engelbrecht alsnog het geld terug dat 

hijj  in de militaire campagnes van Maximiliaan had gestoken. 

N uu hij overal in de Nederlanden was erkend als regent kon Maximiliaan on-

bekommerdd naar Duitsland reizen. Daar werd hij eerst verkozen en later gekroond 

tott Rooms-koning, respectievelijk in februari en in juni I486.37 Het bestuur over de 

Lagee Landen liet Maximiliaan intussen over aan een raad waarin Engelbrecht van 

Nassau*,, Filips van Kleef*, de zoon van Adolf, en kanselier Jan Carondolet zetel-

den.. Deze interimbestuurders zetten de lopende oorlog tegen Frankrijk voort. 

Daarinn waren ze succesrijker dan hun meester. 

Terugg in de Nederlanden kon Maximiliaan de in Frankrijk heersende onrust, 

waarr enkele ontevreden magnaten zich tegen de regenten hadden gekeerd, niet in 

zijnn voordeel uitbuiten.18 Franse troepen onder aanvoering van Filips van Crève-

coeurr namen tijdens de campagne van 1487 de Artesische steden Sint-Omaars en 

Terwaann weer in. De oorlog en de bijhorende stijging van de belastingen, de duurte 

enn de schaarste van levensmiddelen veroorzaakten intussen nieuwe opstootjes in 

Vlaanderenn en Brabant. In het najaar van 1487 braken de Gentenaars weer met 

Maximiliaann en schaarden ze zich onder bescherming van de Franse koning.39 

377 H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 182-199; W.P. Blockmans, 'La position du comté 
dee Flandre', 82-83 en R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 425. 
388 Zie voor deze zogenaamde guerre folk. Y. Labande-Maüfert, Charles 1*111, 55-80. 
399 P. Van Duyse en E. De Busscher ed., Inventaire anafytique, 265-269; I.L.A. Diegenck ed., 
InventaireInventaire anafytique. IV, 134-136; W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 82-
83;; Idem, 'Autocratie ou polyarchie', 293-296; D. Potter, War and Government, 41-42 en R. 
Wellens,, 'La révolte brugeoise', 8-9 en 12. 
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Eindd januari 1488 verloor Maximiliaan volledig controle over de gebeurte-

nissen.. Gentse milities hadden Kortrij k ingenomen. En ook de Bruggelingen keer-

denn zich nu tegen de Roomse koning. Diens poging om hem getrouwe troepen 

heimelijkk de stad in te loodsen had de woede van de Brugse ambachtslieden ge-

wekt.. Maximiliaan die reeds binnen de muren verbleef", was nu de facto een gijzelaar 

vann de roerige stedelingen. Korte tijd later werd hij ook daadwerkelijk hun gevan-

gene.4" " 

Dee Bruggelingen arresteerden tevens tal van vertrouwelingen van Maximi-

liaan.. Degenen onder hen die de tijdens de voorgaande jaren belangrijke ambten in 

hett graafschap hadden uitgeoefend, werden gemarteld en terechtgesteld. Di t lot 

troff  onder andere de voormalige ontvanger-generaal en schout van Brugge Pieter 

Lanchals**  en Jacob van Gistel*, heer van Dudzele. Pieter Lanchals was van een-

voudigee komaf.41 Maar zijn tomeloze inzet als financieel ambtenaar had hem rijk-

domm en status gebracht. Maximiliaan schatte Pieter zozeer naar waarde dat hij hem 

niett alleen had geridderd maar hem ook had aangesteld tot één van zijn hof-

meesters.. Jacob van Gistel behoorde dan weer tot één van de aanzienlijkste ge-

slachtenn in Vlaanderen. Hij was één van de weinige voorname Vlaamse kamer-

herenn die Maximiliaan immer hadden gesteund. Jacob gold dan ook als een ver-

trouwelingg van de Habsburger. Het schavot van deze beide lieden werd opgetrok-

kenn op de Markt waar ook Maximiliaans gedwongen verblijfplaats lag. 

Negenn hovelingen waartegen de Bruggelingen minder concrete grieven 

koesterden,, droegen ze over aan de Gentenaars. Die sloten hen op in het Graven-

steen.. Tot deze groep behoorden, naast enkele anderen, kanselier Jan Carondelet, 

Jann van Lannoy*, heer van Mignoval, zijn naamgenoot en verwant de abt van Sint-

Bertijns*,, Maarten*  en Wolfgang* van Polheim en Filips van Nassau, een bastaard-

broerr van Engelbrecht. 

Diepp onder de indruk van de gebeurtenissen leek Maximiliaan bereid elke 

prijss te betalen om zijn vrijheid te henvinnen. De Bruggelingen van hun kant 

beseftenn dat de toestand zich snel tegen hen kon keren. Paus Innocentius VII I 

starttee begin april een procedure op die hun excommunicatie behelsde.42 Ook in 

4,11 R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 21-26 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian l /, 207-
216. . 
411 Pieter was naar het woord van Jean Molinet, Cbromques. I, 634: 'Tssu de petite maison. 
422 I.L.A. Diegenck ed., Correspondence des magistrals dYpres, 133-136 en jean Molinet, Chrom-
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diee dagen naderde met rasse schreden een leger vanuit het oosten dat was uitgerust 

doorr MaximÜiaans vader, keizer Fredenk III. 43 

Dezee troepenmacht, die wel 15.000 man zou hebben geteld, veroorzaakte 

veell  overlast in de Nederlanden.44 De Staten-Generaal waren dan ook bereid te be-

middelenn in het conflict. Tijdens een vergadering te Gent werkten de vertegen-

woordigerss van de gewesten die Maximüiaan steeds hadden erkend als regent 

samenn met de drie Vlaamse Leden een overeenkomst uit. Bij deze besprekingen 

werdd de intussen vrijgelaten Lodewijk van Brugge-Gruuthuse betrokken.45 Het 

uiteindelijkee resultaat van de onderhandelingen beantwoordde haast volkomen aan 

dee eisen van de radicale Vlamingen.4'1 Zo zou de regende in Vlaanderen opnieuw 

wordenn uitgeoefend door een college van de heren van den bloede en de Drie Leden, 

zoudenn de Staten-Generaal minstens eens per jaar samenkomen en zou Maxi-

müiaann zonder de instemming van deze vergadering geen oorlog mogen voeren 

nochh vrede kunnen sluiten. 

D ee Vlaamse Leden bedongen ook, zeer tegen de zin van de vertegenwoordi-

gerss van de overige gewesten, enkele concessies ten gunste van hun Franse bond-

genoten.. Zo erkenden ze formeel de rechtsmacht van het Parlement van Parijs in 

Vlaanderen.. Verder beloofden de contractanten de vrede van Atrecht voortaan 

striktt na te leven. Maximiliaan moest zich dus blijvend neerleggen bij het verlies 

vann de in 1482 afgestane gebieden. Uiteraard hechtte de Franse koning zijn goed-

keuringg aan deze tekst. Op 16 mei 1488 beloofde ook Maximiliaan zich aan de 

gesteldee voorwaarden te houden.47 In ruil voor deze beloften zou hij zijn vrijheid 

herwinnen.. Wel eisten de Leden een waarborg van de Rooms-koning. Drie lieden 

ques.ques. II, 1-6. 
433 R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 45-47 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 214-
216. . 
444 Zie voor wat volgt R. Wellens, Les Etats Généraux, 199-213 en 373-377; Idem, 'La révolte 
brugeoise',, 49-52 en W.P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 367-368. Het cijfer van 
15.0000 Duitse soldaten bij H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 218. R. Wellens schat hun 
aantall  op 20.000; cfr. diens Les Etats Généraux, 214. 
455 M.P.J. Martens, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 34. 
AfAf>>  De tekst van de overeenkomst bij Jean Molinet, Chrontques. II, 24-31 en bij J. Dumont, 
CorpsCorps universel diplomatique. Ill  12, 199-200. 
4""  Maximiliaans beloften en vrijlating werden in Brugge plechtig gevierd. Cfr. Jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. II, 10-13, R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 50-51 en H. Wiesflecker, Kaiser 
MaximilianMaximilian I. I, 216-218. 
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uitt zijn gevolg moesten zijn plaats als gijzelaar innemen. Zij zouden Brugge of 

Gentt pas kunnen verlaten wanneer Maximiliaan alle punten van de overeenkomst 

zouu zijn nagekomen. 

Slechtss na lang aandringen werden twee Duitse heren bereid gevonden in 

Bruggee achter te blijven. Eén van beide, Velt van Wolkenstein*, werd reeds enkele 

maandenn door de Vlamingen vastgehouden.48 Deze Duitse gijzelaars kregen overi-

genss al voor 1 juni de kans Brugge te verlaten.49 Al s derde gijzelaar duidde Maximi-

liaann Füips van Kleef*  aan. Deze zou in Gent moeten resideren. Ftlips was de eni-

gee zoon van vliesndder en voormalig lid van de Vlaamse regentschapsraad Adolf, 

heerr van Ravenstein*. Ook Filips heeft later altijd volgehouden dat hij slechts met 

tegenzinn en onder stevige druk van zijn vader op het verzoek van Maximiliaan was 

ingegaan.50 0 

Vrijwell  onmiddellijk scheen Maximiliaan de prijs die hij had betaald voor 

zijnn vrijlating te hoog toe. Een week nadat hij uit Brugge was vertrokken, vervoeg-

dee hij zich in Leuven bij zijn vader en diens Duitse troepenmacht. Samen besloten 

zee de aangetaste eer van het huis Habsburg te wreken en Maanderen alsnog onder 

hunn controle te brengen.51 In Filips van Kleef stootten keizer en rooms-koning 

hierbijj  op een onverwachte tegenstander. Zodra de Habsburgse legers het beleg 

voorr Gent sloegen, schaarde Filips zich, met een beroep op zijn eed, aan de zijde 

vann Maximihaans Vlaamse tegenstanders.52 

Filipss was niet de enige aristocraat die op dat ogenblik te Gent verbleef. In 

dee eerste junidagen dook ook Jan van Brugge-Gruuthuse*, heer van Spiere, daar 

op.. Jan was de enige zoon van vliesndder Lodewijk en Margareta van Borssele. 

Bijnaa tien jaar eerder hadden de Fransen hem krijgsgevangen genomen bij Guine-

gatte.. In plaats van zich vervolgens te laten vrijkopen, bouwde Jan een mooie loop-

baann uit in Franse dienst. Bij deze keuze werd Jan wellicht beïnvloed zijn zwager, 

4HH De tweede Duitse gijzelaar was de heer van Hanau. Voor de (moeilijke) identificatie van 
dezee man; zie: R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 49 n. 231. Eerder hadden twee andere 
Duitsee heren voor de eer bedankt. 
499 A. de Fouw, Philips van Kleef, 151-152. 
5,11 BN Fondsfrancais 18897, f. 77r-78v. Cfr. A. de Fouw, Philips van Kleef 142-148. 
311 Maximiliaan voerde ter rechtvaardiging aan dat een onder druk afgelegde eed geen gel-
digheidd bezat. Cfr. Gachard ed., 'Lettres de Maximilien', 1851, 360-361. 
522 Cfr. de brief van Filips van Kleef aan Maximiliaan d.d. 9 juni 1488, in: W.P. Blockmans, 
'Autocratiee ou polyarchie', 355-356 en A. de Fouw, Philips van Kleef, 154-161. 
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Filipss van Crèvecoeur*, die een dergelijke stap al eerder en met succes had gezet.53 

Dezee laatste was intussen uitgegroeid tot de machtige stadhouder van Picardië en 

dee aanvoerder van de Franse legers in het noorden. Nog tijdens de regering van 

Lodewijkk XI nam de nieuwkomer zitting in de koninklijke raad. De oude koning 

vrolijkt ee ook het familiale leven van weduwenaar Jan op. Lodewijk huwelijkte zijn 

nichtjee Renée van Bueil uit aan de Vlaamse edelman.54 Na het overlijden van Lode-

wij kk XI behield Jan toegang tot de vergaderingen van de koninklijke raad. Uiter-

aardd streek de heer van Spiere tevens aanzienlijke jaargelden op uit de koninklijke 

schatkist. . 

Intussenn verloor Jan zijn belangstelling voor Nederlandse aangelegenheden 

met.. In het voorjaar van 1484 had hij zich namens de Vlaamse regentschapsraad 

opgeworpenn als stadhouder van de drie kasselrijen Rijsel, Dowaai en Oorschie. Bij 

zijnn gedwongen afscheid, ruim een jaar later, schonk de stad Rijsel hem 3000 gou-

denn schilden. Teruggekeerd aan het hof bleef Jan actieve Franse inmenging in de 

Lagee Landen bepleitten. De hernieuwde confrontatie tussen Maximiliaan en de 

Vlaamsee stedelingen leek hiertoe de gedroomde kans. Karel VII I zegde de Vlamin-

genn meteen steun toe. De Franse steun bleef niet beperkt tot woorden. Tijdens de 

lentee van 1488 maakte een kleine troepenmacht die onder bevel stond van Jan van 

Gruuthusee en Lodewijk van Halewijn, heer van Piennes, een andere uitgeweken 

Vlaming,, inderdaad zijn opwachting te Gent.55 

Medee door toedoen van dit Franse contingent slaagden keizer en Rooms-

koningg er voorlopig niet in de situatie naar hun hand te zetten.56 Wel integendeel, 

ontgoocheldd door het uitblijven van onmiddellijk succes keerden de meeste rijks-

vorstenn en met hen hun troepen tijdens het najaar van 1488 terug naar Duitsland. 

Di tt bood ambachtslieden in Brussel en Leuven de kans de zittende stadsbesturen 

omverr te gooien en de zijde te kiezen van Filips van Kleef en de Vlamingen. In 

enkelee kleinere Zuid-Brabantse steden volgde men het voorbeeld van de twee 

511 Jans eerste echtgenote was Maria van Auxy. Deze Mana was een zuster van Isabella, de 
echtgenotee van Filips van Crèvecouer*. 
544 Renée was de dochter van een buitenechtelijke dochter van koning Karel VII . Ze trouw-
dee op 18 maart 1480 met Jan. M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 340. 
555 Jean Molinet, Chroniques. II, 41. 
566 Zie voor wat volgt: R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 427-428; R. Wellens, Les Etats Gé-
néraux,néraux, 214-218 en H. WIesflecker, Kaiser Maximilian. I. I, 218-222. 
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hoofdsteden.. Iets verder naar het oosten, in het prins-bisdom Luik, hadden tegen-

standerss van Maximiiiaan, met Franse steun, intussen weer de macht gegrepen.5" 

Enn ook in Holland waren Hoekse ballingen, die vanuit het Vlaamse Sluis opereer-

den,, erin geslaagd enkele steden in te nemen.58 Kor tom, aan het eind van 1488 

wankeldee Maximiliaans gezag weer in grote delen van de Nederlanden. Wachtend 

opp betere tijden trok de rooms-koning zich terug in Duitsland. De zware taak de 

toestandd te keren liet hij over aan zijn neef Albrecht van Saksen. 

Di tt was een uitgelezen kans voor Karel VIII. 59 Voor het eerst sinds de 

vroegee veertiende eeuw kreeg een Franse koning opnieuw een reële mogelijkheid 

Vlaanderenn bij het kroondomein te voegen. Zo zou de monarchie één van haar 

langg gekoesterde dromen kunnen waarmaken. Maar de Franse monarchen strekten 

hunn grijpgrage armen niet alleen uit naar het noorden. In september 1488 was 

Franss II , de laatste mannelijke telg van de Bretoense hertogelijke familie, over-

leden.. Ook hier lagen dus kansen. Bovendien had Frans' minderjarige erfgename, 

Anne,, zich reeds eerder verloofd met Maximiiiaan. Indien Karel met ingreep, zou 

zijnn voornaamste tegenstander weldra ook opduiken aan de westelijke rand van het 

koninkrijk.. In de koninklijke raad ontspon zich een levendig debat omtrent de te 

volgenn strategie. De raadsheren die, net zoals de Picardische stadhouder en veld-

heerr Füips van Crèvecoeur, ingrijpen in het noorden voorstonden, betoogden dat: 

CelluiCellui de de fa [=  /'affaire de Flandres] emportera Ie fait de Bretaigne, et non pas cellui de Bretai-

gnegne /'affaire de F/andres. a) In hun ogen was de uitkomst van het conflict in de Neder-

landenn bepalend voor het aanzien en macht die de Franse monarchie in de toe-

komstt zou genieten. 

Di tt standpunt werd zeker mede ingegeven door eigenbelang. Net zoals de 

heerr van Esquerdes hadden Antoon van Bourgondië*, Lodewijk van Halewijn*  en 

Jann van Gruuthuse*  ooit sleutelposities bezet in de Bourgondische landen. Onder 

dee indruk van Lodewijk XI' s opmars hadden ze voor een verdere loopbaan in 

Fransee dienst gekozen. Lodewijk XI en Karel VI I I hadden hun overstap beloond 

577 Cfr. Hoofdstuk VIII . 
588 M.J. van Gent, "Perüjelike saken", 375-389 
*>*>  Zie voor wat volgt Y. Labande-Mailfert, Cbar/es 1III, 81-100; W.P. Blockmans, 'La posi-
tionn du comté de Flandre', 83-84 en D. Potter, War and Government, 43. 
600 Uit de bnef d.d. 1 "'.O?. 1488 van FÜips van Crèvecoeur aan Karel VIII . Zie: P. Pelicier ed., 
iMtrtsiMtrts de Charles l III.  III,  375. 
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mett nieuwe inkomsten, functies en heerlijkheden. Maar allen hadden ze ook be-

zittingenn verloren, heerlijke rechten die hun familie soms generaties lang had uit-

geoefend.. Een Frans succes in de Lage Landen zou hen het herstel brengen van 

dezee vervreemde bezittingen. 

Hett netwerk van vrienden en verwanten dat de Franknjk-gangers in de 

Nederlandenn hadden achtergelaten, was veelal wel intact gebleven. Adellijke op-

ponentenn van Maximiliaan behoorden daar immer toe. In het vorige hoofdstuk 

vermelddee ik reeds dat Filips van Crèvecoeur Jan van Gruuthuse's zwager was. De 

vaderr van deze laatste, Lodewijk zetelde tot het einde toe in de eerste Vlaamse 

regentschapsraad.. Terug op vrije voeten steunde Lodewijk, zij het nu iets discreter, 

vanaff  het voorjaar van 1488 zoon Jan en diens compaan Filips van Kleef. Antoon 

vann Bourgondië onderhield dan weer nauwe contacten met zijn zoon Filips. Ook 

dezee Filips was van 1483 tot 1485 actief geweest in de regentschapsraad. Andere 

edelliedenn die zich tegen Maximiliaan keerden, zoals Filips van Kleef, Wolfert van 

Borsselee en Jacob van Romont golden als aristocraten met een quasi-vorstelijke 

status.. Hun aanzien leverde hen vanzelfsprekend contacten op aan het Franse hof. 

Daarr besliste een meerderheid in de koninklijke raad echter vooralsnog 

voorrangg te geven aan de verwerving van Bretagne. Uit die keuze vloeide voor de 

Fransenn ook de noodzaak voort een compromis met Maximiliaan te sluiten. 

Zonderr de steun van Karel VII I konden Filips van Kleef en zijn medestanders zich 

niett staande houden/'1 Op 29 juli 1492 legde Gent zich, in de vrede van Cadzand 

neerr bij het dictaat van Maximiliaan en zijn stadhouder-generaal Albrecht van 

Saksen/'22 Enkele maanden later, op 9 oktober opende Filips van Kleef, na zich 

eerstt van een vnjgeleide te hebben verzekerd, de poorten van Sluis.63 

Filipss van Kleef is vaker geportreteerd als een voorloper van Willem van 

Oranje.. Beiden zouden leiding hebben gegeven aan een nationale, adellijke opposi-

tiee tegen vorsten van buitenaf die weinig van de Nederlanden begrepen/*4 Deze 

vergelijkingg verhult echter een dilemma dat de aristocratische tegenstanders van 

611 W. Blockmans, 'La position du comté', 83-84 en H. Cools, 'Noblemen on the Border-
line',, 380-382. Zie tevens Hoofdstuk VI . 
622 W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie', 302-307. 
633 A. de Fouw, Filips van Kleef, 271 e.v. 
MM Bv. bij H. Pirenne, Histoire de Be/gique. III,  51-52 en R. Van Uytven, 'Crisis als cesuur', 

433-434. . 
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Maximiliaann nooit hebben kunnen oplossen. Steeds bleven zij afhankelijk van de 

steunn die hun vrienden en verwanten voor hen wierven in de Franse koninklijke 

raad.. Lodewijk XI , Anna en Pieter van Beaujeu en Karel VII I streefden echter 

anderee doelen na dan de Vlaamse aristocraten.65 De Franse dynasten wilden een zo 

groott mogelijk deel van de Bourgondische erfenis verwerven. Toen het hertogdom 

Bretagnee een makkelijker te verwerven prooi bleek, verlegden ze hun jachtterrein.66 

Daarmeee was de strijd tussen Maximiliaan, zijn Duitse volgelingen en de 

Nederlandsee met-vorstelijke aristocraten enerzijds, en de Vlaamse steden en 

vorstelijkee verwanten anderzijds, beslecht. Net zoals Karel de Stoute hem had 

voorgedaan,, was Maximiliaan er uiteindelijk in geslaagd zijn aristocratische concur-

rentenn uit te schakelen. 

'33 Cfr. F.W.N. Hugenholtz, 'The 1477 Crisis', 44-45. 
'66 M. Boone, 'D'un particularisme a 1'autre', 193-204. 



Hoofdstukk VIII . 

Eenn vorstelijk e kerk. 1477-1559 

Bijj  kerkhistorici staat de vijftiende eeuw te boek als een periode waarin vorsten en 

lokalee overheden een grotere greep kregen op de Kerk. Dit fenomeen duiden ze 

aann als de 'regionalisatie van de Kerk'.1 In de veertiende eeuw hadden zeven 

opeenvolgendee pausen gekozen voor Avignon als hun residentie (1305-1376). In 

septemberr 1378, geen twee jaar na de terugkeer van Gregonus XI naar Rome, brak 

hett zogenaamde Groot Westers Schisma uit. Gedurende de volgende zevendertig 

jaarr zouden twee en kortstondig zelfs drie pausen het leiderschap van de Westerse 

christenheidd voor zich opeisen. Deze langdurige crisis schaadde het aanzien van 

hett pausdom zeer. Er kwam slechts een einde aan dankzij de vasthoudendheid van 

dee deelnemers aan het Concilie van Konstanz (1414-1418). 

Pass anderhalve eeuw later, na het Concilie van Trente (1545-1563), zouden 

dee pausen de speelruimte die ze in Konstanz noodgedwongen aan prelaten en 

academicii  hadden gelaten, weer helemaal heroveren. In hun strijd tegen de voor-

standerss van een collegiaal bestuur van de Kerk vonden de pausen bondgenoten 

bijj  de verschillende Europese vorsten. Pausen verleenden hun het recht eigen kan-

didatenn voor bisschopszetels en beneficiën voor te dragen in ruil voor het onttrek-

kenn van vorstelijke steun aan de concüiansten en afspraken omtrent de overdracht 

vann kerkelijke gelden aan Rome. Dergelijke overeenkomsten werden gesloten met 

dee koningen van Frankrijk, Engeland en Aragon, met de keizer en met verschillen-

dee Duitse vorsten. Ook met de Bourgondische hertog Füips de Goede sloot paus 

Eugeniuss IV op 6 november 1441 een concordaat.2 

Medee dankzij zijn goede relaties met Eugenius IV en zijn opvolgers oefende 

Füipss de Goede trouwens niet alleen in zijn eigen gebieden grote invloed op de be-

noemingg van bisschoppen. Na de intrede van zijn bastaardzoon David in augustus 

14566 te Utrecht, bezetten verwanten, vrienden of cliënten van de hertog vrijwel alle 

bisschopszetelss in Bourgondië, de Nederlanden en omstreken. Alleen tn Keulen, 

Trierr en Langres slaagde hij met in zijn opzet.3 Overigens verslapte de greep van 

11 J. van Engen, 'The Church in the fifteenth century', 318-319; R. Birely, The ^fashioning of 
Catholicism,Catholicism, 8-10 en 72-79; B. Guenée, 237-242 en R. Millet en P. Moraw, 'Clencs in the 
State',, 173-188. 
22 A.G. Jongkees, Staat en Kerk, 28-34. 
33 De benoeming van Füips' kandidaten in 1446 in Keulen en Trier stuitte op fel verzet van 
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Filips'' opvolgers op de aanstelling van prelaten enkele decennia later ietwat. 

Verderopp in het hoofdstuk ga ik hier dieper op in. 

Dee slechte faam van bisschoppen in de Bourgondisch-Habsburgse landen 

bijj  histonci is deels terug te voeren tot onbegrip voor de vorstelijke inmenging bij 

hunn selectie. Bisschoppen zouden slechts pionnen zijn geweest van hun vorstelijke 

beschermheren.. Zij zouden weinig belangstelling hebben gehad voor zielzorg, de 

cttracttra ammarum, maar des te meer voor geld. Deze visie klinkt nog krachtig door in 

dee woorden van Thérèse de Hemptinne, de auteur van het aan de geestelijkheid 

gewijdee hoofdstuk in het laatste overzichtswerk over de Bourgondische Nederlan-

den.. Haar harde oordeel luidt: "Bisschoppen en prelaten die ofwel door hun af-

komst,, ofwel door hun verdiensten aan hun kerkelijke ambten waren geraakt, 

warenn zelden goede herders voor hun diocesanen of voorzichtige beheerders van 

hunn abdijen. Ofwel waren het totaal incompetente nietsnutten die de inkomsten 

vann hun ambt opsoupeerden om een onvoorstelbaar luxueus en liederlijk leven te 

lelden,, zo ver mogelijk van alle pastorale en religieuze verplichtingen - bij hun 

levenswijzee vol overdaad en raffinement waren vooral leveranciers van dure 

levensmiddelenn en kostbare stoffen, kleermakers en juweliers, kunstenaars en vrou-

wenn van lichte zeden gebaat. Ofwel waren het ongemeen harde en schraapzuchtige 

politicii  en financiers die in hun eigen belang of dat van hun patroon zonder enige 

tegenprestatiee uitmolken."4 

Waarr kwamen dergelijke lieden vandaan? Hoelang stonden ze aan het hoofd 

vann hun bisdommen? Kon een geestelijke alleen maar met de steun van zijn aristo-

crauschee verwanten een bisschopszetel in de wacht te slepen? Deze vragen tracht 

ikk in dit hoofdstukken te beantwoorden. Dat doe ik op twee manieren. Eerst pro-

beerr ik het episcopaat van de Bourgondisch-Habsburgse landen tussen 1477 en 

15599 in enkele cijfers te vangen. Daarna zal ik voor een beter begrip enkele benoe-

mingenn en carrières uitgebreider bespreken. Maar eerst dienen we even stil te staan 

bi)) de kerkelijke indeling van de Bourgondisch-Habsburgse landen. 

Dee kerkelijke indeling van de Lage Landen was ontstaan voor de opkomst 

vann de territoriale vorstendommen. De grenzen van de bisdommen vielen dan ook 

dee keurvorsten. Het territorium van het bisdom Langres strekte zich deels uit over het 
noordenn van het hertogdom Bourgondië. Cfr. A.G. Jongkees, Staat en Kerk, 33-34 en 39 en 
T.. de Hemptinne, 'De geestelijken', 60-64. 
44 T. de Hemptinne, 'De geestelijken', 61-62. 
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niett samen met die van de vorstendommen. Bovendien lagen de zetels van deze 

bisdommen,, met uitzondering van Atrecht, buiten Filips' landen.5 All e ressorteer-

denn ze onder de kerkprovincies Reims en Keulen. Op hun metropolieten hadden 

dee Bourgondische hertogen geen vat. Anders dan in Bourgondië waren de meeste 

vann de zes b isdommen in de Lage Landen zeer uitgestrekt. Vier daarvan lagen aan 

dee zuidelijke rand van de Nederlanden. Atrecht was het kleinste bisdom. Het om-

vattee slechts de oostelijke helft van het graafschap Artesië. Het bisdom Terwaan 

bestondd uit het andere deel van Artesië en het zuidwesten van het graafschap 

Vlaanderen,, met leper als grootste stad. Het centrum van Vlaanderen, met de 

belangrijkee steden Brugge, Gent en Kortrijk , ressorteerde samen met bijna geheel 

Waals-Vlaanderenn onder Doornik. Het grootste deel van Henegouwen, Rijks-

Vlaanderenn en het westelijk deel van het hertogdom Brabant vielen onder Kame-

rijk .. Het noorden en oosten van Brabant, het zuidwesten van Gelre, Limburg, 

Namenn en het noorden van het hertogdom Luxemburg maakten deel uit van het 

bisdomm Luik. Het noordelijke bisdom Utrecht was in oppervlakte het grootste. Het 

strektee zich uit van de Vier Ambachten aan de noordrand van Vlaanderen over 

Zeelandd en Holland tot Friesland in het noorden en Gelre, Ovenjsel en Drenthe in 

hett oosten. Van de Landen van derwaarts over wist Maximiliaan na langdurige oor-

logenn tegen de Fransen enkel het Vrijgraafschap Bourgondië en enkele kleinere 

aanpalendee gebieden te heroveren. Deze vielen bijna geheel onder het oude, reeds 

inn de vroeg-christelijke periode opgerichte aartsbisdom Besancon. 

a)a) Bisschoppen van de Bourgondisch-Habsburgse landen in kerngetallen 

Driee vierden van de bisschoppen, in de Bourgondische-Habsburgse landen tussen 

14777 en 1559, of zevendertig op een totaal van negenveertig, behoorden tot een 

aristocratischh geslacht.6 De families die ik in Hoofdstuk V aanduidde als de meest 

invloedrijkee in de Bourgondisch-Habsburgse landen sleepten ook het grootste aatal 

vann dergelijke benoemingen in de wacht. Zo leverden de Croy's in deze periode 

zess bisschoppen. Hun zetels lagen alle aan de zuidelijke rand van de Nederlanden. 

33 Terwaan en Doornik waren Franse enclaves. De zetels van de bisschoppen van Kamenjk, 
Luik,, Utrecht en Besancon behoorden formeel tot het Duitse Rijk. Deze bisdommen be-
hoordenn eertijds tot de Rijkskerk en de bisschoppen waren tevens wereldlijke heren. 
(('' Een lijst van de Bourgondisch-Habsburgse bisschoppen tussen 1477 en 1559 is 
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Zoo bezetten drie achtereenvolgende heren Croy tussen 1502 en 1556 de zetel van 

Atrecht.. In deze regio was de familie erg dominant. Tijdens het grootste deel van 

dezee periode leverde ze ook de stadhouder van Artesië. De familie Glvtnes-Bergen 

haaldee vier bisschopszettels binnen. Verder moeten hier nog de twee bisschoppen 

vann Terwaan uit het geslacht Créqui en de twee aartsbisschoppen van Besancon uit 

hett huis de la Baume worden vermeld. 

Inn Besancon kwamen trouwens, met uitzondering van Frans van Busleyden* 

enkell  leden van plaatselijke aristocratische families op de katheder. Di t gaf regel-

matigg aanleiding tot spanningen die historici als conflicten tussen oude en nieuwe 

adell  hebben geduid. Zo steunde aartsbisschop Antoon van Vergy zijn verwant en 

stadhouderr Willem* in diens strijd tegen Mercunno dl Gattinara.7 In 1544 accep-

teerdee de factie die zich rondom vader en zoon Granvelle had gegroepeerd, dan 

weerr niet dat Antoon de la Baume, zijn neef Claude had benoemd tot coadjutor 

mett recht van opvolging." 

Zevenn bisschoppen in de Bourgondisch-Habsburgse landen waren verwan-

tenn van het regerende vorstelijke huis. Vier van deze prelaten bezetten de 

Utrechtsee katheder, twee de zetel van Luik en een die van Kamerijk. Niet toevallig 

bezatenn precies de bisschoppen van deze drie plaatsen bezaten ook wereldlijke 

macht.. Meer nog dan elders wilden de Bourgondisch-Habsburgse vorsten daar 

greepp krijgen op de aanstellingen. Zoals bekend riepen die agressieve tussen-

komstenn van de Bourgondische hertogen en hun opvolgers zowel in het Luikse als 

inn het Utrechtse Sticht veel weerstand op. 

Dee sociale achtergrond van de Bourgondisch-Habsburgse bisschoppen 

weekk nauwelijks af van die van hun Franse collega's.9 Onderzoek naar 

benoemingenn tijdens de regeerperiodes van Lodewijk XI I en Frans I (1498-1547) 

weess uit dat de Franse adel zeventig procent van de bisschoppen leverde. Maxi-

maall  vijftien procent van de prelaten kwam uit de derde stand voort. '" De 

opgenomenn in bijlage. 
11 Cfr. Hoofdstuk II I en J.M. Headley, 'The Conflict between nobles and magistrates', 49-
80. . 
HH L. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté, 88-90. 
''}}  Cijfers bij M.M. Edelstein, 'Les ongines sociales de 1'épiscopat', 239-247. 
1111 Om een duidelijker beeld te krijgen, heb ik de 'Franse onbekenden' uit de cijfers van 
Mevr.. Edelstein bij de leden van de derde stand gevoegd. 
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resterendee vijftien procent waren buitenlanders, meestal Italianen die een Frans 

bisdomm hadden verkregen in ruil voor hun steun aan de koninklijke zaak in hun 

vaderland. . 

Inn de Bourgondisch-Habsburgse landen kwamen verhoudingsgewijze 

dubbell  zoveel bisschoppen van buitenaf. Bovendien waren deze buitenstaanders 

meestall  geen vrienden van de hertogen op hun opvolgers. In Terwaan, een stad 

stadd die tot haar verwoesting in 1553 een Franse enclave in Artesië vormde, zetelde 

bijnaa altijd een beschermeling van de Franse koning.1' De twee Italiaanse bisschop-

penn die een zetel in de Nederlanden verwierven, waren curieprelaten die nooit een 

voett in deze streken hebben gezet.12 Thomas Wolsey liet zich wel benoemen tot 

bisschopp van Doornik, sporen heeft hij er niet achtergelaten.13 

Tabell  I. Regionale Achtergrond van Bisschoppen in Bourgondisch-Habsburgse 
Landenn tussen 1477 en 1559: 

Regio o 

1)) Bourgondisch-

2)) Frankrijk 

3)) Italië 

4)) Duitse Rijk 

5)) Engeland 

Totaal l 

Hab b sburgse e Landen n 

Aantal l 

34 4 

10 0 

2 2 

2 2 

1 1 

49 9 

% % 

69 9 

20,5 5 

4 4 

4 4 

2 2 

100 0 

111 B. Delmaire, Thérouanne et Hesdin', 129. 
122 Het omgekeerde gebeurde trouwens ook. Karel V speelde Jan II Carondelet*  het aarts-
bisdomm Palermo toe. Deze bezocht zijn bisdom nooit. 
BB Wolsey stond toen nog maar aan het begin van zijn loopbaan. Hij moest nog aartsbis-
schopp van York worden en hij zag in Doornik vooral een njke bron van inkomsten. CS.L. 
Davies,, 'Tournai and the English crown', passim. 
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b)b) De jacht van Jacob van Crqy en ^ijn familieleden op een bisdom 

Nett zomin als Füips de Goede een Bourgondisch koninkrijk stichtte, richtte hi| een 

naüonalee kerk op. Füips' zoon Karel de Stoute bemoeide zich veel intensiever met 

kerkelijkee aangelegenheden dan zijn vader. Vooral de zware belastingheffing die hij 

dee geestelijkheid oplegde; het droit de nouvel acquêt heeft de aandacht van de histonci 

getrokken.144 Karel wilde ook meer invloed dan degene die hij kon uitoefenen via 

bevriende,, maar uiteindelijk ongrijpbare, want buiten zijn landen residerende bis-

schoppen.. Waar de hertog kon, greep hij in. Zo ontnam Karel, nadat hl) het pnns-

bisdomm Luik had aangehecht de bisschop, zijn verwant Lodewijk van Bourbon, 

bijnaa alle macht.'5 Als we Antoon Perrenot de Granvelle mogen geloven, dan zou 

reedss Karel een plan hebben gekoesterd: "pour avoir en cbascun pays ung évêque". u' 

Zoverr W am het voorlopig niet. 

Integendeel,, na Karels dood op het slagveld bij Nancy, keerden inwoners 

vann het Utrechtse en het Luikse Sticht zich tegen hun bisschoppen, die ze als 

Bourgondischee stromannen zagen. In mei 1483 slaagde Maximiliaan van Oosten-

rijk ,, Karel de Stoutes opvolger, erin het gezag van David van Bourgondië over het 

Nederstichtt te herstellen. Deze militaire overwinning bood Maximiliaan de kans 

zijnn vredesvoorwaarden aan de Staten van het Nedersticht en David van Bour-

gondiëë op te leggen. De stad Utrecht moest de voogdij van Maximiliaan erkennen. 

Bovendienn zou Maximiliaan zel fde opvolger van David mogen k iezen.r 

Intussenn dreigden gebeurtenissen aan de oostelijke rand van de Nederlanden 

Maxirmliaanss geringe macht en aanzien verder uit te hollen. Op 30 augustus 1482 

haddenn troepen onder leiding van Franknjks bondgenoot Willem van der Mark de 

stadd Luik ingenomen en bisschop Lodewijk van Bourbon, een oom van Maria van 

Bourgondië,, vermoord.18 Twee weken later liet Willem zijn zoon Jan door enkele 

144 Een synthese bij A.G. Jongkees, 'XII . Etat et Eglise', 162-171; Idem, Staat en Kerk, 214-
240;; J. Bartier, Charles ie Téméraire, 347-352 (ed. 1944) en R. Vaughan, Charles the Bold, 409-
411. . 
133 M. Dienckx, De oprichting der nieuwe bisdommen, 30. 
166 C. Weiss ed., Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle. IX, n° CLII , 600-601 en Gachard ed., 
CorrespondenceCorrespondence de Philippe II. I, 3 6̂ nr. 328 (Brief van Granvelle d.d. 30.10.1565). 
11 S.B.J. Zilverberg, David van Bourgondië, 50-66 en CA. van Kalveen, Het bestuur van bisschop 
enen Staten, 1-3 en 31-33. 
188 P. Harsin, La pnnapauté de Liège d la fin du regne de Louis de Bourbon, 89-91 en j . Lejeune, 
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achtergeblevenn kanunniken van het kathedrale kapittel tot bisschop verkiezen. 

Zichzelff  nep hij uit tot wereldlijk voogd van het Land van Luik en van het graaf-

schapp Loon. Uiteraard steunde Lodewijk XI Wülems acties van ganser harte. 

Maximiliaann en de Staten van Brabant reageerden onmiddellijk en op ver-

schillendee fronten.19 Allereerst gaven ze Jan van Chalon*20 en Füips van Kleef*  de 

opdrachtt een leger uit te rusten. Deze soldaten brachten Willem en zijn zoon enke-

lee gevoelige nederlagen toe.21 Daarnaast startten Maximiliaan en de Staten, ieder 

voorr eigen rekening, een lobbycampagne bij paus Sixtus IV . Hun gezanten kregen 

eenn dubbele opdracht mee. Allereerst moesten ze beletten dat Sixtus Jan van der 

Markss verkiezing zou bekrachtigen. Zo mogelijk moesten ze de paus en de curie-

prelatenn er ook van overtuigen de aloude zetel van Sint-Lambertus op te heffen en 

tweee nieuwe bisdommen op te richten, één in Leuven en één in Namen of in 

Maastricht.222 Op deze wijze zouden de Nederlandse vorsten een sterkere greep 

krijgenn op de kerkelijke instellingen en kerkelijke patronage in een aanzienlijk deel 

vann hun territoria. Bovendien zouden deze nieuwe bisschoppen volkomen afhan-

kelijkk zijn van de wereldlijke heersers. De Habsburgse vorsten zouden de Maasval-

lei,, waar de toegangswegen tot Gelre en het Rijnland elkaar kruisten, controleren.23 

I nn het eerste deel van hun opdracht slaagden de Habsburgse en Brabantse 

gezantenn uitstekend. Lodewijk XI noch de in Rome residerende pro-Franse kardi-

nalenn konden Sixtus IV vermurwen. De paus weigerde Jan van der Mark te confir-

meren.. Bovendien neigden Sixtus en enkele leden van het consistorie er ook toe 

hett dioscees Luik op te delen. De invloedrijkste pleitbezorger van dit plan, kardi-

'Hett prinsbisdom Luik. 1390-1482', 269-270. 
v>v> L.P. Gachard ed., 'Lettres inédites de Maximilien' (1851), 287-288 en ADN B 1421 
(17749).. (= Minuut Maximiliaans Instrucüe voor de Brabantse raadsheer Van der Ee, 2° 
weekk van september 1482). 
200 Jan van Chalon was een zwager van de vermoorde bisschop Lodewijk van Bourbon. 
211 Philippe de Cèeves, L'instructwn, 12 en P. Harsin, La Pnncipauté de Liège a la fin du règne de 

LouisLouis de Bourbon, passim. 
222 P.F.X. de Ram ed., Documents nlatijs aux troubles, nr. CVII I p. 737-743 en P. Harsin, La 
prinripautéprinripauté de Liège a la fin du règne de Louis de Bourbon, 110-112 en 126-128. 
233 Het plan om het bisdom Luik op te splitsen leefde al lang in Brabantse knngen. Karel de 
Stoutee ondernam ook daadwerkelijk stappen in die richting. Uiteindelijk zou pas Füips II er 
inn slagen de droom van zijn voorgangers te verwezenlijken. Cfr. P. Gonssen, 'La politique 
liégeoise',, 131 e.v. en W. Paravicini, Guy de Brtmeu, 149-150 en n. 214 en 215. 
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naaii  Ferry van Clugny,24 overleed echter plots op 7 oktober 1483. Verlost van de 

zwaree Habsburgse en Franse druk25 wijzigde de paus ten slotte niets aan de kerke-

lijk ee indeling van de Lage Landen. 

Confirmatiee van de kandidaat die de meeste steun kreeg in in de schoot van 

hett kapittel kon rekenen leek Sixtus IV nu de beste oplossing. Maar ook het nemen 

vann deze ogenschijnlijk eenvoudige beslissing viel de paus zwaar. De meeste Luikse 

kanunnikenn waren partijgangers van Maximikaan. Zij waren na de inname van Luik 

doorr Willem van der Mark gevlucht naar Leuven. De verkiezing van diens zoon 

Jann door hun achtergebleven collegae beschouwden ze als onrechtmatig. Daarom 

organiseerdenn ook zij een stembeurt. Die vond plaats op 16 oktober 1482.26 

Vooraff  gold kanunnik Jacob van Croy- als favoriet. Hij kon rekenen op de 

krachtigee steun van de proost van het kapittel, zijn verwant Arnout van Lalaing,28 

opp die van zijn oudere broers Füips2'J en Michiel30 en op de Henegouwse staten. 

Tochh kwam kannunik Jan van Horn als onverwachte winnaar uit de bus. Veertien 

244 Ferry van Clugny was sinds 1473 bisschop van Doornik. In het hetzelfde jaar werd hij 
ookk aangesteld tot kanselier van de Orde van het Gulden Vlies. In 1480 werd Ferry kardi-
naall  gecreëerd. Enkele maanden legde hij zijn kanseliersambt neer. Vanaf 1482 verbleef 
Ferryy te Rome. Maximiliaan omschreef hem als: "Principalis noster amicus, fautor et solicitator 
versusversus sanctissimum domtnum nostrum patrem." Cfr. P.F.X. de Ram ed., Documents relatifs aux trou-
bles,bles, n° CYIII , 737-743. Biografieën van Ferry van Clugny bij A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), 
DeDe Grote Raad II, 49 en De Borchgrave, in: BNB. VII, k. 41-44. 
233 Onmiddellijk nadat Lodewijk XI was overleden (30 augustus 1483) trok regent Pieter van 
Bourbonn de Franse steun voor Jan van der Mark in. De regent droeg nu zijn broer Karel 
vann Bourbon, kardinaal van Lyon voor. Deze koerswijziging kwam de geloofwaardigheid 
vann de Franse factie in Rome met ten goede. Cfr. P. Harsin, Laprinapauté de Ltège d la fin du 
règnerègne de Louis de Bourbon, 121. 
y>y> Zie voor wat volgt P. Harsin, La prinapauté de Liege a la fin du règne de IJOUIS de Bourbon, 102-
1033 en Idem, 'Histoire d'une créance', 140. 
22 Jacob van Croy was een zoon van Jan, graaf van Chimay* en van Maria van Lalaing. 
Jacobb was dus een broer van Füips van Croy-Chimay* en Michiel van Croy-Sempy*. Jacob 
werdd wellicht omstreeks 1436 geboren. Dankzij de tussenkomst van zijn vader en van her 
togg Filips de Goede verwierf Jacob in 1451 een belangrijk beneficie. Cfr. AS\ 'Regesta l ati-
canacana 387 f. 134r-v; E. de Moreau, Histoire de l'église en Belgtque. Il ', 78-79; T. De Morembert, 
'2.. Croy (Jacques de)', in: DHGE. XIII, k. 1073 en G. Moreau, Jacques de Croy', m: P.G. 
Btetenholzz en T.B. Deutscher eds., CE. 1, 368. Het geboortejaar dat P. Harsin, 'Histoire 
d'unee créance', 139 voorstelt, klopt niet. 
2HH Arnout was een oom langs moederszijde van Jan. 
22''JJ De graaf van Chimay. 
v'' De heer van Sempy. 
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maandenn later, na schier eindeloze intriges, erkende Sixtus IV het resultaat van 

dezee stemming, Op 17 december 1483 wees hij de Luikse zetel toe aan Jan van 

Horn.11 1 

Ookk die Romeinse interventie vermocht niet meteen de rust in het pnnsbis-

domm te herstellen. Willem van der Mark zou nog tot in mei 1484 het gezag van Jan 

vann Horn betwisten. Jan dankte zijn overwinning in deze uitputtingsslag vooral aan 

dee niet aflatende financiële en militaire steun die zijn broers Jacob II en Fredenk en 

dee Leuvense patriciër Lodewijk Pynnock*  hem schonken. Tegenover deze diensten 

stondenn wederdiensten. Fredenk van Horn*  werd Jans luitenant-generaal en Lode-

wij kk Pynnock kreeg verschillende heerlijkheden uit het bischoppelijk domein in 

pand.32 2 

Maximiliaann van Oostenrijk en diens medestanders leerden intussen de toe-

wijdingg van de familie Horn naar waarde te schatten. De drie broers steunden zon-

derr voorbehoud de aartshertogelijke partij in de openlijke oorlog die deze in het 

najaarr van 1484 ontketende tegen eenieder die Maximiliaan niet als regent voor zijn 

zoonn wilde erkennen.33 Rekenend op Franse steun dreigde Willem van der Mark 

zichh ook nu weer te roeren. Om dit te verhinderen spanden Maximiliaans ver-

trouwelingg Antoon van Glymes-Bergen*, de abt van Sint-Truiden, en de broers 

Hornn een hinderlaag voor Willem van der Mark. Op 17 juni 1485 lieten ze Willem 

evenn buiten Sint-Truiden oppakken. Reeds de volgende dag werd Willem, na een 

uiterstt summier proces te Maastricht onthoofd.34 

Dezee afrekening verloste Jan van Horn niet van alle problemen. Net zomin 

alss Willem van der Mark had Jacob van Croy zich ooit neergelegd bij zijn verlies. 

Naa de aanslag op Willem van der Mark verbond Jacob zich dan ook met diens 

medestanders.. Gesteund door Franse troepen overrompelden partijgangers van 

Jacobb van Croy en van de familie van der Mark in maart 1488 grote delen van het 

311 ASV. ïvüscellanea. Armadio XXXI X 16A f. 37-38. 
322 P. Harsin, La principauté de Liege a la fin du règne de Louis de Bourbon, 130. Voor Lodewijk 
Pynnock;; zie R. Van Uytven, in: NBW. II, k. 715-718 en L. De Mecheleer, 'Un officier du 
prince',, 351-369. 
333 Jean Molinet, Cbroniques. I, 456-458 en P. Harsin, La principauté de Ltège a la fin du règne de 
LouisLouis de Bourbon, 159-166. Jans broer Fredenk*  zou trouwens net zoals hun beider neef 
Filips**  sneuvelen in dienst van Maximiliaan. 
344 Zie P.F.X. De Ram ed., Documents relatifs aux troubles, n° CXV, 170-174. Antoon van 
Glymes-Bergenn was een broer van Jan en Hendrik. 
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prinsbisdom.,55 Alleen in de omgeving van Maastricht konden Jan van Horn en zijn 

aanhangerss zich staande houden. Een jaar later, in maart 1489, liet Jacob van Croy 

zichh door de Luikse statenvergadering zelfs uitroepen tot: "voogd van de Kerk, de 

stadd en het land van Luik en Loon. ", 6 

All  snel zou echter blijken hoezeer het regime van Jacob van Croy en van de 

vann der Marks stond of viel met Franse steun. In de Franse koninklijke raad had 

zichh inmiddels een duidelijke meerderheid afgetekend die de onmiddellijke verwer-

vingg van Bretagne verkoos boven het geleidelijk inpalmen van enkele Lage Landen. 

Tenn gevolge daarvan sloten vertegenwoordigers van Karel VII I en Maximiliaan op 

222 juli 1489 te Frankfurt een bestand. De Franse koning verbond er zich onder 

anderee toe zijn troepen uit de Lage Landen terug te trekken.,7 Vrijwel onmiddellijk 

nadatt dit nieuws in de Nederlanden was doorgedrongen, viel het brede front van 

MaximiHaanss tegenstanders uit elkaar. Nog rijdens de zomer van 1489 opende de 

enee na de andere Brabantse stad zijn poorten voor de troepen van Albrecht van 

Saksen,, Maximiüaans stadhouder-generaal, Lodewijk Pynnock en de broers Horn. 

Ookk in het Luikse verloren Jacob van Croy en zijn bondgenoten nu steeds meer 

terrein.. Enkel en alleen omdat Albrecht van Saksen de voorrang gaf aan de herove-

ringg van Vlaanderen, konden ze hun verzet tegen de familie Horn en hun mede-

standerss uit de omgeving van Maximiliaan nog even handhaven.38 

,55 Cfr. Jean Molinet, Chromques. II, 63-64. Korte tijd later, in 1490, zou ook Jacobs nicht 
Kathanna,, trouwen met Robrecht II van der Mark, heer van Sedan. Cfr. P. Harsin, Laprtn-
apautéapauté de Liège, 219 n. 44. Robrecht II was een neef van Wülem. Na diens uitschakeling 
werdd Robrecht één van de leidende figuren van de familie van der Mark. Robrecht was de 
ouderee broer van Evrard, de latere bisschop van Luik (1505-1538). 
Vii Deze plechtigheid vond plaats in de kathedraal, als ware facob de rechtmatige bisschop. 
Vann de traditionele bisschoppelijke attnbuten ontbrak alleen het baldakijn. Cfr. S. Balau 
ed.,, 'Chronique du règne de Jean de Hornes', 370: "In loco episcopaü, ac si foret episcopus 
(...)) dempto baldekino ibidem non apposito." Zie ook P.F.X. De Ram, Documents relatifs aux 
troubles,troubles, 98-99 en n° CXXVIII , 841-844. 
rr L.P. Gachard ed., 'Lettres inédites de Maximilien', 1852, 233 234; P. Pelicier ed., Lettres de 
CharlesCharles MIL II, 386 en A. de Fouw, Philips van Kleef, 223. 
™™ A. de Fouw, Philips van Kleef, 202-275 en P. Harsin, La prinapauté de Liege a la fin du règne de 
LouisLouis de Bourbon, 213-294. Zie ook A. Cauchie en A. Van Hove eds., Documents sur la prina-
pautépauté de Liège, 143-152. 
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Maarr op 4 september 1491 moest Jacob van Croy zich definitief uit de stad 

Luikk terugtrekken. Nu stond hij er pas echt beroerd voor.39 Zoals Jacob enkele 

maandenn later in een smeekschrift gericht aan de Franse koning zelf toegaf, had hij 

omwillee van zijn koppigheid zowat alle krediet bij Maximiliaan en bij zijn verwan-

tenn en vrienden verspeeld: 

Sire,Sire, pour avoir tenu% vostre party jusques amaintenant avecque les sr<  de la 

MarcheMarche (= de heren van de Mark), fay souffert degrand^perte ̂ et dommai-

gesges et si me suis mys en l'indignacion du Roy des Rommains et de la pluspart 

dede mes parens et amys de par dela, qui me toume a tres grant prejudice.^ 

Tochh zouden juist Jacobs verwanten, overigens niet zonder hun eigen belan-

genn uit het oog te verliezen, hem alsnog een helpende hand reiken.41 Wellicht be-

dongenn Jacobs broer Michiel van Croy-Sempy en zijn oom Karel van Croy-Chimay 

bijj  Jan van H om en Maximiliaan dat hun familielid in ruil voor het definitief opge-

venn van zijn aanspraken recht had op een financiële tegemoetkoming door de 

Luiksee staten. In afwachting van de uitbetaling van die tegemoetkoming leenden 

Michiell  en Karel Jacob in ieder geval grote sommen geld. Overigens zou het nog 

jarenn duren eer de Luikenaars hun eerder aangegane verplichting nakwamen. Pas 

toenn Karel van Croy, die over veel invloed beschikte aan het Hof van aartshertog 

Füipss de Schone, de druk op de Luikse Staten stevig opvoerde kwam er schot in de 

zaak.42 2 

Omstreekss 1500 beschikte Jacob van Croy, vooral dankzij de inzet van zijn 

familieleden,, eindelijk over een redelijk stabiel inkomen. Maar geslaagd was zijn 

y>y> Cfr. de scherpe bewoordingen waarin kroniekschnjver Jan van Loon Jacobs aftocht be-
schnjft:: "Quo facto, dominicina die, quae quarta erat Septembns, a Leodio recessit Jaco-
buss de Croy, antiepiscopus, Francis conjunctus, a communi populo infiniti s male-
dicrionibu ss prosecutus.", in: P.F.X. De Ram ed., Documents nlattfs aux troubles, 108-109. 
4(11 Bnef van Jacob van Croy aan Karel VIII , d.d. 13.02.1492; BN Fonds Francais n° 15541, f. 
118.. Uitgave bij P. Harsin, 'Histoire d'une créance', 160. 
411 Jean Molinet, Chromques. II, 239-240 en P. Harsin, 'Histoire d'une créance', 150-158. 
422 Allereerst droeg Jacob van Croy zijn rechten op het Luikse geld omwille van zijn grote 
schuldenn over aan zijn verwanten Michel en Karel. Vervolgens liet Karel in afwachting van 
uitbetalingg beslag leggen op Luikse bezittingen in het hertogdom Brabant. Cfr. P. Harsin, 
'Histoiree d'une créance', 152-153 en 160-163 en Idem, La pnncipauté de Uège a la fin du règne, 
352-363. . 
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loopbaann tot dan toe zeker met. Alhoewel hij reeds ver over de vijfti g was,43 had hij 

haastt niets gerealiseerd. Ongewenst in Luik en gewantrouwd aan het aartshertoge-

lijk ee hof, resideerde Jacob in deze periode te Leuven. Toch had hij de hoop op mij-

terr en staf nog steeds niet opgegeven. Toen in het najaar van 1502 de bisschops-

zetell  van Kamerijk vrijkwam, waagde Jacob opnieuw zijn kans. 

Dee vorige bisschop, Hendrik van Glymes-Bergen, had als voorzitter van de 

Grotee Raad en als kanselier van het Gulden Vlies, sleutelposities bezet in het 

bestuurr over de Bourgondische Landen. Hendrik was echter luttele maanden voor 

zijnn overlijden, samen met zijn broer Jan en enkele gelijkgestemde edellieden in 

ongenadee gevallen bij Filips de Schone. De aartshertog wenste de machtspositie 

vann de familie Glymes-Bergen te breken. Kandidaten uit hun omgeving maakten 

geenn kans bij de zoektocht naar Hendriks opvolger.44 Paus Alexander VI had, op 

aandringenn van Filips de Schone de zetel van Kamerijk bij voorbaat toegewezen 

aann Hendrik van Bergens erfvijand, Frans van Busleyden. Maar nog voor dit 

berichtt Spanje had bereikt, was Frans daar overleden. 

Dee sollicitatie van Jacob van Croy kon Rooms koning Maximiliaan voor-

alsnogg niet bekoren.45 Zij n keuze viel op Frans van Melun, proost van het Brugse 

Onze-Lieve-Vrouwekapittell  en thesaurier van het kathedrale kapittel van Kame-

rijk.466 Net zoals Jacob van Croy beschikte Frans van Melun over goede contacten 

inn Vlaamse, Henegouwse en Artesisch-Picardische adellijke kringen. Bovendien 

lekenn de nabije Fransen tegen geen van beide kandidaten onoverkomelijke bezwa-

renn te koesteren.47 Toch slaagde Maximiliaan er weer niet in zijn slag thuis te halen. 

433 Cfr. noot 23. 
444 A. Walther, Die Anfange Karls V, 25-26. 
433 Het oude bisdom Kamenjk strekte zich grosso modo uit over Rijks-Maanderen, het wes-
tenn van Henegouwen en het westen van Brabant (m.u.v. het gebied ten noorden van Ant-
werpen,, dat tot het bisdom Luik behoorde). Bovendien was de bisschop ook de wereldlijke 
heerserr van een klein gebied rondom zijn hoofdstad. De bisschop hield dit gebied (= Ie 
Cambrésis)) als een graafschap in leen van de Duitse keizer. Cfr. L. Platelle, 'Cambrai et Ie 
Cambrésis',, 350-354 en Idem, in: L. Trénard ed., Histotre des Pays-Basfrancais., 183-225. 
466 Bovendien was Frans reeds thesaurier van het Kamenjkse kapittel en kanunnik van 
Atrecht.. Cfr. J. Lestocquoy, Les évêques d'Arras, 56-57; Idem, La me religieuse d'une province, 81-
833 en E. de Moreau, Histoire de l'église. IV, 71. Voor de contacten van de familie Melun; zie 
verderr prosopografisch deel. 
44 De keuze van een bisschop voor de zetels van Atrecht, Doornik, Kamenjk en Terwaan 
verzuurdee vaak de relaties tussen de Nederlandse vorsten en de Franse koningen. Zo lieten 
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Opp 22 oktober 1502 had een kleine meerderheid van de kanunnikken zich immers 

achterr Jacob van Croy geschaard.48 Ook nadat Maxirruliaan, middels een interven de 

bijj  paus Alexander VI , de druk op deze meerderheid had opgevoerd, bleek zij met 

tee verwurmen. Jacob zelf was er natuurlijk al helemaal de man niet naar om de 

handdoekk in de ring te gooien, zeker met hij nu zo dicht stond bij de vervulling van 

zijnn levensdroom. 

Datt Jacob die droom ook echt vervuld zag, dankte hij wellicht in niet gerin-

gee mate aan zijn verwanten Karel van Croy-Chimay en Willem van Croy-Chiè-

vres.499 Na de verwijdering Jan van Glymes-Bergen en diens partijgangers uit de 

omgevingg van Filips de Schone, golden zij als de sterke mannen achter de scher-

menn in de hofhouding van de aartshertog. Reeds eerder hadden zij Jacob, tever-

geefs,, aanbevolen bij Maximiliaan en Füips.5" Klaarblijkelijk slaagden Karel en Wil -

lemm nu wel waar ze eerder hadden gefaald. Hoe dan ook, in 1504 gaf Frans van 

Melun,, onder zachte druk van Filips de Schone, zijn aanspraken op de zetel van 

Kamerijkk op. In ruil voor zoveel inschikkelijkheid beloofde Filips toen wellicht 

Habsburgsee steun bij een volgende vacature in één van de drie andere bisdommen 

aann de zuidelijke rand van de Nederlanden. Die belofte hebben Maximiliaan en 

Margaretaa van Oostenrijk later ook waargemaakt. In 1510 werd Frans werd verko-

zenn tot bisschop van Atrecht. Zes jaar later zou hij deze zetel inruilen voor die van 

Terwaan.'1 1 

beidee vorstenhuizen tussen 1483 en 1506 bisschoppen van Doornik verkiezen. Ze erken-
denn eikaars pretendenten niet. Die bestuurden ieder dan ook maar een deel van het bisdom. 
Cfr.. E. de Moreau, Histoire de l'égltse en Belgique. IV, 58 en J. Laenen, Kerke/i/k en godsdienstig 
Brabant,Brabant, 159. In 1509 stemde de Lodewijk XI I uitdrukkelijk in met de aanstelling van Frans 
vann Melun tot bisschop van Atrecht; cfr. AJ.G. Le Glay ed., Comspondance de l'empereur 
MaximtiienMaximtiien 1°. I, 225-224, 272 en 304. 
488 Zie omtrent de bisschopsverkiezing van 1502 en Jacobs uiteindelijke overwinning AJ.G. 
Lee Glay, Cameracum Cbrisüanum, xlvi; T. De Morembert, '2. Croy (Jacques de)', in: DHGE. 
XIII,XIII,  k. 1073 en J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant. I, 158-159. 
v)v) Voor de banden tussen Jacob enerzijds en Karel en Willem anderzijds; zie bv. Jean 
Molinet,, Chroniques. II, 521 en 525. 
500 Cfr. P. Harsin, 'Histoire d'une créance', 150. 
511 Frans van Melun behoorde net zoals Filips van Bourgondië-Blaton*  tot de gezanten die 
Maximiliaann en Margareta in 1508-'09 naar Rome zonden. Daar overtuigden ze paus Julius 
III  toe te treden tot de Liga van Kamenjk. Een reisverslag en meer literatuur bij J. Sterk, Phi-
lipslips van Bourgondië, 19-23. Frans overleed op 22 november 1521. Zie E.I. Strubbe en L. 
Voet,, De chronologie, 239 en 308 en J. Lestocquoy, Les évêques d'Arras, 56-57. 
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Veell  ijver om zijn zo moeizaam verworven bisdom en bijhorend domein te 

besturen,, spreidde Jacob van Croy aanvankelijk met ten toon.52 Wel herwon hij het 

vertrouwenn van Maximiliaan. In december 1505 droeg de kei2er Jacob zelfs voor 

alss mogelijke opvolger voor de net overleden Jan van Horn. Ook nu ving Maximi-

liaann bot. Na alweer bewogen verkiezingen gaven de Luikse kanunniken de voor-

keurr aan Evrard van der Mark, de kandidaat van de Franse koning Lodewijk XI I 

enn een neef van de eertijds zo gevreesde Willem.53 

Maximiliaanss vertrouwen beschaamde Jacob in ieder geval niet meer.54 In 

15100 waardeerde de keizer, middels een financiële tegemoetkoming, de wereldlijke 

titell  van de Kamenjkse bisschop op van graaf tot hertog. Intussen diende de op-

volgingg van de hoogbejaarde Jacob te worden veiliggesteld. Op aandringen van 

Maximiliaann vaardigde Leo X in december 1515 een bul uit die de aanstelling van 

Jacobss piepjonge achterneef Willem van Croy-Porcien tot coadjutor van Kamenjk 

mett recht van opvolging behelsde.55 Acht maanden later overleed Jacob.5(' 

Willemm volgde Jacob ook daadwerkelijk op. Maar als pion van zijn oom, de 

machügee Willem van Croy-Chièvres*  en als intimus en generatiegenoot van Karel 

322 Zo zou Jacob slechts in 1509 zijn bisdom in bezit nemen en zijn Blijde Intrede houden. 
Cfr.. T. De Morembert, in: DHGE. XIII, k. 1073. 
333 Zie omtrent deze Luikse bisschopsverkiezing P. Harsin, LMprincipautè... Erard, 25-59. 
344 J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant I, 159 en 169; A.J.G. Le Glav, Cameracum Chris-
üanum,üanum, xlvii en 58 en T. De Morembert, in: DHGE. XIII, 1073. 
""  Eerder al had Lodewijk XI I Leo X bewogen tot het redigeren van een soortgelijke bul 
voorr een Frankrijk welgevallige kandidaat. Maximiliaan had hier lucht van gekregen en op 
zijnn aandringen, kondigde de paus deze eerdere, pro-Franse bul niet af. Willem van Crov-
Porcienn werd geboren in 1498. Hij was een zoon van Hendrik van Crov-Porcien en Char-
lottee van Chateaubnant. Willems oudste broer FUips werd de eerste hertog van Aarschot 
Verderr had Willems nog twee broers die een geestelijke loopbaan uitbouwden: Robrecht en 
Karel.. Voor literatuurverwijzingen; zie hieronder. 
5|,)) Erasmus dichtte, op verzoek, een grafschnft voor Jacob. Cfr. Desidenus Erasmus, Opus 
Eptstolarum.Eptstolarum. Tomus II, 411: 
Utriusquee genus Croicae et Lalaingicae 
Decuss perenne, Iacobus hoc situs loco 
Praesulnee fuent melior an dux clanor, 
Tibi,, Camerace, nemo facile dixent. 
Evectaee ad astra virgini matn sacer, 
Cuii  fuerat usque pectore pio, 
Evexitt hunc e rebus humanis dies. 
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VV was de nieuwe bisschop van Kamerijk voorbestemd voor hogere ambten.57 Nog 

inn 1516 volgde zijn aanstelling als bisschop van Cona.58 In de prill e zomer van 

1517,, toen Karels hofhouding zich in Middelburg opmaakte voor inscheping naar 

Spanje,, ontving Willem al de kardinaalshoed. Nog geen half jaar later wist de jonge 

prelaatt zich ook verzekerd van het aartsbisdom Toledo. Daarnaast bleef Willem 

titulairr abt van de rijke Brabantse Benedictijnerabdij van Affligem. 

Zoveell  weelde moest worden beschermd tegen versnippering. Daarom deed 

Willemm in 1519 afstand van het bisdom Kamerijk ten voordele van zijn jongere 

broerr Robrecht.59 Een lang leven was de flamboyante clericus overigens niet be-

schoren.. Willem viel in januari 1521, op weg naar de Rijksdag van Worms, tijdens 

eenn jachtpartij van zijn paard. Snel daarna bezweek hij aan zijn verwondingen. 

Enkelee maanden later, nog tijdens diezelfde dramatische Wormser Rijksdag,6'1 over-

leedd bovendien de sterke man van de familie: Willem van Croy-Chièvres. Intussen 

bedreigdenn in Spanje de opstandige Communeros het Habsburgse gezag.61 Het 

religieuzee patr imonium van de familie leek de nabestaanden van beide Willems te 

ontglippen.. Karel V behoedde de Croy's voor een dergelijke afgang. De keizer 

bepleittee en verkreeg bij paus Leo X de benoeming van Karel, de jongste broer van 

Willemm en Robrecht van Croy tot abt van Affligem.62 De knaap was veertien toen. 

Aann het einde van datzelfde bewogen jaar 1521 namen Habsburgse troepen 

Doornikk en het Doornikse in. Dankzij deze overwinning versterkten Karel V en 

zijnn opvolgers hun greep op de zuidwestelijke rand van de Nederlanden in belang-

rijkee mate. De Franse koning verloor een enclave die de bovenloop van de Schelde 

577 Omtrent Willem, zie: A. Porschman, 'El cardenal Guillermo de Croy', 201-282 en A. van 
Haver,, 'Een Nederlandsche Kardinaal', 261-286. 
588 Nu provincie Caceres, regio Estremadura, Spanje. Het bisdom behoorde tot de kerkpro-
vinciee Santiago de Compostella. Cfr. O. Engels, in: LMA. III,  k. 236. 
5yy Robrecht zou bisschop van Kamenjk blijven tot bij zijn overlijden in 1556. In 1546 
woondee hij enkele zittingen van het concilie van Trente bij. Zie o.a. A.J.G. Le Glay, Camera-
cumcum Chnstianum, xlvii-xlviii ; T. De Morembert, in: DHGE. XIII, k. 1073-1074 en Guillaume, 
in:: BN. IV, k. 566-567. 
600 Definitieve breuk met Luther; begin zelfstandige politiek Karel V. Cfr. W. Blockmans en 
J.. van Herwaarden, NAGN. V, 458-459. 
611 Meer over de weerstand die de aanstelling van Willem van Croy opnep bij R. Fagel, 
'Charless Quint comme "roi catholique", 208-209. 
622 M. Dienckx schreef in: NBW. II, k. 148-158 een beknopte biografie van Karel. 
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beheerste.""  Prompt verbrak Karel V alle institutionele banden met Frankrijk. 

Bovendienn eigende de keizer zich een recht toe dat Frans I zes jaar eerder krach-

tenss het concordaat van Bologna had verworven. Voortaan zouden de Nederland-

see vorsten de bisschop van Doornik aanduiden.64 Sterker dan tevoren zouden ze zo 

controlee kunnen uitoefenen op het religieuze leven in de grote steden Gent, Brug-

gee en Rijsel die alle tot het ambtsgebied van deze prelaat behoorden. 

Meteenn na de inname van Doornik zette Karel V dan ook de zittende 

bisschop,, Louis Guülard, onder zware druk om af te treden. Deze Louis had zijn 

benoemingg nog te danken aan de intervenue van Frans I. Voor hem moest een 

nieuww bisdom worden gevonden in Frankrijk. Zodra die compensatieregeling rond 

was,, kreeg Doornik een prelaat naar Karels smaak.55 Geheel in de lij n der verwach-

tingenn viel de keuze van de keizer op Karel van Croy. Die had intussen ook al het 

bestuurr over de abdij van Hautmont66 verkregen en in 1529 volgde de abdij van 

Saint-Ghislain.. Kor tom, Willems kardinaalshoed en zijn aartsdioscees Toledo keer-

denn niet terug naar de familie Croy, maar acht jaar na overlijden bestuurden zijn 

tweee broers samen wel twee rijke bisdommen en drie abdijen.67 Hun gecombineer-

dee inkomen deed wellicht niet onder voor dat van hun jong gestorven broer/'8 

Bovendienn was hun neef Eustache van Croy van 1523 tot 1538 bisschop van 

Atrecht.. Drie van de vier bisdommen aan de zuidrand van de Nederlanden waren 

opp dat ogenblik in handen van deze familie. Bovendien was Eustache's broer 

Adriaann van Croy-Roeulx*  sinds 1523 stadhouder van Artesië. 

""  Meer over het strategische belang van Doornik bij C.S.L. Davies, Tournai and the En-
glishh crown', 2-3 en 16-17. 
644 H. Pirenne, Histoire de heigique. III,  90-92 en E. de Moreau, Histoire de Féglise en Be/gique. Il', 
182-187. . 
655 H. Dubief, 'Les operations commerciales de Louis Guüart', 149-154 en C.S.L. Davies, 
Tournaii  and the English Crown', 2, 16-17 en 24-25. 
666 Ook deze abdi) was eerder bestuurd door Willem van Croy. 
r'77 Het vermogen van de Croy's om hoge kerkelijke waardigheden in de schoot van de fami-
liee te houden, ontging ook de Venetiaanse gezant Nicolo Tiepolo niet; zijn 'Relazione' uit 
15322 tn: A. Alben, Relaxant degh ambasaatori X reneh aisentato, 63. 
(A(A Doorheen de zestiende eeuw schatte de Romeinse cune het jaarinkomen van het aarts-
bisdomm Toledo op ƒ24.000 en dat van het bisdom Cona op/1392. De bisschop van Kame 
njkk zou jaarlijks ƒ 18.000 hebben opgestreken en die van Doornik / 15.000. Deze cijfers bij: 
L.. Schmitz-Kallenberg e.a. eds., Hterarcbta Catbolica. III,  148, 160, 314 en 316; ASW Misc. 
Arm.Arm. XII vol. 152 f. 30v en 86v en ibidem vol. 213 A f. 79v. Cijfers voor de Spaanse bis-
dommenn uit andere bronnen ook bij R. Fagel, 'Charles Quint comme "roi catholique", 213. 
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Dee levensdata van Robrecht en Karel van Croy vielen min of meer samen 

mett die van hun grote weldoener Karel V. Beter dan zijn grootvader slaagde Karel 

VV erin hem welgevallige kandidaten op bisschoppelijke katheders te plaatsen. De2e 

vaststellingg geldt niet alleen voor de zuidelijke bisdommen Kamerijk en Doornik. 

Z oo slaagden Karel en zijn omgeving er bijvoorbeeld in 1517 ook in de Utrechtse 

bisschopp Fredenk van Baden tot aftreden te bewegen ten gunste van Karels ver-

wantt Füips van Bourgondië.60 

Karell  perkte tevens de speelruimte van bisschoppen als wereldlijke heersers 

danigg in. In 1528 lijfd e hij het Neder -en het Oversticht in. Twaalf jaar later liet hij 

eenn dwangburcht optrekken te Kamenjk.70 Karel V kon dergelijke successen boe-

kenn omdat hij over meer machtsmiddelen beschikte dan eender welke van zijn 

voorgangers.. Onwillige kapittels, stadsbesturen of Statenvergaderingen in de Lage 

Landenn brachten Karel en de regentessen zonodig met geld of troepen tot rede. 

Dee opvolgers van Petrus stonden de keizer dan weer graag enige speelruimte in de 

Nederlandenn toe in ruil voor één of ander familiaal voordeel, subtiele steun op het 

Italiaansee politieke schaakbord of hulp bij het bestrijden van Turken en Noord-

Afnkaansee zeerovers in de Middellandse Zee. Tijdens de regeerperiode van Karel 

VV tekenden de contouren van een 'Nederlandse Kerk' waartoe zijn voorgangers de 

aanzett hadden gegeven zich immer duidelijker af.71 

Z oo zou reeds Karel de Stoute het plan hebben gekoesterd de kerkelijke inde-

lingg van zijn territoria aan te passen aan de staatkundige realiteit.72 Deze oude 

droomm van de Bourgondische-Habsburgse vorsten leek in 1522 werkelijkheid te 

zullenn worden. In januari van dat jaar werd Karel V's oude leermeester en 

vertrouwelingg Adriaan Flonszoon verkozen tot paus. De keizer, die op dat 

6';; Zie voor wat volgt CA. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten, 296-319 en W.J. 
Formsma,, 'De onderwerping van Fnesland, het Sticht en Gelre', 88-92. 
700 A.J.G. Le Glay, Cameracum Christianum, xlviii . 
711 Zo poogden Maxirmliaan en Füips de Schone hen onwelgevallige kandidaten die door 
toedoenn van de Romeinse cune een kerkelijk ambt in de Nederlanden hadden verkregen te 
weren.. Cfr. J.M. Cauchies, 'Eglise et droit public', 193-209; A.G. Jongkees, 'XII . Etat et 
égüse',, 167-169; P. Van Peteghem, 'Les róles des benefices', 243-246. 
722 Een dergelijk streven was niet ongebruikelijk voor laat-middeleeuwse terntonale vorsten. 
Aann het eind van de veertiende en in de vroege vijftiende eeuw had bijvoorbeeld ook de 
Milanesee hertog Gian Galeazzo Visconti geprobeerd een Lombardische kerk te vestigen. 
Cfr.. H. Millet en P. Moraw, 'Clencs in the State, 177-178. 
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ogenblikk in de Nederlanden verbleef, zag er een teken van de Goddelijke 

Voorzienigheidd in. De problemen van de kerk zou hij nu kunnen oplossen door 

haarr naar zijn hand te zetten.73 Onmiddellijk werkte Karel, samen met zijn tante 

Margaretaa en enkele vertrouwelingen waaronder wellicht kanselier Mercurino dl 

Gatünaraa en de kersverse voorzitter van de Geheime Raad Jan Carondelet, een 

concreett en gedetailleerd plan ter herindeling van de bisdommen uit. Di t plan was 

gereedd nog voor Karel de Nederlanden in mei verliet. Prompt werd het project 

doorgestuurdd naar de keizerlijke gezanten in Rome. Zij kregen de opdracht het aan 

Adnaann voor te leggen, zodra hij daar zou aankomen."4 Beducht voor al te sterke 

keizerlijkee inmenging in kerkelijke aangelegenheden, draalde de paus echter met de 

uitvoeringg van Karels en Margareta's wensen. Toen Adnaan VI in september 1523, 

nauwelijkss een jaar nadat hij te Rome was aangekomen, overleed, was er nog geen 

beginn gemaakt met de oprichting van nieuwe bisdommen in de Nederlanden. 

Adriaanss opvolger, de Medici-paus Clemens VII , dwarsboomde aanvankelijk alle 

plannenn van de Habsburgers.7S Ook voor de herhaalde oproepen van Margareta 

vann Oostenrijk om de kerkelijke organisatie in de Lage Landen te stroomlijnen 

bleeff  Clemens doof.76 

Uiteindelijkk zou pas Karels zoon FÜips II de kroon op het werk zetten. 

Onderr zijn impuls werd het reeds decennia eerder ontworpen plan om de kerke-

lijk ee indeling van de Nederlanden aan de staatkundige realiteit aan te passen nage-

noegg ongewijzigd doorgevoerd.'7 Na 1559 hield de koning de aanstelling van een 

nuu aanzienlijk groter aantal bisschoppen helemaal in eigen hand. Intussen was de 

tijdsgeestt gekeerd. Voortaan verlangde de vorst niet alleen dat bisschoppen met 

hunn spiritueel gezag zijn beleid zouden ondersteunen, ze moesten ook de idealen 

_11 Meer over de banden tussen Karel V en Adnaan VI bij K. Brandi, Keiler Karel l\ 141-
1444 176-184 en J. Perez, Charles Quint, 106-107. 
744 Adnaan vertrok op 7 augustus 1522 uit Tarragona. Op 28 augustus kwam hij aan te 
Ostia.. De volgende dag hield hij zijn intocht te Rome. Karel meldde op 15 augustus aan 
Margaretaa dat hij zijn gezanten volgende opdracht had gegeven: "Et aussi qu'il~ ttennent mam 
aa /'erection des nouvelles evesche ̂ (...), dont comme scave^jut faicte la mynute nous estant encotres par 
dela."dela." ARAB RSA 35 f. 26v-27r. 
755 K Brandi, Kei~er Karel l\ 190-191 en J. Perez, Charles Quint, 107. 
''(('' Cfr. ARAB RSA 35 f. 183-184 (= brief van Margareta aan Karel V d.d. 21.02.1524 waar-
inn zij er o.a. bij de keizer op aandringt Clemens tot actie te manen). 

M.. Dienckx, De oprichting der nieuwe bisdommen, 30 n. 3 verwijst naar het eerdere plan. 
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vann de katholieke reformatie belichamen, leiding geven aan een diepgaande 

herkatholisenngg van de gelovigen. Aristocraten die aan al deze eisen voldeden, 

warenn dun gezaaid in de zestiende eeuw. 





Besluit t 

Hett jaar 1530 geldt als een breuklijn in de geschiedenis van de Lage Landen.1 De 

krachtigee economische groei van de voorgaande decennia kwam voorlopig tot stil-

stand.22 Maar ook was een jaar tevoren de vrede teruggekeerd aan de zuidelijke 

grenzenn na een lange reeks oorlogen. De Franse koning verbond zich ertoe al zijn 

aansprakenn op Vlaanderen, Artesië en de stad en het land Doorn ik blijvend te laten 

varen.33 In 1528 had Karel V de hand weten te leggen op het Neder- en het Over-

sticht.. Vier jaar eerder hadden Habsburgse troepen reeds de heerschappij over 

Frieslandd verworven. Wel ging er in het noordoosten nog een zekere dreiging uit 

vann de hertog van Gelre, die ook Groningen, de Ommelanden en Drenthe beheer-

ste.44 Intussen waren de Nederlandse gewesten opgenomen in een steeds verder 

uitdijendee 'samengestelde monarchie'. Karels kroning te Bologna, ook in 1530, 

beklemtoondee zijn streven naar een universeel kei2erschap. Ondanks de voorliefde 

vann de keizer voor de Nederlanden en hun bewoners, moesten deze lieden er met 

meerr op rekenen dat hij zijn gebieden van hier uit zou besturen. "D e grote en drin-

gendee problemen van de Christenheid" vereisten de aanwezigheid van de vorst 

elders.5 5 

Dee centrale bestuursorganen voor de Nederlanden hadden zich geleidelijk 

aann die realiteit aangepast. Het overlijden van regentes Margareta van Oostenrijk in 

decemberr 1530 bood Karel V en zijn raadgevers de kans om de gegroeide praktijk 

vastt te leggen in nieuwe formele regelingen voor het regentschap en de regerings-

raden.. Deze regelingen zouden nog eeuwen de grondslag vormen voor de bestuur-

lijk ee organisatie van de Habsburgse Nederlanden.6 

D ee Bourgondische hertogen hadden aan de edellieden die ze om zich heen 

haddenn verzameld zowel hofambten, bestuursambten als ook militaire ambten toe-

vertrouwd.. Hun Habsburgse opvolgers zetten deze traditie voort. Zo ontstond een 

11 W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, p. 11 en H. De Schepper, 'De burgerlijke 

overheden',, 348. 
22 H. Van Der Wee, 'De overgang van middeleeuwen naat nieuwe tijd', 25-30. 
}}  Artikel IX uit de vrede van Kamemjk (1529): J. Dumont ed., Corps umversel diplomatique. 

IV/2,IV/2, 9-10. 
44 L. Sicking, 'De Zuiderzee', 127-136. 
55 Parafrasering uit de volmacht van Karel V voor Mana van Honganje bij haar ambtsaan-
vaardingg als regentes (1531). De tekst bij J. Lameere, Recueil des ordonnances. III,  236-238. 
66 H. De Schepper, 'Inleiding tot het instellingen-repertorium', 25-33. 
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duidelijkerr afgebakende groep van aristocraten. Vorst en aristocraten waren afhan-

kelijkk van elkaar. Slaagde de soeverein er niet in om de edellieden tot samenwer-

kingg met hem te bewegen, dan konden deze laatsten zich weleens opwerpen als 

aanvoerderss van alle ontevredenen. Soms kozen aristocraten er ook voor een 

anderee heer te dienen. Maar uiteindelijk beseften oproenge edellieden steeds dat ze 

bijj  een opstand meer te verliezen dan te winnen hadden. Daarom sloten ze een 

verzoeningg met de vorst nooit uit. Deze beschikte immers over meer machtsmid-

delenn dan zij. 

Karell  V, die als jongeling de soms heftige ruzies tussen leden van zijn per-

soonlijkee hofhouding en Margareta van Oostenrijk van nabij had meegemaakt, 

drongg er later bij deze laatste herhaaldelijk op aan de aristocraten nauw bij haar be-

leidd te betrekken." Maar de keizer was er tevens van overtuigd dat alleen de sterke 

handd van de regentes allerlei factietegenstellingen die zijn macht ondermijnden, 

konn bedwingen. Zo schreef Karel op 6 maart 1527 aan Margareta: 

"Et"Et pour ce qu'ung des prinapauïx moyens et jondemens pour la bonne 

directiondirection de nosdites affaires de pardeld, c'est la bonne union et concorde de 

no^no  ̂officiers et serviteurs en maniere que nul d'eulx prétende et traverse. Mats 

aa charner droit, et ung chacun a une mesmefm pour notre service, sans gaster 

lesles affaires l'ungpour complain a sa bende, et I 'autre a la syenne, et pour user 

desdes passions et inimité\ a no% depens comme aucuns veullent dire, qui se fait 

joumellement,joumellement, a notre grant désplesir et prejudice et plus seroit, si n'y est 

pourveupourveu . . . '" 

Karelss beschouwingen geven het dilemma weer waarvoor de Bourgondisch-

Habsburgsee vorsten zich geplaatst zagen. Aristocraten met gezag dwongen respect 

aff  op het slagveld, gaven gewaardeerde adviezen in de vorstelijke raden en waren 

krachtigee bestuurders in de provincie. Maar evenzo gebruikten aristocraten hun 

gezagg ten bate van zichzelf en van hun vrienden en verwanten. Hoe konden vors-

tenn de Bourgondische-Habsburgse aristocraten betrekken bij hun politieke en mili-

tairee projecten zonder dat die hun macht ondergroeven? 

E.. Gachet ed.t 'Recherches dans plusieurs depots littéraires de France', 53-54 (bnef van 
Karell  V aan Margareta d.d. 30 april 1523) en P. Rosenfeld, The provincial governors (proef-
schriftversie),, 198-200. 
88 ARAB RSA 36 f. 50. 
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Eenn eerste vereiste daartoe was de onderwerping van aristocratische uitda-

gerss van het vorstelijk gezag. Karel de Stoute en Lodewijk XI hadden hier een 

beginn mee gemaakt door niet langer te tolereren dat edellieden uit de Artesisch-

Picardischee en Bourgondische grensgebieden twee heren dienden. Tijdens de jaren 

14800 volgde een nieuwe ronde. Toen betwistte een aristocratische factie langdurig 

Maximüiaann van Oostenrijks gezag. De tegenstanders van de Habsburger waren 

allenn verwanten of intimi van de overleden hertogin Maria. Meer vooraanstaande 

edelliedenn waren er in de Lage Landen niet te vinden. Hun uiteindelijke nederlaag 

tegenoverr Maximiliaan bevestigde het overwicht van de vorsten op de Bourgon-

disch-Habsburgsee aristocraten. Het vorstelijk gezag zou tot bij het het uitbreken 

vann de Opstand, in de jaren 1560, niet meer worden betwist. 

Dee opeenvolgende vorsten brachten tevens een hiërarchische structuur aan 

inn deze groep edellieden. Zij verleenden aristocraten adellijke titels. Zo bepaalden 

dee vorsten een formele rangorde in de schoot van de adel. Deze ontwikkeling was 

heell  nieuw in Nederlanden, waar edellieden tevoren haast nooit dtels hadden 

gedragen.. Ook dit proces was reeds begonnen door Karel de Stoute. Hij had als 

eerstee vorst in de Lage Landen de heerlijkheden van een gunsteling samengevoegd 

tott een graafschap en deze vazal zo uitgetild boven zijn mede-edellieden. De op-

volgerss van Karel de Stoute zetten deze praktijk op een veel grotere schaal voort. 

Dee opname van bepaalde edellieden in de Orde van het Gulden Vlies had 

eenn soortgelijk effect. De opeenvolgende vorsten kozen de aristocraten uit met wie 

zijj  het lidmaatschap van deze prestigieuze vereniging wilden delen. Zo creëerden 

dee vorsten een nieuwe kring van quasi-geüjken rondom zich. Het leiderschap be-

hieldenn ze echter duidelijk zelf. Tijdens de bestudeerde periode daalde de leeftijd 

vann de ridders bij hun uitverkiezing significant. De toekenning van het Gulden 

Vliess gold dan ook steeds minder als een beloning voor bewezen diensten en 

steedss sterker als een erkenning van de familiale status in de adellijke hiërarchie. 

Exponentenn van deze nieuwe generatie aristocraten waren Willem van Croy-

Chièvres*,, zijn neef Karel van Croij-Chimay*, Jacob II van Luxemburg-Fiennes*, 

Jann van Kruiningen*, Floris van Egmond* en de broers Hendrik*, Jan III* , 

Antoon**  en Cornells van Glymes-Bergen*. Zij bepaalden, sinds ongeveer 1490, 

decenniaa lang het aanschijn van het Bourgondisch-Habsburgse hof. Niet één van 

dezee edellieden gold als een heer van den bloede. Geen van hen was rechtstreeks 

verwantt met Filips de Schone of met diens echtgenote. Hiermee onderscheidde 

Filipss zich van zijn voorgangers. Eerder hadden familieleden van de hertog altijd 
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dee dienst uitgemaakt aan het Bourgondische hof. De traumatische gebeurtenissen 

tijdenss het regentschap voor de toen nog minderjarige FUips bieden een verklaring 

voorr die breuk met de traditie. 

All  deze aristocraten hadden de zijde van Maximiliaan gekozen in de strijd 

diee hij na het overlijden van zijn echtgenote met de heren van den bloede en met 

Vlaamse,, Brabantse, Hollandse en Stichtse stedelingen leverde om het bestuur over 

dee Lage Landen. Stuk voor stuk ontpopten ze zich vervolgens tot betrouwbare 

bestuurderss en bekwame legerleiders in dienst van de vorst. De directe en veel-

vuldigee omgang met de vorst leverde deze aristocraten veelal gunsten op, zoals de 

samenvoegingg van hun heerlijkheden, de afgifte van privilegies voor hun steden en 

uiteindelijkk de toekenning van een eerste of een hogere adellijke titel. Aristocraten 

ontvingenn dus niet alleen salarissen en jaargelden. Ook de toename van hun heer-

lij kk inkomen en prestige dankten zij aan de vorst. 

Di tt inkomen en prestige ook voor de latere generaties te behouden, gold als 

hett voornaamste doel van aristocraten. Daarom probeerden ze, en aanvankelijk 

mett succes,9 niet alleen hun heerlijkheden en hun titels maar ook hun functies door 

tee geven aan hun erfgenamen. Uiteraard maakte het sluiten van geschikte huwe-

lijkenn deel uit van een gerichte strategie om dit doel te bereiken. Daar hoorde ook 

dee zoektocht naar hoge kerkelijke ambten voor jongere of geschikte telgen van de 

familiee bij. Vooraanstaande edellieden of stadhouders vergrootten hun greep op 

eenn bepaald gewest nog indien een verwant de plaatselijke bisschoppelijke katheder 

bekleeddee of aan het hoofd stond van een nabijgelegen abdij. 

Deelnamee aan de vergaderingen van de vorstelijke raden verzekerde aristo-

cratenn van invloed bij het uitzetten van de beleidslijnen. De heren behartigden in 

diee colleges niet alleen de belangen van de vorst. Zij poogden tevens het beleid in 

eenn voor hen gunstige richting te sturen. Aristocraten uit de zuidelijke rand van de 

Nederlandenn bijvoorbeeld wensten geen oorlog met Frankrijk, die kon alleen maar 

leldenn tot schade aan of confiscatie van hun bezittingen. Edellieden die heerlijk-

hedenn in de buurt van Scheldedelta hielden, profiteerden dan weer in aanzienlijke 

matee van de handel op Engeland. Zij verkozen een goede verstandhouding met de 

koningg van dat land. Deze tegengestelde belangen lagen aan de basis van factie-

{){)  P. Rosenfeld, 'The provincial governors', in: SL, en L.V.G. Gorter-Van Royen, Maria van 
Hongarije,Hongarije, 163-177 tonen overtuigend aan dat Maria van Honganje brak met de praktijk om 
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vormingg in de vorstelijke raden. Maximiliaan en Margareta van Oostenrijk steun-

denn tijdens hun regentschappen veelal de pro-Engelse factie. De pro-Franse facüe 

hadd de bovenhand tijdens de laatste vier regeringsjaren van Füips de Schone. Ook 

tijdenss de eerste jaren van Karel V's bewind was zij dominant. Haar aanvoerder, 

Willemm van Croij-Chièvres*, stuurde toen de jonge vorst. 

Eenn benoeming tot stadhouder verschafte een aristocraat veel invloed in het 

desbetreffendee gewest. Hij belichaamde er het vorstelijk bestuur en meestal ook de 

rechtspraak.. De stadhouder moest daarenboven zijn gewest vrijwaren voor vijand-

lijk ee invallen. Deze bevoegdheden verleenden hem grote mogelijkheden tot patro-

nage.. Een stadhouder besliste immers over de inkwartiering van troepen, hij 

onderhandeldee met de plaatselijke staten over de beden en hij trad op namens de 

vorstt bij de vernieuwing van de wet. Steden poogden dan ook niet zelden hun 

stadhouderr te paaien met allerhande giften. 

Füipss de Schone en de jonge Karel V stelden een stadhouder in een grens-

gewestt bovendien vaak aan tot kapitein van een ordonnantiebende. Zo kon hij het 

grondgebiedd met meer kans op succes verdedigen. Een dergelijke benoeming ver-

hoogdee tevens het aanzien van de desbetreffende aristocraat. Aanvoerders van 

ordonnantiebendenn wierven immers hun troepen zelf aan en ze hadden veel speel-

ruimtee bij de benoeming van hun officieren. 

Vrijwell  alle aristocraten prijkten op de hoflijsten als kamerheren. Voor de 

vorstenn vormde de toekenning van deze erefunctie de eerste stap bij het werven 

vann een edelman voor hun clientèle. Het kamerheerschap gaf een edelman toegang 

tott de hofhouding. Daar kwam hij in contact met aristocraten uit alle andere 

gewestenn die tot het patrimonium van de vorst behoorden. Bovendien ontving hij 

tijdenss zijn verblijf in de buurt van de vorst een dagvergoeding. Overigens verbleef 

meestall  slechts een minderheid van de kamerheren daadwerkelijk aan het hof. In 

theoriee regelde een beurtrol hun aanwezigheid. In de praktijk hielden aristocraten 

zichh lang met altijd aan deze regeling. In tijden van crisis waren vorsten geneigd 

hunn kamerheren tevens een jaargeld toe te kennen. Daarnaast verhoogden ze in 

eenn dergelijke periode ook steevast het aantal kamerheren. Op deze wijze hoopten 

zee een mogelijk aanlokkelijk bod van de tegenpartij voor te zijn. 

stadhouderss te laten opvolgen door hun zonen. 
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Dee sociale origine van aristocraten in de Bourgondisch-Habsburgse landen 

wass divers. Hierboven zette ik al uiteen dat telgen uit traditioneel hoog-adellijke 

familiess en verwanten van de Bourgondische Valois hertogen omstreeks 1490 aan 

invloedd hadden verloren. Ten dele werden zij vervangen door familieleden van 

Maximiliaan.. Tevens verwierf een reeks adellijke geslachten in die jaren invloed 

buitenn het gewest waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Een laatste groep 

aristocratenn stamde af van ambtenaren of van stedelijke patriciërs die carrière 

haddenn gemaakt in dienst van de vorst. Hun opname in de schoot van de aristo-

cratiee riep geen hoogoplopende spanningen op. 

Eenn opvallend groot aantal van de nieuwe generatie invloedrijke aristocraten 

diee circa 1490 op de voorgrond traden, hielden hun titelgoed in Brabant, Holland, 

Zeeland,, of in Waals-Vlaanderen. Historici hebben tot nu vooral het stedelijk 

karakterr van deze zogenaamde Nederlandse kerngewesten beklemtoond. Voor 

aristocratenn was het bezit van een heerlijke stad of anders van een grote 

heerlijkheidd waaraan de hoge rechtsmacht was verbonden, in een van deze centrale 

gewestenn erg aantrekkelijk. Dergelijke bezittingen lagen dicht bij de vorstelijke 

residenties.. Bovendien boden ze aristocraten de kans te participeren in het bestuur 

enn de statenvergaderingen van het gewest. Ten slotte vloeide een deel van de 

economischee groei die vooral daar plaatsvond ook naar de aristocraten. De rela-

tievee ondervertegenwoordiging van Vlaamse aristocraten steekt hier schril tegen af. 

Nadatt Filips van Kleef en zijn adellijke medestanders de wijk hadden genomen 

naarr Frankrijk, bleef daar een vacuum achter. Maximiliaan noch Filips de Schone 

vuldenn dit op. Pas omstreeks 1530 zou Karel V hier een aanvang mee maken. 

Henegouwen,, Artesië en Picardië, die in de literatuur bekend staan als de 

adelsgewestenn bij uitstek, herbergden wel een aanzienlijk contingent aristocraten. 

Maarr zij waren beduidend minder invloedrijk dan die in de kerngewesten. De 

vorstenn verleenden vele van deze lieden een functie als kamerheer en de bijhorende 

vergoedingg om te vermijden dat zij in dienst van de Franse koningen zouden tre-

den.. Deze strategie was, nadat de toestand zich in het najaar van 1477 had gestabi-

liseerd,, relatief succesvol te noemen. De voortdurende kampwisselingen van edel-

liedenn die hun titelgoed in de bedreigde grensstreek hielden, zijn dan ook niet te 

duidenn in termen als trouw en ontrouw. Edellieden wensten hun bezittingen te hou-

denn en zij schatten hun kansen in. 

Mariaa van Bourgondië en Maximiliaan legden zich, net zomin als hun opvol-

gers,, neer bij het verlies van de stamlanden van de dynastie aan de Franse konin-



BESLUIT T 221 1 

gen.. Daarom namen deze vorsten steeds Bourgondische aristocraten in hun hof-

houdingenn op. Toch drongen maar weinigen van hen door tot de topgroep van de 

meestt invloedrijke aristocraten. Dit veranderde niet nadat de Habsburgers in 1493 

dee Franche-Comté terug in hun bezit hadden gekregen. Wellicht was de geringe 

prominentiee van de Bourgondische aristocraten te wijten aan het relatieve isole-

mentt waarin het Vrijgraafschap zich bevond. 

Verschillendee Duitse aristocraten die zich in 1477 in het gevolg van Maximi-

liaann bevonden, bouwden wel een mooie loopbaan uit in de Lage Landen. Zij 

danktenn hun carrière aan vorstelijke begunstiging. Spanjaarden daarentegen dron-

genn in de eerste decennia van de zestiende eeuw niet door tot de Bourgondisch-

Habsburgsee aristocratie. 

Dee Bourgondisch-Habsburgse vorsten slaagden er tijdens de laatste 

decenniaa van de vijftiende eeuw in een groep van aristocraten aan zich te binden. 

Dezee groep betrokken ze actief bij hun beleid. Aristocraten putten daaruit moge-

lijkhedenn om als makelaars in macht op te treden. Deze kansen compenseerden het 

verliess dat edellieden hadden geleden doordat ze zich niet langer konden mani-

festerenn als concurrenten van de vorsten. Dit systeem zou functioneren zolang de 

aristocratenn contact met de vorst behielden. Nadat Füips II in 1559 definitief uit de 

Nederlandenn was vertrokken, werd het contact verbroken. De vervreemding tus-

senn vorst en aristocraten zou tijdens de volgende jaren mede aan de basis liggen 

vann de Opstand. 





Résumé:: Hommes du pouvoir. Nobles et 1'état moderne 
auxx Pays Bourguignons-Habsbourg. vers 1475-vers 1530. 

L'annéee 1530 est considérée comme un point tournant dans 1'histoire des Pays-Bas. 

L'énormee croissance de 1'économie des décennies précédentes stagna provisoire-

ment.. Maïs en même temps, après des années consécutives de guerres, la paix était 

retournéee aux frontières méridionales une année auparavant. Le rol francais s'enga-

geaa a laisser tomber durablement tous ses titres en Flandre, Artois et Tournais. En 

15288 Charles V avait mis la main sur le Neder- et Oversticht. Quatre ans plutót les 

troupess Habsbourg avaient conquis la Frise. Pourtant, au nord-est des Pays-Bas, le 

duee de Gueldre qui dominait les provinces de Groningue, Drenthe restait une 

forcee redoutable. Entre-temps les provinces néerlandaises étaient comprises dans 

unee 'monarchie composée' qui s'étendait de plus en plus. Le couronnement de 

Charless a Bologne, aussi en 1530, confirma son aspiration a la dignité impériale 

umverselle.. Malgré la preference que Pempereur avait pour les Pays-Bas et leurs 

habitants,, il n'eut plus 1'occasion de résider durablement la. "Les problèmes impor-

tantss et urgents de la Chrédenté" exigèrent son attention en dehors des territoires 

nordiques. . 

Less institutions centrales s'ajustèrent progressivement a cette réalité. Après 

laa mort de la régente Marguerite d'Autriche en décembre 1530, Charles V et ses 

conseillerss formulèrent des nouveaux règlements pour la régence et les conseils 

d'administration.. Ces règlements restèrent pendant des siècles la base de 1'organisa-

tiontion administrative des Pays-Bas Habsbourg. 

Less dues de Bourgogne avaient conflé aux nobles qui les entouraient des 

chargess a la cour et des fonctions admimstratives ou militaires. Leurs successeurs 

Habsbourgg continuèrent cette tradition. Un groupe défini d'aristocrates en résulta. 

LeLe souverain et les anstocrates étaient ainsi interdépendants. Si le souverain ne 

réussissaitt pas a les faire collaborer, ü risquait que ces derniers s'érigent comme 

meneurss de tous les mécontents. Certains choisirent aussi de servir un autre 

seigneur.. Mais, a la fin les nobles révoltes se réalisaient toujours qu'ils avaient plus 

aa perdre qu'a gagner d'une révolte. Pour cette raison ils n'excluaient jamais une 

reconciliationn avec le souverain. Celui-ci disposait en effet de plus de moyens de 

pouvoirr qu'eux. 

Charless V, qui comme jeune homme avait été témoin des fortes disputes 

entree les membres de sa cour personnelle et Marguerite d'Autriche, insista plus tard 

qu'ellee face participer les aristocrates plus amplement a sa politique. Mais, 
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Pempereurr était également convaincu que seule la régente pouvait réprimer toutes 

less opposit ions entre les factions qui menacaient son pouvoir. En effet, Charles 

faisaitt face au même düemme que les dues de Bourgogne-Habsbourg avant lui. 

D'unee part les anstocrates étaient tres respectés pour leurs actions sur Ie champ de 

bataille,, üs donnaient des conseils particulièrement appréciés dans les conseüs ad-

mimstratifss et üs étaient des gouverneurs vigoureux dans les provinces. D'autre 

part,, üs utÜisaient leur autorité a leur profit personnel et de celui de leurs anus et 

parents.. Comment les souverains Bourguignons-Habsbourg pouvaient-üs impli-

querr ces anstocrates dans leurs projets politiques et müitarres sans affecter leur 

propree pouvoir? 

Unee première condition était la soumission totale des aristocrates qui provo-

quaientt Ie pouvoir pnncier. Charles Ie Téméraire et Louis X I avaient commence 

parr ne plus tolérer que les nobles d'origine artésienne-picarde ou bourguignonne 

serventt deux seigneurs. Pendant les années 1480 une faction anstocratique contesta 

longtempss Ie pouvoir de Maximüien d'Autriche. Ses adversarres étaient tous des 

parentss ou intimes de feu la duchesse Marie de Bourgogne. Il n'y avait pas de 

nobless plus éminents qu'eux aux Pays-Bas. Leur défaite finale envers Maximüien 

confirmaa la predominance des souverains sur les aristocrates Bourguignons-

Habsbourg.. Personne ne contesta plus Ie pouvoir du souverain jusqu'a la Révolte 

dess années 1560. 

Less souverains successifs apportèrent une structure hiérarchique dans ce 

groupee de nobles. li s conférèrent des titres de noblesse aux aristocrates selon des 

rangss formels. Aux Pays-Bas, oü les nobles n'avaient presque jamais porté de titres, 

cee fut une innovation. Cette evolution avait déja commence sous Charles Ie Témé-

raire.. Il fut Ie premier souverain aux Pays-Bas qui rassembla les seigneunes d'un 

protégéé dans un comté pour élever ensuite ce protégé au-dessus des autres nobles. 

Less successeurs de Charles Ie Téméraire continuèrent cette politique sur une gran-

dee écheüe. 

Laa nomination de certains nobles dans POrdre de la Toison d'Or eut un ef-

fett semblable. Les souverains successifs choisissaient avec attention les nouveaux 

membress de cette associadon presügieuse parmi les aristocrates. De cette maniere 

less souverains créèrent un nouveau cercle de quasi-égaux autour d'eux. Pendant la 

périodee que j'ai étudiée la moyenne d'age d'élection des chevaliers de 1'Ordre baissa 

significativement.. L'admission dans 1'Ordre de la Toison d'Or compta de moins en 
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moinss comme recompense pour les services rendus et de plus en plus comme re-

connaissancee du statut familial dans la hiërarchie noble. 

Guülaumee de Croy-Chièvres*, son cousin Charles de Croy-Chimay*, Jac-

quess II de Luxembourg-Fiennes*, Jean de Kruiningen*, Florent d'Egmond* et les 

frèress Henry*, Jean III* , Antoine*  et Corneüle de Glymes-Bergen* étaient les 

protagonistess de cette nouvelle generation d'anstocrates. Depuis environ 1490 üs 

étaientt pendant des décennies les représentants principaux de la cour de Bour-

gogne-Habsbourg.. Aucun d'eux n'était considéré comme un seigneur du sang. Aucun 

d'euxx n'était un parent direct de Philippe Ie Beau ou de sa femme. De cette 

manieree Philippe se distingua de ses prédécesseurs. Auparavant les membres de la 

familiee du due avaient toujours tenu les renes a cour bourguignonne. Les évène-

mentss traumauques pendant la régence du jeune Philippe expliquent cette rupture 

dee la tradition. 

Touss les aristocrates mentionnés prenaient part pour Maximüien pendant la 

luttee pour Ie gouvernement des Pays-Bas qu'il devait mener contre les seigneurs du 

sangsang et les citoyens Flamands, Hollandais et du Sticht après la mort de sa femme. 

L'unn après 1'autre ils devinrent des gouverneurs fidèles et des commandants mili-

tairess compétents au service du souverain. Les rapports directs et frequents que ces 

aristocratess entretenaient avec Ie souverain leur procura des faveurs, comme 1'as-

semblagee de leurs diverses seigneuries en comté, des privileges pour leurs villes 

seigneurialess et finalement 1'octroi d'un titre de noblesse plus élevé. Les aristocrates 

nee recevaient done pas seulement des salaires et annuités. Ils devaient également 

1'augmentationn de leurs revenus et de leur prestige au souverain. 

L'objectiff  principal des aristocrates était de maintenir ces revenus et ce 

prestigee pour les generations suivantes. Pour cette raison il essayèrent, ïnitialement 

avecc succes, de passer non seulement leurs seigneuries et leurs utres, maïs 

égalementt leurs functions a leurs héritiers. Evidemment des alliances de manage 

opportuness faisaient partie de leur strategie pour atteindre eet objectif. Il va de 

mêmee pour les hautes fonctions cléncales qu'ils essayaient d'obtenir pour leurs 

jeuness descendants ou d'autres membres capables de leurs families. Nobles et 

stathouderss éminents agrandissaient leur prise sur une province lorsqu'un parent 

étaitt titulaire de la chaire episcopale locale ou il était a la tête d'une abbaye voisine. 

Laa participation aux reunions des conseils auliques assurait les aristocrates 

d'influencee sur la politique a suivre. Non seulement les seigneurs représentaient les 

interetss du souverain dans ces colleges, mais Üs tentaient également de dinger les 
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affairess dans un sens favorable a eux-même. Les anstocrates qui provenaient de la 

borduree meridionale des Pays-Bas par exemple, ne voulaient pas de guerre avec la 

France.. Car un tel conflit ne résulterait qu'en devastation ou confiscation de leurs 

biens.. Par contre, les nobles qui tenaient des seigneunes pres du delta de 1'Escaut 

profitaientt grandement du commerce avec 1'Angleterre. Ceux-ci préféraient une 

bonnee entente avec Ie roi anglais. Ces interets contradictoires étaient a la base de la 

formationn de factions au sein des conseüs princiers. Pendant leurs régences 

Maximilienn et Marguente d'Autnche supportèrent surtout la faction pro-anglaise. 

Pendantt les derniers quatre ans du gouvernement de Philippe Ie Beau et au début 

duu règne de Charles V la faction pro-francaise, sous la direction de Guillaume de 

Croy-Chièvres,, domina. 

Unee nomination en tant que stathouder procurait un aristocrate beaucoup 

d'influencee dans la province concernée. Il y représentait Ie gouvernement et il v 

exercaitt la plupart du temps également la justice princière. Le stathouder devait en 

pluss garder sa province contre les menaces ennemies. Ces competences lui don-

naientt en plus beaucoup de possibilités de patronage. En effet, le stathouder 

décidaitt du logement des troupes, il négociait avec les états régionaux au sujet des 

aidess et il représentait le souverain pendant le renouvellement des magistrats 

urbains.. Il n'est done pas étonnant que les villes essayent a marntes reprises de le 

persuaderr avec toute sorte de dons. 

Enn outre, Philippe le Beau et le jeune Charles V nommaient le stathouder 

d'unee province frontalière souvent aussi capitaine d'une bande d'ordonnance. De 

cettee maniere ü avait plus de chance de défendre le terntoire avec succes. Une telle 

nominationn augmentait le prestige de 1'anstocrate en question. Les capitaines des 

bandess d'ordonnance recrutaient en effet eux-même leurs troupes et üs avaient 

beaucoupp de latitude pour choisir leurs officiers. 

Presquee tous les anstocrates figurèrent comme chambellans dans les ordon-

nancess de la cour. Pour les souverains 1'octroi de cette fonction d'honneur était le 

premierr pas pour engager un noble dans leur clientèle. La charge de chambellan 

donnaitt au noble 1'accès a la cour. La il entrait en contact avec des anstocrates de 

toutess les autres provinces appartenant au patnmoine du souverain. En plus, il 

recevaitt pendant son séjour a la cour des gages journaliers. D'ailleurs seul un 

nombree restreint de chambellans séjournaient effectivement a la cour. En theorie 

leurr presence était réglée a tour de role. En pratique les anstocrates ne se tenaient 

pass toujours a ce reglement. En temps de ense les souverains étaient disposes a 
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leurr donner aussi une pension annueUe. En outre, dans une telle période ils 

augmentaientt également Ie nombre de chambellans. Ainsi üs espéraient éviter que 

less aristocrates acceptaient une offre interessante du parti adverse. 

L'originee sociale des aristocrates dans les pays Bourguignons-Habsbourg 

étaitt diverse. Ci-dessus j'ai expliqué que les descendants des families traditionnelles 

dee la haute noblesse et les parents des dues Valois de Bourgogne avaient perdu leur 

influencee vers 1490. En partie ils furent remplacés par des parents de Maximüien. 

Ett puis, certaines families nobles gagnèrent de 1'influence en dehors de leurs pro-

vincess d'origine. Un dernier groupe d'aristocrates descendit de fonctionnaires ou 

dee patnciens citadins qui avaient fait carrière au service du souverain. Leur incor-

porationn parmi les rangs de Paristocratie ne suscita pas de tensions majeures. 

Unn nombre surprenant d'aristocrates influents de la nouvelle generation qui 

s'imposèrentt vers 1490 tenaient leurs biens titres en Brabant, Hollande, Zélande ou 

enn Flandre wallonne. Les histonens ont surtout accentué Ie caractère citadin de ces 

soi-disantt provinces clefs des Pays-Bas. La possession d'une vill e seigneunale, ou 

autrementt d'une grande seigneune avec Ie droit de haute justice, dans ces provinces 

pnncipaless était tres interessante pour les aristocrates. De telles possessions étaient 

situéess prés des residences princières. En plus, elles offraient la possibilité aux 

aristocratess de participer au gouvernement et aux reunions d'états provinciaux. 

Finalement,, les aristocrates profitèrent également de la croissance éconormque ré-

gionale.. La representation relativement basse des aristocrates flamands surprend 

alors.. Une fois que Philippe de Clèves et ses partisans nobles eurent pns la fuite 

verss la France, il y resta un vacuum de pouvoir. Ni Maximilien, ni Philippe Ie Beau 

Iee remplirent. Charles V commencerait a Ie faire que vers 1530. 

LeLe Hainaut, 1'Artois et la Picardie, qui sont connus dans la littérature comme 

dess provinces de nobles, hébergeaient effectivement un conüngent important 

d'aristocrates.. Mais, ces nobles étaient beaucoup moins influents que leurs 

confrèress des provinces pnncipales. Les souverains nommèrent beaucoup d'entre 

euxx comme chambellans avec les gages habituels afin d'évker qu'ils entrent au 

servicee du roi de France. Une fois la situation s'étant stabüisée en automne 1477, 

cettee strategie eut un succes relatif. On ne peut done pas référer aux changements 

dee camp continuels des nobles qui tenaient leurs biens titres dans la zone fron-

talièree menacée en termes de fidélité ou de trahison. Les nobles voulaient avant 

toutt garder leurs biens et üs agissaient par conséquent. 
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Toutt comme leurs successeurs, Mane de Bourgogne et Maximilien ne re-

noncaientt pas a la perte des terres ancestrales de la dvnasue. Pour cette raison ces 

pnncess engagement toujours un nombre significatif d'anstocrates bourguignons a 

leurr cour. Pourtant relativement peu de ces Bourguignons parvinrent a s'insérer 

danss la couche des anstocrates Ies plus influents. Ceci ne changea pas après la 

reprisee de la Franche-Comté par les Habsbourg, en 1493. La participation 

restreintee des anstocrates bourguignons a 1'exercice du pouvoir était probablement 

duee a 1'isolement de la Franche-Comté vis-a-vis les autres pnncipautés appartenant 

aa rhéntage bourguignon des Habsbourg. 

Plusieurss anstocrates allemands qui accompagnaient Maximilien en 1477 

verss les Pays-Bas, y faisaient, grace a la protection de ce prince une belle carrière. 

Pendantt les premières décennies du seizième siècle, des Espagnols, par contre, 

n'entraientt pas aux rangs de 1'aristocraüe des Bourguignons-Habsbourg. 

Auu cours des dernières décenmes du quinzième siècle, les pnnces Bour-

guignons-Habsbourgg réussissaient a réunir autour d'eux un groupe d'anstocrates. 

Ilss engageaient ce groupe a participer activement a leurs projets politiques. Ainsi, 

less aristocrates acquéraient la possibüité d'opérer comme 'courtiers en pouvoir'. 

Commee les nobles ne pouvaient plus se présenter comme compéüteurs des pnn-

ces,, 1'occasion de se manifester comme 'courtiers' compensait leur perte de 

pouvoirr réel. Ce système fonctionnait si long que les nobles gardaient Ie contact 

avecavec Ie prince. Après Ie depart définitif de Philippe II des Pays-Bas en 1559, ce 

contactt a été rompu. L'éloignement conséquent entre prince et nobles serait une 

dess causes de la Révolte des Pays-Bas qui éclaterait quelques années plus tard. 



Biografischee notities 

a)a) Handleiding bij de biografische notities 

Mannenn staan centraal in dit proefschrift. Het gaat meer bepaald om mannen die 

ergenss tussen 1477 en 1530 een of meerdere aristocratische functies bekleedden in 

dee Bourgondisch-Habsburgse landen. Hun aanzien dankten deze lieden in niet 

geringee mate aan de vorsten van deze landen. Die vorsten stelden de aanwezigheid 

vann deze mannen in hun omgeving op prijs, ze vertrouwden op hun talenten als 

krijgsherenn en bestuurders bij de opbouw van de staat. De vorsten bepaalden ook 

goeddeelss de rangorde die gold binnen hun gelederen. Zij vergaven de titels, de 

functiess en de jaargelden die iemands status verhoogden. Omdat de vorsten nauwe 

bandenn onderhielden met die edellieden, straalde een stukje van hun macht en hun 

prestigee op hen af. Die heren behoorden dan ook tot een bijzondere groep temid-

denn van de veel grotere adellijke gemeenschap.1 Deze groep heb ik omschreven als 

dee aristocratie of hoge adel. 

Dee vorsten mochten dan wel de omvang en de samenstelling van de aristocratie 

inn belangrijke mate sturen, ze waren met altijd aan zet. Aristocraten beheerden hun 

patrimoniaa naar eigen inzicht. Ze genoten een zekere vrijheid bij de verdeling van 

hunn goederen onder hun erfgenamen. Ze streefden voordelige huwelijken na. Ver-

derr maakten aristocraten ook politieke afwegingen. Ze schaarden zich onder de 

banierr van deze of gene vorst. Ze behoorden tot de ene of tot de andere factie aan 

hett hof. Ze kozen partij bij interne conflicten. 

Inn dit deel bied ik korte biografieën van alle aristocraten die ik in de bronnen 

terugvond.. Hiermee hoop ik enig inzicht te verschaffen in de rol die deze aristo-

cratenn speelden bij de opbouw van de moderne staat in de Lage Landen. Alleen zo 

wordenn lijnen en patronen in hun politieke stellingnames zichtbaar, kunnen fami-

lialee netwerken worden gereconstrueerd. Om deze doelstellingen te verwezenlijken 

hebb ik de biografieën in een vast stramien gegoten. Dat ik op deze wijze te weinig 

rechtt doe aan individuele verschillen, neem ik hierbij voor lief. 

Dezee levensbeschrijvingen vullen de hoofdtekst aan. De nadruk ligt dan ook 

opp de familiale achtergrond en de loopbaan van de behandelde aristocraten. De 

notitiess zijn alfabetisch gerangschikt naar het geslacht waartoe de edellieden be-

11 Dchrutics van de adel bij: P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, p. 103-125 en II.F.K. van 
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hoorden.. Die geslachtsnamen stemmen niet altijd overeen met de wijze waarop 

dezee edellieden in de bronnen worden aangeduid. Tijdgenoten benoemden edel-

liedenn vaak naar hun voornaamste bezitting, het zogenaamde titelgoed. Om twee 

redenenn volg ik dit gebruik van de tijdgenoten met. Het verwerven van nieuwe 

titelss of heerlijkheden bracht logischerwijze soms ook het gebruik van een nieuwe 

naamm met zich mee. Edellieden droegen met steeds dezelfde naam tijdens de 

opeenvolgendee stadia van hun loopbaan. Bovendien versluieren aanduidingen naar 

titelgoederenn vaak de familiale banden die tussen edellieden bestonden. 

Dezee biografische notities zijn opgebouwd volgens een vast stramien. Dat 

geeff  ik hieronder kort weer. 

Inn het kopje worden het volgnummer, de naam, de titels, de levensdata, de 

kerkelijk ee staat en het gewest waarin het titelgoed van de desbetreffende 

aristocraatt  lag opgesomd. 

aa Verschaft duiding over de familieleden van de geportretteerde. 

bb Geeft informatie over het leenbezit van deze man. 

cc Hier wordt vermeld welke functies hij bekleedde in de hofhouding van de 

opeenvolgendee vorsten. 

dd Indien de aristocraat zetelde in één van de centrale vorstelijke raden, is dat 

inn deze rubriek te vinden. 

ee Verwijst naar een eventuele opname in de Orde van het Gulden Vlies. 

ff  Mogelijke aanstellingen tot stadhouder of grootbaljuw vindt de lezer hier 
terug. . 

gg In deze rubriek bracht ik de militaire activiteiten van aristocraten onder. 

hh Geeft aan dat een aristocraat betrokken waren bij onderhandelingen, hl) op-

tradd als gezant of verdragen mede ondertekende. 

11 Verschaft informatie omtrent de vorstelijke jaargelden die aristocraten ont-
vingen. . 

]]  Het optreden van aristocraten in regionale statenvergaderingen en in de 

Staten-Generaall  komt hier aan bod. 

kk Hier wordt aandacht besteed aan de politieke keuzen die aristocraten maak-
ten. . 

NiL'rop,, l-'ati ridders tot regenten, p. 24-43. 
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11 Informatie die ik relevant achtte, maar die niet meteen thuishoorde onder 

éénn van de bovenstaande rubrieken, bracht ik onder in deze rubriek. Hier 

horenn ook notities bij over de culturele belangstelling van aristocraten en 

eenn summiere vermelding van eventuele iconografische bronnen. 

Onderr elke notitie volgt een beknopte weergave van de geraadpleegde bronnen en 

Literatuur. . 

b)b) Bijkomende afkortingen 

Terr identificatie van de regio waarin het titelgoed lag en de kerkelijke staat van de 

aristocratenn gebruikte ik enkele bijkomende afkortigen. In alfabetische volgorde 

zijnn het: 

A PP Artesië-Picardië 

B OO Bourgondië (Hertogdom, Vrijgraafschap en omstreken) 

BRR Brabant 

D RR Duitse Rijk 

E NGG Engeland 

gg geestelijke 

GEE Gelre 

H EE Henegouwen 

H ZZ Holland-Zeeland 

IBB Iberisch Schiereiland 

11 leek 

LII  Limburg 

LUU Luik (Prins-bisdom en Loon) 

LU XX Luxemburg 

NA MM Namen 

ONN Onbekend 

V LL Vlaanderen (Flamingant) 

WV LL Waals-Vlaanderen 
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tjtj  Biografische notities 

0011 Avelus2, N i co laas van (- voor 22.06.1484), 1, AP? 

aa N. x Josine de Gryspere. Uit dit huwelijk werd een onbekend aantal kinderen gebo 

ren.. N. had zeker twee broers: j an en Gillis. 

bb In 1472 betwistte N. voor de Grote Raad het bezit van de Artesische heerlijkheden 

Lee Tillo y en Yaulx. Zij n tegenstrever Karel van Saveuses meende dat de hertog deze 

heerlijkhedenn aan hem had geschonken en niet aan N. Beide partijen kregen gedeel-

telijkee genoegdoening. Karel de Stoute had de heer van Avelus ook de in beslag 

genomenn Artesische heerlijkheid Isque toegewezen. In 1473 bepaalde de Grote 

Raadd dat de heer van Avelus een hypotheek die op deze heerlijkheid rustte aan 

Lodewijkk van Luxemburg, graaf van Saint-Pol moest betalen. Bij zijn overlijden had 

N.. schulden uitstaan bij zijn broers Jan en Gillis. Karel van Croy, graaf van Chimav* 

moestt dan weer geld aan N. 

cc N. was tweede hofmeester van Maximiliaan in november 1477. 

11 N. was, zeker in zijn laatste levensjaren, baljuw van Dendermonde. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119 en f.T. de Smidt en K.I. 
Strubbcc ca. eds., Chronologische lijsten, I., 41, 70 

0022 Baden, Bernard III , markgraaf van (1474-1536), 1, DR 

aa B. was één van de zonen van Kristof van Baden*. B. was dus een broer van Füips*. 

Fredenk,, een andere broer, was bisschop van Utrecht van 1496 tot 151 .̂ Karel Y 

dwongg Fredenk enkele maanden voor zijn overlijden tot aftreden. 

bb Van zijn vader erfde B. de mark Baden-Baden en de heerli jkheden op de linkeroever 

vann de Rijn. 

ff  Zodra B's vader Kristof geestesziek werd (ca. 1517), oefenden B. en zijn broer 

Filipss om beurt de ambten van hun vader uit (w.o. het stadhouderschap van 

Luxemburgg en Chiny). Na het overlijden van Kristof bevestigde de centrale regering 

hett stadhouderschap van B. in Luxemburg en Chiny (open brieven van 28.10.1528). 

B.. maakte aanspraak op dit stadhouderschap omdat Maximiliaan van Oostenrijk het 

eertijdss in erfpacht had gegeven aan de familie Baden. Hoewel Margareta B. een erg 

restrictievee instructie3 verleende, holde B. de macht van de centrale regering in het 

gewestt verder uit. Zo benoemde B., zonder de Brusselse instellingen te raadplegen, 

zijnn eigen creaturen op sleutelpos ten, eiste hij tolgelden op waar hij geen recht op 

hadd en weigerde hij geld over te maken dat hij aan de centrale regering was ver-

22 Auvelassr; graafschap Namen, baljuwschap Bouvignes of Aveluv?, Dep, Somme, arr. Peronne, k. 
Albert. . 
11 Op Margareta's verzoek had de Raad van Luxemburg, die de plaatstelijke problemen uiteraard goed 
kende,, een eerste versie van deze instructie opgesteld. 
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schuldigd.. Nadat eerdere pogingen hiertoe waren gestrand, slaagde de Brusselse 

regeringg er in 1531 in B. tot aftreden te bewegen. B. ontving hiervoor een schade-

vergoeding. . 

ARABARAB RSA 784 f. 5r-10r en I7r-34v; H. Poullet, Les gouverneurs de province, 152; P. Rosenfeld, 
'Thee Provincial Governors', 31; et IL Schwarzmaier, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 200-
201. . 

0033 Baden, Filips, (de jonge markgraaf) van (1479 1533), 1, DR 

aa Filips was de 4° zoon van Knstof van Baden*. F. was dus een broer van Bernard*. 

F.. x een dochter van keurvorst Filips van de Palts. F. had geen mannelijke erfge-

naam. . 
cc In 1494 verwierf F. een plaats in de eerste zelfstandige hofhouding van Filips de 

Schone. . 
ff  Zodra Kristof, F.'s vader, geestesziek werd (ca. 1517), namen F. en zijn broer 

Bernardd om beurt het stadhouderschap in Luxemburg waar. 

hh In 1493 behoorde F. tot de ondertekenaars van de vrede van Senlis namens Maxi-

miliaan. . 
ïï F. ontving sinds 14.03.1497 een jaargeld van 1600 gulden. 

ARABARAB RSA 22bis;J. Chmel ed., ürkunden, 537; Jean Molinet, Chroniques. II, 371; H. Poullet, 
LesLes gouverneurs de province, 152; H. Schwarzmaier, Les chevaliers, 200-201. 

0044 Baden, Kristo f I , markgraaf van (13.11.1453 - 19.03.1527), 1, DR 
aa K. was een zoon van markgraaf Karel (+ 1475) en van Kathanna van Oosterijk (+ 

1493).. Deze Kathanna was een zuster van keizer Frederik III . K.'s ooms langs 
vaderszijdee waren o.a. Bernard, markraaf van Baden (1428-1458); Jan, aartsbisschop 
vann Tner (1430-1503) en Joris, bisschop van Metz (1433-1484). Deze Jons verbleef 
inn 1477 enkele maanden aan het hof van Maria van Bourgondië als afgezant van 
keizerr Frederik III . K. x Ottilie (1457-1517), dochter van graaf Füips van Katzen-
elnbogen.. Uit dit huwelijk sproten 15 kinderen, w.o. Jacob II aartsbisschop van 
Trierr (1471-1511), Fredenk, bisschop van Utrecht (-1517); markgraaf Bernard I IP; 
markgraaff  Filips*  en markgraaf Ernst (1482-1553), erfgenaam van de Mark Baden-
Durlach. . 

bb K. ontving in 1490 het ongedeelde markgraafschap Baden. K. haalde meer inkoms-
tenn dan zijn voorgangers uit dit gebied. Maximüiaan schonk K. in 1492 de eerder 
geconfisceerdee Luxemburgse bezittingen van de graven van Meurs. Wel betwistten 
verschillendee plaatselijke edellieden K. tot voor de Grote Raad het bezit van enkele 
Luxemburgsee heerlijkheden. K. breidde later zijn Duitse grondbezit verder uit. Zo 
verwierff  hij in 1503 het markgraafschap Rötteln-Sausenberg (in Zuid-Breisgau). F. 
bezatt ook het graafschap Sponheim. K. wilde zijn Badense goederen ongedeeld 
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doorgevenn aan zijn zoon Füips. Daann slaagde hij  niet. Na zijn patrimonium alvast 
tee hebben verdeeld, trok K. zich in 1515 terug te Luxemburg. 

cc K. onderhield nauwe familiale, financiële en politieke banden met het huis Habs-
burg.. Toen zijn neef Maximiliaan in 1477 naar de Nederlanden afreisde om er Mana 
vann Bourgondië te huwen, behoorde K. tot diens gevolg. In 1494 toen Füips de 
Schone'ss aantrad als zelfstandig vorst, stelde Maximiliaan nog diens hofhouding 
samen.. K. werd enn opgenomen als kamerheer (dagvergoeding: 10 fr.). 

dd K. zetelde in Füips de Schone's ambulante hofraad. 

ee In 1491 werd K. verkozen tot \1iesndder (15° kapittel, Mechelen). 

tt Toen Maximiliaan tijdens het voorjaar van 1488 te Brugge in de knel zat, was K. één 

vann de aanvoerders van het leger dat keizer Fredenk II I  uitzond om zijn zoon te 
ontzetten.. K's broer Albrecht sneuvelde trouwens in de nadagen van deze campa-
gnee voor de poorten van Damme (23.07.1488). Normaliter had K. na Maximiliaans 
vrijlating,vrijlating, diens plaats moeten innemen als gijzelaar in Brugge. Maar K. voelde hier 
metss voor. Als beloning voor zijn steun werd K. op 20.08.1488 aangesteld tot erfe-
lij kk stadhouder en kapitein-generaal van Luxemburg-Chinv. Op 26.09 van datzelfde 
jaarr legde K. de vereiste eden af. Toen K. ca. 1517 geestesziek bleek, twistten zijn 
zonenn Füips en Bernard om het Luxemburgse stadhouderschap. Ze namen het om 
beurtenn waar namens hun vader. 

gg K. speelde een actieve rol in Maximiliaans legers bij diens veldtochten tegen de 
Fransen.. Sinds 1496 was K. bovendien kapitein van Verdun. 

ïï Füips de Schone keerde K. sinds 14.03.1497 een jaargeld uit van 2000 f. 

ARABARAB RSA 22bis f. lv en 784 f. lr-3v; J.T. de Smidt en K.I. Strubbe e.a. eds.. Chronologische 
lijsten,lijsten, I, 316, 372 en 395; Jean Molinet, Chromques. II, 8-10; J. Chmel cd., Urkunden, 537 en 
542;; Het Gulden Vlies, 38, A. Kricger, Badische Geschtchte, 32 en 40; W. Paravicini, 'Moers, Croy, 
Burgund',, 58 en n. 291; F. Poullct, hes gouverneurs de province, 152, II . Schwarzmaier, in: R De 
Smedtt ed.. Les chevaliers, 200-201, R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 45-51 en 11. Wiesflecker, 
KaiserKaiser Maximilian I. Band I, 218, 365 en 367. 

0055 Baume-Montrevel, Claude de la, heer  van (Mont-)Saint-Sorlin 4 (- ca. 1541), 1, 
BO O 

aa De famüie de la Baume stamt uit Bresse. In de 15° en 16° eeuw dienden vele van 

haarr telgen de Franse koningen en de hertogen van Savoie en van Bourgondië. C. x 
Guülemettee van Igny. C. was een zoon van Guy*. C. was echter met de oudste 
zoon,, want een andere zoon, Mark, erfde aanvankelijk de gravenütel. Pieter, een 
anderee broer van C. (+ 1544) was bisschop van Genève. Daar werd hij door de 
reformatorenn verjaagd. Pieter trok zich in 1533 terug in het Vrijgraafschap. Hij werd 
inn 1542 aartsbisschop van Besancon. Pieter was ook kardinaal. Hij duidde als zijn 
opvolgerr Claude (1536-1584), de gelijknamige zoon van C. en Guülemette aan. 

file:///1iesndder
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Dezee Claude sleepte het beloofde aartsbisdom slechts in de wacht nadat zijn 
moederr en haar verwanten een felle strijd hadden geleverd met Frans Bonvalot, de 
kandidaatt van het lokale kapittel en tevens schoonbroer van Antoon Perrenot. Als 
studentt aan de universiteit van Dole gold Claude intussen als een losbol. Hij trouw-
dee zelfs met Nicole van Savigny. Slechts na verbreking van zijn huwelijk en een 
langdurigg verblijf te Rome, nam Claude het bestuur van het aartsbisdom daadwerke-
lij kk op. In 1578 werd Claude, net zoals zijn oom Pieter, op zijn beurt kardinaal. 

ee In 1531 werd C. verkozen tot Vliesndder (20° kapittel, Doornik, 1531). 

gg In 1530 was C. aanvoerder van een Ordonnantie bende van 50 lansen. 

11 C. was baljuw van Aumont (in de Jura). 

L.. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté, 88-90; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 224; 
HetHet Gulden Vlies, 41; C. I^emaire, 'Guillaume de La Baume', 6-8, De Rciffenberg, Histotre de 
t'ordret'ordre de la Totson dVr, 379-380 en M. Rey ed., Les diocèses de Besartfon et Sainl-Claude, 96-97. 

0066 Baume, Guy de la, graaf van Montrevel*  (+ 1516*), 1, BO 
aa G. was een jongere broer van Willem*. G. was tevens de vader van Claude* en 

aartsbisschopp Pieter. In 1510 bemiddelde Margareta van Oostenrijk met succes bij 

pauss Julius II opdat deze laatste abt zou worden te Besancon. 
cc G.'s loopbaan begon aan het hof van Filibert van Savoie. Sinds 1504 was G. chevalier 

d'honneurd'honneur van Füiberts echtgenote, Margareta van Oostenrijk. Na het overlijden van 
haarr man begeleidde hij Margareta bij haar terugkeer naar de Nederlanden. Ook in 

15144 was G. nog Margareta's chevalier d'honneur. In die functie beschikte hij over 

Margareta'ss zegel, 
dd G. was een lid van Margareta's raad in de Nederlanden. G. werd tevens lid van 

Karelss Geheime Raad bij diens aantreden als zelfstandig vorst in 1515. 

ee In 1516 werd G. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel). Tijdens dit kapittel 

warenn er vijftien plaatsen te begeven. Karel V had een verlanglijste van negen 

namen.. Daar behoorde G. met toe. 
ïï Sinds 1510 ontving G. een jaargeld van 1524 £ per jaar. 

ADNADN B 20153, Het Gulden Vlies, 39; De Reiffenberg, Histotre de l'ordre de la Totson d'or, 306 en 
309;; A. Henne, Htstoire du règne de Charles-Qutnt. I, 134; C. Ix-maire, Guillaume de La Baume', 
6-8;; F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamshen Zentralbehórden, 24 n. 4; A. Walther, Die bur-
gundischegundische Zentralbehorden, 149 en 202 en Idem, Die Anjdnge Karls I'., 237 

44 Verschillende plaatsen in de Savoie of en in het Dep. Rhone dragen deze naam. (Maconais:") 
55 Montrevcl-en-Bresse. Hertog Amadeus van Savoie had in 1427 de heerlijkheid Montrevel opgewaar-

deerdd tot graafschap. 
(('' Voor 18.11. Op die datum zendt Margareta Gorrevod, G 's opvolger als chevalier d'honneur naar 

dienss begrafenis. 
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0077 Baume, Willem de la, heer  van Itlain 7/Illens8, ridder  (ca. 1430 tussen juli 149"7 

enn augustus 1498), 1, BO 

aa W. was het 5° kind van Pieter, heer van Irlain, Mont-Saint-Sorlin en La Roche Van-

neauu (Cóte d'or) en van Alix van Luyneux. Hun huwelijk was gesloten in 1424. Het 
4°° kind uit deze verbintenis, Quentin, sneuvelde in de veldslag bij Grandson (2 mei 
1476).. W. had nog een jongere broer: Guy*. W. x Hendnka van Longwy. Er zijn 
geenn kinderen bekend uit dit huwelijk. 

bb Krachtens de vrede van Atrecht uit 1482 kreeg W. zijn door de Fransen in beslag 
genomenn Bourgondische goederen terug. 

cc In 1472 werd chevalier d'honneur (= eerste kamerheer) van Margareta van York. Van-

dann af aan verbleef W. voornamelijk in de Nederlanden. Ook Maria van Bourgondië 
ruimdee een plaats in voor NX7, als kamerheer in haar hofhouding. In augustus 1480 
moestt W. deze functie afstaan aan Jan van Lannov, heer van Mignoval*. In 
novemberr 1477 werd W. tevens vermeld als raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

ee In 1481 werd Pieter, W.'s vader verkozen tot \Tiesndder (kapittel 's Hertogen-
bosch).. Pieter moet toen al behoorlijk oud zijn geweest. In ieder geval nam W. ten 
laatstee in 1486 de plaats in van Pieter zonder dat hij ooit formeel werd verkozen. W. 
duiddee Claude van Toulongeon* en Jan van Bergen-Glymes* aan als zijn vertegen-
woordigerss bij de kapittels die in zijn afwezigheid werden gehouden (verblijf in 
Frankrijk). . 

gg In 1477 verdedigde W., samen met bv. Claude van Toulongeon*, het hertogdom 
Bourgondiëë tegen de Franse invallen. 

hh Tijdens een expeditie naar het Heilig Land (1445-1449), o.l.v. Willem van Thoisy, 
verbleeff  W., samen met twee anderen, een tijdje aan het hof van Alfons V in 
Napels.. Hij trad er op als gezant van Filips de Goede. In 1469 maakte W. deel uit 
vann een gezantschap dat namens Karel de Stoute werd uitgezonden naar de bisdom-
menn Bazel en Konstanz. W. zou ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
sluitenn van het huwelijk tussen Maria van Bourgondië en Maximiliaan. Zo tekende 
hijj  o.a. hun tweede huweüjksverdrag (17.09.1477). 

jj  In de herfst van 1479 sprak W., samen met Jan van Lannov*, abt van Sint-Bertijns, 
namenss Maximiliaan de Leden van Maanderen toe. 

kk W. trad uiteindelijk in dienst van de Franse koning. Op 12.11.1483 werd hij immers 
vermeldd als raadslid-kamerheer Karel VIII . 

11 Van 1447 tot 1472 was W. ontvanger van de rekeningen in de kasselnj Bresse. In 
14"00 werd W. vermeld als gouverneur van Bresse. W. bleef na 1477 de belangrijkste 
raadgeverr van Margareta van York. Zo ondertekende W. de aankoopakte van haar 
Mechelsee huis, begeleidde hij haar naar de doopplechtigheid van de jonge Fihps de 
Schonee en vergezelde hij haar bij een reis naar Engeland. Als dank ontvingen W. en 

Irlainn (—Illcms), Zwitserland, kanton Fnbourg. 

file:///Tiesndder
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zijnn nazaten een eeuwige rente op 1.000 £ (van 40 gr VI) . In december 1477 gaf 

Maximiliaann W. de opdracht om op te treden tegen de schaker van Antoinette van 

Rambures,, Guy van Bnmeu's weduwe (zie o.a. bij Vilain). In 1483 verkocht W. het 

Hoff  van Bergen, dat hij te Mechelen in de Bleekstraat bezat, aan Filips van Horn*, 

heerr van Gaasbeek. 

RAGRAG Raad fan Vlaanderen 34323; W.P. Blockamans ed., Handelingen van de Leden, I, 116-117, 
Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', p. 117, Jean Molinet, Chrom-
ques.ques. I, 275 en 394; J. Chmel ed., Urkunden, 538, C. Lemaire, m: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 
177-179;; Idem, 'Guillaume de La Baume', 6-8; \X'. Paravicini, Guy de Bnmeu, 502 n. 27 en M. 
Sommé,, Isabelle de Portugal, 443. 

0088 Bawanco in9 , Fi l ip s van, heer  van Wiege, ridder,  1, O N / V L ? 

aa Kerckhoffs-de Heij vermeldt dit personage als de heer van Boncamp. 

cc F. werd op 27 augustus 1477 opgenomen als chevalier de compaigne in de hofhouding 

vann Maria van Bourgondië. Hij verving daar de heer van Sauye*, die intussen tot het 

Fransee kamp was toegetreden. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323 en A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad. II, 24. 

0099 Beaumano i r, de heer  van, 1, A P 

aa Dezelfde als Pierre de Belleforière heer van Thun-Saint-Mart in en Beaumanoir, 

kapiteinn van Lens namens de Franse koning tot 1486? Toen deze plaats in dat jaar 

inn handen van de Bourgondiërs viel, ging deze man naar hen over. Bij het uitbreken 

vann het conflict tussen Filips van Kleef en Maximiliaan in 1488, streed deze P. aan 

dee zijde van de Habsburger. (Cfr. Jean Molinet, Chroniques I, 543 en II, 84). In 1497-

988 ontving deze P. echter opnieuw een Frans koninklijk jaargeld ten belope van 600 

££ tourn. (Cfr. D. Potter, War and Government, p. 311). Of gaat het hier om een zoon 

vann Jean de Carnin, dit de Beaumanoir, die in 1476 sneuvelde aan Bourgondische 

zijdee in Lotharingen? (Cfr. Jean Molinet, Chroniques I, 144) 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. In 1517 is een Pierre de 

Belleforièree kamerheer van de jonge Karel V. 

gg Zie onder a. 

ARABARAB RSA 23 f. 26r; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

88 G. spelde de naam van zijn titelheerlijkheid altijd op deze wijze. 
99 Bavinckhove? Dep. Nord, arr. Dunkerque; eertijds behorende tot kasselnj Kassel-Ambacht. 
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0100 Belle10 van, heer  van Zoetestede11,1, VL 

aa Wellicht gaat het hier om een zoon van Joost,12 misschien wel Robrecht, de vader 

vann Frans? Joost was raadslid-kamerheer van Karel de Stoute en hij had van 1474 
tott en met 1476 een proces gevoerd voor het Parlement van Mechelen tegen zijn 
zwagerr Jan van Bourgondië omtrent het bezit van de heerlijkheid Etaples. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

)) In april 1493 beschreef de Raad van \laanderen een Robrecht van Belle om namens 

dee Maamse adel deel te nemen aan een in Mechelen te houden vergadering van de 
Staten-Generaal. . 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, W.P. Blockmans ed., 
HandelingenHandelingen van de Leden. II, 640 en J.T. de Smidt, F.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 
415. . 

0111 Bellefourrière, de heer  van, 1, AP 

aa Misschien Füips van Bellefonère? - Deze F. nam eind 1487-begin '88 deel aan de 
misluktee overval, o.l.v. Füips van Kleef en Engelbrecht van Nassau op Bethune. 
Laterr in 1488 koos deze F. de zijde van Maximiliaan tegen Füips van Kleef. Tijdens 
hett voorjaar van 1489 poogde F. samen met enkele Henegouwse edellieden Atrecht 
opp de Fransen te veroveren. Later tijdens dat jaar verdedigde hij als kapitein van de 
stadd en als luitenant van Robrecht van Melun Halle tegen Füips van Kleef. In 1492 
voerdee F. Bourgondische troepen aan die in het Henegouws-Artesische grensgebied 
tegenn de Fransen streden. Nog in datzelfde jaar was hij één van de aanvoerders die 
dee Bourgondische herovering van Atrecht bewerkstelligden. Even later veroverden 
zijnn troepen ook nog Bapaume. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. Misschien was hij ook 
kamerheerr van Karel V in 1517. (Cfr. de heer van Beaumanoir) 

gg Zie onder a. 

kk Verschillende leden van de familie Bellefourrière kozen in ieder geval voor een 
loopbaann in Franse dienst en brachten het daar tot raadslid-kamerheer. Zo kennen 
wee ook een Michel van Belleforière, zoon van Perceval. Deze was in 1488 baljuw 
vann Lens, namens de Franse koning. Karel VII I zond deze Michel toen naar de 
Gentenarenn om er zijn steun toe te zeggen tegen Maximiliaan (die werd op dat 
ogenblikk vastgehouden door de Bruggelingen; cfr. I.L.A. Diegenck ed., Inventaire 

analytique.analytique. IV, 134 en R. WeUens, 'La révolte brugeoise', 31 n. 126 en 127). 

100 Bailleul; Dep. du Nord, arr. Dunkerque. 
111 Doulieu, Dep. du Nord, arr Duinkerken, k. Mcrville. De heerlijkheid Zoetestede hing af van de 
kassclrijj  Waasten. 
122 Deze leefde niet meer in 1477, cfr. W. PARAVICINI, Guy de Bnmeu, p. 509 n. 56. Zie ook C.H. 
COOLS,, Met raad en daad?, p. 129. Daar figureert een Bauduin de Bailleul. Deze bezat ca. 1475 een 
leenn in het Rijselse dat jaarlijks 72 £ opbracht 

file:///laanderen
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Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118 en Jean Molinet, Chrom-
ques.ques. I, 573 en II, 73-74, 84, 126, 147, 329-330, 341-344. 

0122 Bel l ignies1 3, de heer  van, 1, H E 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

0133 Bergues van (= Sint-Winoksbergen)1 4, Pieter, heer  van Cohem, 1, A P 

aa Zoon van Jan en Margareta van Saint-Simon? - P. x Jossine van Gistel. Uit hun 

huwelijkk sproten 3 kinderen: Jan; Kathanna x Robrecht van Ranchicourt en Isabeau. 

bb P. was burggraaf van Sint-Winoksbergen. Volgens de taxatielijst van 1475 was P. de 

rijkstee leenhouder in het baljuwschap Atrecht. Zi)n lenen brachten er 1457 écus op 

perr jaar. P. hield ook 3 lenen (w.o. de heerlijkheid Brequenes) in de kasselnj Sint-

Omaars.. De netto-opbrengst van deze lenen bedroeg in 1474 ca. 228 £ (van 40 gr.). 

Verderr hield P. een aanzienlijk leen in de kasselrij Rijsel (jaaropbrengst: 516 £ van 

400 gr.). 

cc In maart 1477 prijkte P. als chevalier de compaigne op de hoflijst van Maria van 

Bourgondië.. P. werd geacht tijdens de laatste 3 maanden van het jaar aan het Hof te 

verblijven.. Hij had recht op 12 bouches. In november 1477 trad P. als raadslid-kamer-

heerr bovendien toe tot de hofhouding van Maximiliaan van Oostenri jk. 

dd P. was één van de vier leden van de krijgsraad die Karel de Stoute in 1474 in de 

schoott van zijn Hofraad oprichtte (overige leden: Filips van Croy-Chimay*; Filips 

vann Crèvecoeur*  en de heer van Clessy). 

gg Zie onder d en 1. 

hh In december 1473 duidde Karel de Stoute P. aan als lid van een gezantschap dat 

mett Lodewijk X I over vrede moest onderhandelen (overige leden: de bisschop van 

Doornikk Ferry de Clugny, Jan van Luxemburg-Marie, Filips van Croy-Chimay*, 

Guyy van Bnmeu, An toon Rolin*, Arthur van Bourbon, Antoon heer van Montjeu 

enn Jan Coulin). Wellicht nam P. echter niet persoonlijk aan de besprekingen deel. 

jj  Op een convocatielijst voor de Staten-Generaal (ca. 1464) kwam P. voor bij de 

Artesischee adel. 

11 In 1475 betaalde P. de zesde penning en vervulde hij daarenboven ook nog op een 

anderee wijze dienstplicht. 

ADNADN B 3779; R^4G Raad van Vlaanderen 34323; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la mai-
sonn de Maximüien', 117; W.P. Blockmans cd. 'De samenstelling van de Staten', 83; L. Des-
champss De Pas ed., 'Les fiefs et arrière-fiefs', 168-182, M.T. Caron, 'Knquête sur la noblesse 
duu bailliage d'Arras', 415-416; C.H. Cools, Met Raad en Daad?, 133-134; J. De Pas, 'Notes 

133 Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Bavay; eertijds graafschap Henegouwen. 
144 Dep. Nord, arr. Dunkerque. 
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pourr scrvir a la stansticjue feodale', l 7 7; VC'. Paravicini. Guy de Bnmeu, 467 n. 71; ). Van 
Rompaev,, De Grote Raad, 89 n. 13 en M. Sommé, Isabelle de Portugal, 269. 

0144 Berlaymont15, Gilli s (of Jan?16), heer  van, van Hau tepenne en van Floyon17 (-

1493),, 1, HE 

bb Zie noten. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximihaan sinds november 1477. 

11 Willem van der Mark benoemde G. op 10 april 1484 tot schepen van Hoei. Onder 

drukk van ]an en Fredenk van Horn*  nam G. in I486 ontslag. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118; P. Ilarsin, La pnndpautê 
dede Liege a la la fin du r'egne de Louts de Bourbon, 140 n. 55; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 182 n 358. 

0155 Ber laymont, Lancelot van, ridder  (-1483), 1, H E 

aa L. had een bastaardzoon of -broer. Was L. verwant aan Gillis? L. was in ieder geval 

eenn schoonzoon van Willem van der Mark*. 

cc L. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan sinds november 14""*. 

gg L. nam in 1474 deel aan het beleg bi) Neuss. L. was aanvoerder van één van Karel 

dee Stoute's ordonnant iebenden. Tijdens de lente van 1477 trad L. op als kapitein 

vann Mortagne. Deze plaats moest hij opgeven wegens een gebrek aan manschappen. 

L.. liet toen zijn geschutstukken dumpen in de Schelde opdat deze niet in handen 

zoudenn vallen van de Fransen. In 1483 nam L. deel aan de veldtocht tegen de 

Stichtenaars. . 

]]  In 1464 werd L. vermeld als lid van de Staten-Generaal voor de Henegouwse adel. 

kk In de stnjd om de Luikse bisschopszetel die ontbrandde na de moord op Lodewijk 

vann Bourbon steunde L. de familie van der Mark*. 

11 Boogschutters van Füips van Kleef*  vermoordden L. in 1483 op gruwelijke wijze te 

Kamenjk.. Ellips van Kleef was erg boos op L. omwille van de steun die L. had 

verleendd aan Willem van der Mark en misschien ook omdat L. Gentse koeriers die 

terugkwamenn van een missie naar de Franse koning had laten oppakken. Jean 

Molinett meende dat L.: "Estoit homme sans paour, fort expertmenté on noble mestier de la 

guerreguerre r 

Jeann Molinet, Chromques, I, 35, 66-73, 193, 237, 419 en 429-430, Gachard cd., 'Ordonnance et 
étatt de la maison de Maximilien', 118, W. Blockmans cd., 'De samenstelling', 88 en 97 en 
Guülaume,, Histoire des bandes d'ordonnance, 191. 

33 Berlaimont: Dep. Nord, arr Avesnes-sur-I lelpe 
(('' P. 1 tarsm noemt hem in Lapnnapauté, p. 140 [an. 

II  'eerlijkheid bij Gleixhe, in de buurt van Luik. 
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0166 Blois, Jan van, en van Chatülon, heer  van Tré(s)long18 (voor 1465 - ca. 1517) 1, 

HZ /HE E 

aa j . stamde uit een bastaardlijn van de eertijds machtige heren van Blois en Chatülon. 
Dezee bezaten tot het einde van de veertiende eeuw belangrijke heerlijkheden in 
Hollandd (o.a. Gouda, Schoonhoven, Beverwijk, Velzen) en Zeeland (o.a. Goes, 
Tholen).. J. was een zoon van Lodewijk (1432 - ca. 1480). J. had een broer Raas, die 
inn 1475 poorter werd van Leiden. 

bb J.'s vader bezat een huis en hofstede in Noordwijk. J. werd begraven in Beverwijk. 
Wellichtt woonde hij daar. 

cc J. verbleef als page aan het hof van Filips de Goede. In november 1477 was J. raads-
lid-kamerheerr van Maximiliaan. J. wordt in 1497 vermeld als raadshd-kamerheer van 
Filipss de Schone. Hij moest van juli tot en met december aan het Hof verblijven. J.'s 
naamm prijkt ook op de hofordonnantie van 1 februari 1500. Voortaan moest hij als 
kamerheerr (30 s. per dag) van november tot en met mei aan het hof verblijven. 

jj  Tussen 1467 en 1477 werd J. veertienmaal uitgenodigd om namens de Hollandse 
ridderschapp te participeren in een vergadering van de Staten. J. nam samen met 
Antoonn Rolin*  en Jan van Trazegnies*, namens de Henegouwse adel, deel aan de 
vergaderingg van de Staten-Generaal die van 2 tot 16 september 1478 te Dender-
mondee werd gehouden. 

ARABARAB RSA 22, f. 106v en 22bis; Gachard ed, 'Ordonnance et état de la maison de Maxi-
milien',, 118; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, nrs. 42, 222, 225, 269, 
273,, 280, 305, 307, 340, 343, 354, 359, 364 en 371; Idem, Vorst en onderdaan, 142-145 en R. 
Wellens,, Les Etats Généraux, 44. 

0177 Bonnart, Claude, 1, BO 
cc In 1497 diende C. als écuyer d'écurte in de hofhouding van Filips de Schone. Zijn half-

jaarlijksee diensttijd liep van januari tot en met juni. Zijn salaris bedroeg toen 18 s. 

perr dag. Tijdens de eerste Spaanse reis van deze vorst zou C. hem vergezellen als 

kamerheer. . 
dd C. zetelde in 1505 in de vorstelijke raad. Het Brugse Vrij e bood toen C, Jan en 

Jacobb van Luxemburg*  geld opdat zij de belangen van het Vrij e in de vergaderingen 

zoudenn behartigen. 

ARABARAB RSA 22bis f. 5v en P.P.J.L. Van Peteghcm, De Raad van Vlaanderen, 154 n. 741. 

0188 Boomen, Dir k van, 1, ON 
cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 118. 

1SS Wellicht: Trélon: Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, eertijds Henegouwen. 
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0199 Borssele, Wolfert VI  van, graaf van Grandpr é et van Buchan, heer  van Veere, 
vann Zandenburg, van VTissingen, van Domburg, van Westkapelle, van Brou-
wershaven,, van Fallais en van Heimsrode, ridder  (ca. 1430',; - Sint-Omaars, 

omtrentt 4.05.1486), 1, HZ 

aa De heren van Veere golden traditioneel als eerste edelen van Zeeland. Zo om-

schreeff  kroniekschrijver Mathieu d'Escouchy W.'s vader Hendrik II als Le plus riche 

etet plus poissant de ces pays de Hollandes et Zellandes. W. was enige wettige zoon van deze 

Hendnkk (+1474) en van lohanna van Halewijn. W.'s zuster Margareta x in 1455 met 

Lodewijkk van Brugge-Gruuthuse2"* . W. x 1) met Mana Stuart, dochter van de 

Schotsee koning Jacob I (+ 20.03.1465) en x 2) in 1469 met Charlotte van Bourbon, 

dochterr van Lodewijk, graaf van Montpensier (+ 18.03.1478). Vader Hendnk 

arrangeerdee deze huwelijken voor zijn zoon. Met W. stierf het geslacht van de 

Borssele'ss uit in mannelijke lijn. Karel (° 1451) een zoon uit W.'s 1° huwelijk over-

leedd in 1464. Lodewijk, een zoon uit het 2° huwelijk overleed ook op jonge leeftijd. 

Vierr dochters uit het 2° huwelijk bereikten wel de volwassen leeftijd. Anna (ca. 

14711 -8.12.1518) x 1) Füips van Bourgondië-Beveren*  x 2) Lodewijk van Montfoort. 

Dezee Lodewijk was de vader van Wolf*  Margareta (ca. 1472 - na 14.02 en voor 

30.06.1507)) x na 1486 en voor 1489 Walraven II van Brederode*. Mana x in 1489 

Maartenn heer van Polheim*. Johanna, de jongste x in 1494 Wolfgang van Polheim* 

(dee neef of broer van Maarten). 

bb W. hield aan zijn Schotse huwelijk de titel graaf van Buchan over. In 1475 kocht W. 

600 gemeten 149 roeden land van de Zeeuwse grafelijkheid. In 1476 voegde W. daar 

nogg eens 711 gemeten bij. Maria van Bourgondië lichtte op 1 mei 1477 Missingen, 

Domburg,, WesÜtapelle en Brouwershaven uit het vorstelijk domein en ze verkocht 

dezee heerlijkheden als erfelijke onvervreemdbare lenen aan W. In 1485 nam Maxi-

müiaann W.'s bezittingen in beslag en legerde hij troepen in Veere. Füips van Bour-

gondië-Beveren,, die in juli van datzelfde jaar zou trouwen met W.'s erfdochter en 

zoo diens goederen en titels zou erven, hield W. even gevangen op bevel van Maxi-

miliaan.. Na W.'s overlijden voerde Füips van Bourgondië zeker nog tot in 1490 pro-

cessenn voor de Grote Raad omtrent de verdeling van diens erfenis en het aanstellen 

vann een voogd voor diens nog minderjange dochter lohanna. Füips en Walraven 

vann Brederode traden hierbij samen op, oa. tegen Lodewijk van Brugge. 

cc Füips de Goede nam W. op 9.01.1450 op in zijn hofhouding als raadslid-kamerheer-

baanderheer.. W.'s naam pnjkt met meer op de hoflijst van 1458. Wel was W. raads-

hd-kamerheerr van Karel de Stoute. Vervolgens werd W. in november 14 7̂ raadslid-

kamerheerr van Maximüiaan. 

v>v> De index op ].C>. Smit ed.. Dagvaarten geeft 1444 als geboortejaar. De datering ca. 1430 is ontleend 
aann M ) van Gent, in: Les chevalxers. 
2111 ].. was van 1463 tot 1477 stadhouder van Holland-Zeeland. 
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dd In maart 1477 nam Mana van Bourgondië W. op in haar Hofraad annex Grote 

Raad. . 
ee In 1478 werd W. verkozen tot Yliesndder (13° kapittel, Brugge). In mei 1481, 

tijdenss het Bossche Gulden \Tieskapittel, werd W. ervan beschuldigd contacten te 
onderhoudenn met de opstandige Geldersen en met Lodewijk XI (W. voerde toen de 
titell  maréchai de France). 

ff  Tijdens de regering van Karel de Stoute droeg W. de titel van admiraal voor Artesië, 
dee Boulonnais, Holland en Zeeland. In het bewogen voorjaar van 1477 overtuigde 
Lodewijkk van Brugge-Gruuthuse*  Maria van Bourgondië er van zijn zwager W. te 
benoemenn tot stadhouder van Holland en Zeeland (3.02.1477). Dit was toen al niet 
naarr de zin van de Kabeljauwen die Willem van Egmond* als stadhouder wilden. In 
1479,, toen de factiestrijd weer was opgelaaid in Holland en Zeeland, verzeilde W. in 
hett Hoekse kamp. Deze keuze betekende een breuk met de familiale traditie. Eerder 
goldenn de Borsseles vaak als aanvoerders van de Kabeljauwen. Nadat de situatie in 
Hollandd en Zeeland volledig was ontspoord, brachten de Kabeljauwen Maximiliaan 
err toe W. in februari 1480 te ontslaan als stadhouder. 

gg W. werd in 1452, tijdens de Gentse oorlog, tot ridder geslagen. In 1467 en 1468 
namm W. deel aan de militaire strafexpedities tegen Dinant en Luik. In februari 1471 
werdenn de Hollandse leenhouders opgeroepen om in Picardië tegen de Fransen te 
strijden.. W. verzamelde deze troepen te Hoogstraten en voerde ze vervolgens naar 
Péronne.. In 1474-75 leiddde W. de Zeeuwse troepen die deelnamen aan het beleg 
vann Neuss. 

hh In 1461 woonde W. de kroning van Lodewijk XI bij. Als admiraal was W. in 1475 
éénn van de Bourgondische garanten van de negenjarige wapenstilstand met de 
Fransen.. Tijdens de crisis van 1477 maakte W. deel uit van een gezantschap dat 
Lodewijkk XI om vrede smeekte. In augustus 1480 behoorde W. opnieuw tot een 
Bourgondischh gezantschap dat een bestand sloot met de Fransen. W. bezegelde op 
23.04.14833 mede de vrede van Atrecht. Tevens behoorde W. tot het gezelschap dat 
Margaretaa van Oostenrijk, krachtens de bepalingen van dit verdrag, naar Frankrijk 
begeleidde. . 

jj  In november 1470, augustus en oktober 1471, juni 1472, februari 1473, februari, 
maartt en apnl 1474, maart, april en oktober 1476 werd W. uitgenodigd om namens 
dee ridderschap deel te nemen aan vergaderingen van de gemeenschappelijke staten 
vann Holland en Zeeland, 

kk Net zoals eertijds zijn vader oefende W. tal van functies uit in dienst van de Bour-

gondischee hertogen, maar hij ontving tevens jaargelden van de opeenvolgende 
Fransee koningen. Net zoals zijn zwager Lodewijk van Brugge, behoorde W. tot de 
partijgangerss van de Vlaamse regentschapsraad die in 1483 de stnjd aanbonden met 
Maximiliaan. . 

11 In 1450 begeleidde W. zijn vader bij een pelgrimsreis naar Rome. In 1454 woonde 

W.. het Rijselse Banket van de Fazant bij. 
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RAGRAG Raad van l 'banderen 34323; J.G. Smit ca. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten. 
IR,IR, 110, 148, 157, 160, 178, 185, 289, 297, 302, 385; Jean Molinet, Chromques. ƒ., 120 en 460-
461;; Gachard cd., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximüien', 117;J.T. de Smidt, L.I. 
Strubbee e.a. eds.. Chronologische lijsten. L, 236 en 343; A.W.L. Dek, Genealogie der heren van Bor-
selen,selen, 22-26, R... Fruin cd.. De leenregtsters van Bewe sten-Schelde, nrs. 401 en 437, Het Gulden l 'lies, 
37,, A. Janse, 'Ambition and Administration', 161, II . Kokken, Steden en staten, 61-71, MP.). 
Martens,, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 20; \V Paravicini, i^xpansion et inte-
gration',, 303-304, E. Poullet, Les gouverneurs de province, 168; M.J. van Gent, in: R. De Smedt 
cd... Les chevaliers, 160-162; Idem, "Perttjelike saken", passim en i.h.b. 153-248; L Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 36-40 en J.G Smit, 'Het )uiste jaar', 195-197, 

0200 Bourbon, Füips van, 1, ON 

aa F. was waarschijnlijk een bastaardzoon van Lodewijk van Bourbon, bisschop van 

Luik. . 

cc F. was een raadslid-kamerheer van Maximüiaan in november 1477. Hij ontving toen 

244 s. per dag indien present. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 117 en A. Ix'guai, in: R. De 
Smcdtt ed., Les chevaliers, 137-138. 

0211 Bourbon, Lodewi j k van, pr ins-b isschop van Lui k (1438-1482), g, LU 

aa L. was de broer van Isabella van Bourbon, de tweede echtgenote van Karel de 

Stoutee en de moeder van Maria van Bourgondië. L. was de zwager van ]an van Cha-

ion*,, prins van Oranje. L.'s broer Karel werd aartsbisschop van Lyon. Een andere 

broer,, Pieter van Beaujeu x Anna, de dochter van Lodewijk XL Pieter en Anna 

bestuurdenn Frankrijk als regenten tijdens de minderjarigheid van Karel VIII . 

dd L. dook op aan het hof in Gent tijdens de eerste dagen van februari 1477. Tijdens 

dee volgende maanden zetelde hij in haar raad en bezegelde hij mee alle belangnjke 

oorkonden.. Toen hij zich echter uitsprak voor een huwelijk van Mana met de Dau-

phinn werd zijn positie aan het Bourgondische hof onhoudbaar. 

ff  L. was pnns-bisschop van Luik 1456 tot 1482. 

kk Zie onder d. 

11 L. vestigde zich in 1449 in de Nederlanden om er te studeren aan de Leuvense 

universiteit.. Van 1453 tot 1456 was L. proost van de Rijselse Sint-Pieterskerk 

geweest,, L. werd op 30 augustus 1482 vermoord door soldaten van Willem van der 

Mark*. . 

M.A.. Arnould, 'Les lendemains de Nancv', 17 e.v; Philippe de Commvncs, Mémoires, ed. ). 
Dufournet,, 456; P. I larsin, La pnncipauté de Liège d la fin du regne de Louis de Bourbon, 31-70; 11. 
Lonchay,, in: BN. XII, k. 466-491; M. Sommé, Isabelle de Portugal, 72 en 286 en R. Vaughan, 
PhilipPhilip the Good, 223-224. 
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0222 Bourbon, Mill e van, ridder,  1, WVL 
bb Het leen van M. in Rijselse kasselnj bracht ca. 1475 jaarlijks netto 272 £ op. Eerder 

hadd Karel de Stoute hem de geconfisceerde Artesische bezittingen van de abdijen 

vann Saint-Denis (bij Parijs), Saint-Remy en Saint-Nicaise geschonken (beide in de 

buurtt van Reims). 
cc M. was raadslid-kamerheer geweest van Karel de Stoute. In november 1477 werd hij 

inn dezelfde functie opgenomen in de hofhouding van Maximiliaan. 
gg Tijdens het vooqaar van 1477 was M. één van de Bourgondische kapiteins van Le 

Quesnoy. . 

ADNADN B 3779, Jean Molinet, Chroniques. I, 193, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison 
dee MaximÜien', 118 ; J.T. de Smidt, LU. Strubbe e.a. eds.. Chronologische lijsten. L, 78 en C.1I. 
Cools,, Met raad en daad?, 139. 

0233 Bourgondië, Adolf van, heer  van Veere en van Beveren (1489/90 -7.12.1540), 1, 

HZ Z 
aa De heren van Beveren waren nakomelingen van Antoon van Bourgondië*, de 2° 

bastaardzoonn van Filips de Goede. A. was een kleinzoon van deze Antoon. De 
ouderss van A. waren Filips*  en Anna van Borssele, een dochter van Wolfert*. A. x 
opp 18.06.1509 Anna van Glymes-Bergen (16.09.1492-15.07.1541), een dochter van 
Jann III* . In 1523 had A. nog steeds met voldaan aan alle voorwaarden van het 
huwelijkscontract.. Jan van Glymes-Bergen vroeg en verkreeg toen genoegdoening 
voorr de Grote Raad. Uit dit huwelijk sproten drie zonen en dne dochters. Van de 
zonenn overleefde alleen Maximiliaan zijn ouders. Hij zou A. opvolgen als markies 
vann Veere en als admiraal. A. verwekte ook een bastaardzoon: Filips. 

bb A. kocht in 1515 3189 gemeten 288 roeden land, o.a. gelegen in de buurt van Wis-
senkerkee uit het Zeeuwse grafelijke domein. Tot het weduwegoed van A.'s moeder 
hoordenn o.a. 60 gemeten 22 roeden land in Zeeland-Bewesten-Schelde. Deze vielen 
A.. toe na het overlijden van zijn moeder in 1518. 

cc A. vergezelde Filips de Schone als kamerheer tijdens diens eerste reis naar Spanje 

(1501-1503).. Zijn vergoeding bedroeg toen 36 s. per dag. 
dd Sinds 1515 zetelde A. in de Geheime (= Persoonlijke) Raad van de jonge Karel V. 

Inn 1531 trad A. als gewoon lid toe tot de net opgenchte Raad van State. 

ee In 1516 wordt A. verkozen tot Vbesndder (18° kapittel, Brussel). 
ff  In 1517 werd A. aangesteld tot admiraal. In datzelfde jaar rustte A. de vloot uit die 

Karell  V in september naar Spanje zou brengen. A. maakte deze tocht mee en hij 
voerdee de vloot aan. De totale kostprijs van de reis bedroeg 108.400 ƒ A. keerde in 
15200 terug naar de Nederlanden. Ter vergoeding van gemaakte onkosten ontving A. 
toenn 6000 ƒ Verder benoemde Karel V A. op 29.03.1518 tot gouverneur van Cuba 
enn schonk hij hem het eiland Cozumel voor de kust van Mexico. A. heeft deze 
functiess nooit daadwerkelijk uitgeoefend. Een expeditie die in 1527 deze gebieden 
namenss A. in bezit moest nemen, raakte met verder dan Andalusië. 
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gg In 1521 en 1528 leidde A. marit ieme operaties tegen Frankrijk. Sinds de zomer van 

15322 was A. aanvoerder van het landleger in Maanderen. A. stond aan het hoofd 

vann één de Ordonnant iebenden die in 1540 het opstandige Gent binnentrokken. 

hh Filips de Schone zond A. in 1505 vooruit naar Spanje om er alvast onderhande-

lingenn te starten met Ferdinand omtrent de opvolging van Isabella van Casülië. In 

15233 ontving A. te Veere de Deense koning in ballingschap Chnst iaan II en zijn 

echtgenotee Isabella van Habsburg, een zus van Karel V. In 1525 leidde A. een 

gezantschapp dat naar Engeland reisde. 

ii  Als admiraal ontving A. een jaargeld van 2000 ƒ Tussen 1517 en 1520 werd dit 

bedrag,, ter compensatie van de extra uitgaven die A. in dienst van de vorst had ge-

maakt,, opgetrokken tot 2400 ƒ (zie ook onder f). 

11 A. groeide op in het familiekasteel te Tournehem (Artesië). De bekende humanist 

Batruss was één van A.'s leraars. Erasmus droeg enkele werken op aan de jonge A. In 

Spanjee had A. contact Bartolomé de las Casas (zie ook onder f). Maria van Honga-

njee sloeg A. niet hoog aan. Zo meende zij dat hij aan het einde van een diner immer 

dronkenn opstond. 

Gachardd cd.. Collection des voyages. 1, 348, J.T de Smidt, FT Strubbc ca. cds., Chronologische 
lijsten.lijsten. IL, 293, R. Fruin cd.. De kenregtsters van Bewesten Schelde, nrs. 1249 en 1340; M. Bacldc, De 
collattralecollattrale raden, p. 240-241, Guillaume, Htstoirt des bandes d'ordonnance, 193, L.Y.G Gorter-van 
Roven,, Mana van Hongarije, 171, 173, 176. Het Gulden Vlies, 39; P.G. Bictenholz, 'Adolph of 
Burgundy',, in: Idem en T.B. Deutschcr cds., CE. 7, 223-224; C.G. van Lcijcnhorst, 'Anna van 
Bergen',, in: ibidem, 129 L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 55-57; Idem en R. Fagel, 'In het 
kielzogg van Columbus', 316-327 en J.D. Tracv, Holland under Habsburg Rule, 45, 85, 92-93 en 
112-113. . 

0244 Bourgondië, Antoon van, b i jgenaamd de Grot e Bastaard, graaf van L a 

Roche,, Sa in te-Menehould, Guïnes, heer  van Crèvecoeur  en van Beveren (niet 

eerderr dan 1421 - 5.05.1504), 1, A P 

aa A. was een bastaardzoon van Fibps de Goede en van Johanna van Presles (dochter 

vann Raoul, heer van Lisy). Na het overlijden van zijn halfbroer Cornells, die in 1453 

sneuveldee in de slag bij Rupelmonde tegen de Gentenaren, nam A. diens bijnaam 

Grotee Bastaard over. A. x in juli 1446 Johanna-Mana van Yiefvill e (dochter van 

Pieter,, raadslid-kamerheer van Füips de Goede, en Isabeau van Preure. De Staten 

vann Vlaanderen werden uitgenodigd om de huwelijksplechtigheid bij te wonen. A. 

wass blijkbaar toen reeds een politiek zwaargewicht. Uit dit huwelijk sproten 4 

kinderen:: Fürps, heer van Beveren'', Johanna x Jasper van Culemborg2 1; Mana die 

vroegg overleed en een 3° dochter x Rudolf van Fauquembergues (heer van de gelijk-

namigee Artesische heerlijkheid?). A. had bovendien zeker ook één bastaardzoon: 

~~]]  l ir dit huwelijk sproot Füzabeth, die achtereenvolgens zou trouwen met [an van Luxemburg*, 
heerr van la Yill e en Antoon van Lalaing*. 
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Nicolaas,, die proost werd van het Utrechtse Sint-Pieterskapittel. In 1501 stond deze 

Nicolaass even onder arrest (cfr. e). 
bb A. erfde de bezittingen van zijn halfbroer Cornells (w.o. heerlijkheid Beveren). A. 

wass tevens een van de belangrijkste leenhouders in Artesië. Daar resideerde hij ook 

hett vaakst. 

cc A. werd opgevoed aan de hof. Later werd hij Karel de Stoute's eerste kamerheer. In 

14944 w erd A. als kamerheer opgenomen in de eerste hofhouding van de zelfstandig 

regerendee Fikps de Schone. A. verbleef ook in februari 1500 aan het hof van Filips. 

Zijnn dagvergoeding bedroeg toen 18 s. 
dd In 1494 zetelde A. tevens in de ambulante hofraad van Filips de Schone. 

ee In 1456 werd A. verkozen tot Vliesndder ('s Gravenhage, 9° kapittel). Na 1477 zal 

A.. nooit meer een kapittel van de Orde bijwonen. In januari 1501 startten de Vlies-
riddersridders alsnog een onderzoek tegen A. omwille van diens lidmaatschap van de 
Fransee Orde van Saint-Michel. A. stond toen ook een tijdje onder huisarrest in zijn 
kasteell  van Toumehem. 

ff  In 1453 volgde A. zijn halfbroer Cornells op als stadhouder van Luxemburg. 
gg A. verscheen voor het eerst op het slagveld in 1446-'47. Hij streed er in dienst van 

dee hertog van Kleef en tegen de hertog van Saksen. A. was één van de hertogelijke 
aanvoerderss tijdens de zogenaamde Gentse oorlog (1452-53). In 1458 snelde A. zijn 
halfbroerr David te hulp. Deze werd door opstandelingen belaagd in zijn bisdom 
Utrecht.. In 1464 voerde A. de troepen aan die op kruistocht wilden trekken tegen 
dee Turken. Hun avontuur strandde bij Marseille. De daar heersende pest en het 
gelijktijdigg overlijden van gangmaker paus Pius II braken het animo van de kruis-
vaarders.. Een jaar later nam A. deel aan de zogenaamde Oorlog voor het Algemeen 
Welzijnn {Guerre du Bien Public) tegen Lodewijk XI . A. was ook betrokken bij de 
strafexpeditiess tegen Dinant en Luik (1466-1468). In de eerste dagen van 1477 werd 
A.. als krijgsgevangene afgevoerd van het slagveld bij Nancy. 

hh Sinds het einde van jaren 1450 vervulde A. tal van diplomatieke missies. In de jaren 
'700 reisde A. naar Engeland (1474) en naar Italië (1475). Tijdens deze laatste reis 
wettigdee Paus Sixtus IV A.'s geboorte. 

11 Sinds 14 maart 1497 ontving A. jaargeld van 3000 ƒ 
kk Na Nancy (zie onder g) viel A. in Franse handen. Lodewijk XI schonk hem vele 

heerlijkheden.. Lodewijk XI bevestigde ook A.'s bezit van Crèvecoeur. Deze heer-
lijkheidd zou nog bij de vrede van Madrid (1526) een twistappel vormen tussen de 
heerserss van de Lage Landen en van Frankrijk. A. verbleef tot in 1484 voortdurend 
aann het Franse hof en hij zetelde er in de koninklijke raad. A. ging niet in op de druk 
diee Maximiliaan (zeker in 1483) op hem uitoefende om terug te keren naar de Lage 
Landen.. Om A. hiertoe te overhalen zond Maximiliaan o.a een zekere jonker 
Willemm van Ternay naar A. Op verzoek van de eerste Vlaamse regentschapsraad, 
waarr o.a. A.'s zoon Filips van Beveren*  in zetelde, keerde A. uiteindelijk in mei 1484 
well  terug naar Brugge. Hij bemiddelde er tussen de leden van deze regentschapsraad 
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enn Maximiliaan. A. schakelde hiertoe de ridders van het Gulden \*lies in. De \Ties-

ndderss en de leden van de regentschapsraad ontmoet ten elkaar van 8 tot 14 juni 

14844 te Dendermonde. De gesprekken brachten een oplossing niet dichterbij. All e 

deelnemerss bleven op hun standpunt staan. Vooral in de schoot van het Gu lden 

\Tiess heerste grote verdeeldheid. Vij f ridders van de orde behoorden tot de Regent-

schapsraadd of steunden deze. In 1492 zetelde A. opnieuw in de Raad van Karel 

VIII .. Hij behoorde er o.a. samen met Filips van Crèvecoeur*  tot de zogenaamde 

Maamsee factie, die een politiek van actieve inmenging van de Franse vorsten in de 

noordelijkee grensgebieden van het koninkrijk voorstonden. 

11 A. was een bibliofiel en een befaamd toernooivechter. 

ARABARAB RSA 22 f. 139 v en 22bis;ADN B 18824 (23750), J can Moünet, Chromques. I. 209 en 
5788 en II, 252; J. Chmel cd., Urkunden, 537 en 542; P.G. Bietenholz, in: Idem en T.B. Deut-
scherr eds., CE, 1, 224-225, NX'.P. Blockmark, 'Autocratie ou polyarchies', 283-289 en 344-355 
enn Idem, De volksvertegenwoordiging, 314-315 en 322, M.T. Caron, 'Kncjuête sur la noblesse', 
411-412,, J.M. Cauchies. in: R. De Smedt cd.. Les chevaliers, 118-120; Het Gulden Vues, 36, D. 
Potter,, War and government, 41, 274 en 281; De Reiffenber ,̂ Uistoire de l'ordre de la Toison d'or, 
233-2355 en |.D Tracy, The Politics of Erasmus, 14-15. 

0255 Bourgondië, Boudewi jn van, heer  van Fallais22, van Peet, van Baudour, van 

Sint-Annaland,, van Tho len, van Lovendegem, van Z o m e r g em en van Fro-

montt  (ca. 1446-1508), 1, B R / HZ 

aa B. was een buitenechtelijke zoon van hertog Filips de Goede en van Katharina van 

Thieffress (Katharina was een dochter van jonker Maarten en van Richarde van der 

Planken).. B. x in 1488/1489 (dus reeds op middelbare leeftijd) met Maria (Manna) 

Manuell  de la Cerda (+ 1499). Deze Maria werd later een hofdame van Johanna van 

Castilië.. Maria was een dochter van Juan Manuel de la Cerda, heer van Belmonte en 

vann Campos, een belangrijk Castüiaans edelman die verwant was aan het koninklijk 

huis,, en van Juana de Figuera. Juan*, de broer van Manna, was later de steun en 

toeverlaatt van Filips de Schone. Zes kinderen van B. en Manna bereikten de vol-

wassenn leeftijd: Filips, Karel en Maximilaan, de latere abt van de Middelburgse 

Onze-Lieve-Yrouweabdij,, Margareta, Johanna en Anna. Bovendien had B. zeker 

tweee buitenechtelijke kinderen: Frans, een zoon van jacoba van Gavere en Philip-

potte. . 

bb -^og m 1508 ontvang B. van zijn halfzuster Anna van Bourgondië, dame van Raven-

steinn (= 2° echtgenote van Adolf van Kleef*) de helft van haar Zeeuwse bezit-

tingen.tingen. De andere helft ging naar Filips van Bourgondië-Blaton', ook een halfbroer 

vann Anna en B. 

cc In 1494 werd B. opgenomen in de eerste zelfstandige hofhouding van Füips de 

Schone.. Hij nam deel aan diens Blijde Intrede te Leuven. In 1497 werd B. Filips de 

" N uu prov. buik, arr. I loei, eertijds een Brabants leen. 

file:///Ties
file:///Ties
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Scheme'sScheme's tweede kamerheer. In 1501 reisde B. als raadslid-kamerheer mee naar 
Spanjee in het gevolg van FiHps de Schone. 

dd B. was lid van de ambulante hofraad van Filips de Schone. 

gg Tijdens de aanzet tot een kruistocht tegen de Turken in 1464 behoorde B. tot het 
gevolgg zijn halfbroer Antoon. Tussen 1465 en 1468 was B. betrokken bij alle 
militairee aches van Karel de Stoute waar ook Antoon aan deelnam. Samen met de 
overigee Bourgondische legeraanvoerders leed B. in 1476-'77 enkele gevoelige neder-
lagen.. Na de slag bi) Nancy (januari 1477) kwamen B. en Antoon terecht in Franse 
krijgsgevangenschap.. Sinds 1487 streed B. opnieuw aan Bourgondisch-Habsburgse 
zijde.. In 1487-'88 was B. kapitein van het kasteel van Rijsel. Daar raakte hij in 
conflictt met Boudewijn van Lannoy*, heer van Molembaix. In 1488 voerde B. ook 
eenn Bourgondisch contingent aan dat de hertog van Bretagne moet ondersteunen in 
zijnn strijd tegen de Franse koning, 

hh In 1488 vervulde B. voor Maximüiaan een diplomatieke missie op het Iberisch 
schiereiland.. Daar ontmoette hij zijn toekomstige echtgenote. Tijdens Maximiliaans 
conflictenn met de Vlamingen de Brabanders trad B. op als zijn woordvoerder. In 
1490-'922 behoorde B. tot de onderhandelaars die de opeenvolgende overeenkom-
stenn bereikten. Bij het uiteindelijke vredesverdrag tussen Maximüiaan en Filips van 
Kleeff  was B. één van de garanten van deze laatste. 

11 Sinds 14 maart 1497 ontving B. een jaargeld van 3000 ƒ De opeenvolgende heersers 
overr de Nederlanden kenden B. jaargelden voor een totaal bedrag van minstens 
86400 £. 

kk Aan het eind van 1470 ontvluchtte B. het Bourgondische hof en trad hij in dienst 
vann Lodewijk XI.23 Net zoals andere overlopers kreeg B. bij het Bestand van 
Soloeuvree in 1475 zijn in beslag genomen bezittingen niet terug. Blijkbaar bood 
Lodewijkk XI B. hiervoor niet voldoende compensatie. Teleurgesteld zocht B. aan 
hett eind van 1475 of bij het begin van 1476 opnieuw Karel de Stoute op (en dit met 
medewerkingg van de later onthoofde Lodewijk van Luxemburg). In 1477 kwam B. 
inn Franse gevangenschap terecht (zie ook g). Een tijdje later schonk Lodewijk XI B. 
eenn heerlijkheid in het Franse zuiden (Bagnols-sur-Cèze). B. tooide zich nu ook met 
titell  koninklijk raadslid-kamerheer. Toch zou B. ca. 1487 opnieuw overgaan naar de 
Bourgondisch-Habsburgsee zijde. Voor 1488 onderhield B. goede banden met Filips 
vann Kleef*. Maar in het conflict dat toen deze laatste en Maximiliaan ontbrandde, 
kooss B. de zijde van Maximiliaan. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Mohnet, Chromques. I, 119, II, 61, 261-262 en 397; J. Chmel cd., 
Urkunden,Urkunden, 537 en 542, J.T. de Smidt, E.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I., 430; J.M. 

233 Misschien was B. daadwerkelijk betrokken bij een complot tegen Karel de Stoute, misschien 
vluchttee hij ook uit afschuw voor de vermeende homoseksuele praktijken van de hertog. Het is niet 
mogelijkk hier uitsluitsel over te verschaffen. 
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Cauchies,, 'Baudouin de Bourgogne', 257-281, R. Fagel, De Hispano-l 'laamse wereld  ̂ 294-295 en 
J.. Sterk, Phtlips van Bourgondië, 19. 

0266 Bourgond ië, Fil ip s van, heer  van Beveren, van Veere, etc. (voor 1454 -

4.07.1498),, 1, H Z 

aa Füips was de zoon van Antoon van Bourgondië*, de Grote Bastaard. Filips x kort 

naa 4.07.1485 met Anna van Borssele (+ 8.12.1518), erfdochter van Wolfert van 

Borssele*.. Na Filips overlijden zou Anna opnieuw x met Lodewijk van Montfoort. 

Annaa patroneerde verscheidene humanisten (o.a. Battus en Erasmus). Ze verbleef 

vaakk bij haar schoonvader op het kasteel van Tournehem. Daar stond ze in 1501 

ookk een üjdje onder huisarrest (cfr. Antoon van Bourgondië). F. en Anna hadden 4 

kinderen:: Adolf* , die Füips zou opvolgen als heer van Beveren en admiraal; Char-

lotte244 x Joost van Kruiningen, een zoon van Jan*; Anna x Jan van Bergen-Glymes* 

enn Margareta x Jan Mallet-Coupignv, een telg uit een familie van Rijselse financiers. 

bb Antoon schonk F. de heerlijkheid Beveren reeds in 1464. 

cc F. was raadslid-kamerheer van Maximüiaan en van Füips de Schone. 

dd Sinds december 1487 zetelde F. in de Financiële Raad van Maximüiaan en Füips de 

Schone.. In 1494 wordt F. vermeld als superintendent ende hooft van allen den ftnanae. 

Tevenss bewaarde F. toen het kleine zegel en ondertekende hij alle stukken die ver-

bandd hielden met financiële aangelegenheden. F. was tot in 1497 verantwoordelijk 

voorr de vorstelijke financiën. 

ee In 1478 werd F. verkozen tot Yliesndder (13° kapittel, Brugge). In 1491 nam F. 

samenn met slechts vij f andere Yliesridders deel aan het Mechelse kapittel. 

ff  Op 4 maart 1478 legde F. de eed af als stadhouder van Namen. In 1481 gaf hij deze 

functiee op om stadhouder en kapitein-generaal van Artesië te worden. Krachtens de 

vredee van Atrecht (23.12.1482) kwam haast heel Artesië in Franse handen. Zodra 

Maximüiaann echter opnieuw de controle over dit graafschap verwierf (1493), nam F. 

zijnn stadhouderschap terug op. In 1488 werd F. benoemd tot admiraal. Hij volgde in 

dezee functie zijn schoonvader (1466-1485) en Füips van Kleef (1485-1488) op. 

Onderr F.'s bewind werd Veere de zetel van de admiraliteit voor de Nederlanden. 

gg Ten tijde van Karel de Stoute voerde F. een ordonnanüebende aan. Als kapitein van 

Sint-Omaarss verdedigde F. deze stad in 1477 op heldhaftige wi)ze tegen de Franse 

invallers.. Een jaar later nam hij deel aan de herovering van Chimay, Boussu en 

Trélong.. F. was kapitein van een 50 compagnie van lansen in het leger van Maxi-

müiaan.. Meer over de militaire activiteiten van F. bij k. 

hh In 1493 was F. één van de ondertekenaars van de vrede van Senlis. 

ïï Füips de Schone schonk F. op 14 maart 1497 een jaargeld van 3 0 0 0/ 

11.(( j.A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaar, p. 46 noemt haar Magdalena. 
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II  F. was lid van de Brabantse ridderschap. In april 1483 onderhandelde F. namens 

Maximüiaann met Vlaamse Leden over het regentschap. F. bevond zich te Brugge 

toenn Maximiliaan daar in 1488 werd opgepakt en vastgehouden. Al s gezant van de 

Staten-Generaall  nam F. in maart 1488 deel aan de onderhandel ingen omtrent Maxi-

miliaanss lot. F. ondertekende dan ook mede het vredesverdrag tussen Maximiliaan 

enn de Staten (en wel als één van de: "Parens et arms de nostredit tres redoubté et naturel 

seigneurseigneur du costé maternel dont ksdis pays sont succedés, que, en approbation et plus grant sceureté 

dede tout ce que dit est*). F. gold als één van de garanten van dit verdrag. 

kk Op 10 januari 1483 lieten de Leden van Vlaanderen Füips de Schone in Gent inhul-

digenn als graaf. Ze duidden F. aan als één van de vier raadsheren van de jongeling. 

F.. zetelde sinds juni 1483 ook daadwerkelijk in de eerste Vlaamse regentschapsraad. 

Maximiliaann ontbond deze raad formeel in oktober, maar de leden gaven geen 

gevolgg aan dit bevel en ze zetten hun activiteiten verder. F. en Adolf van Kleef* 

trokkenn zich uiteindelijk in mei 1484 uit de raad terug. In 1485 hield F., met 

instemmingg van Maximiliaan, zijn latere schoonvader Wolfert van Borssele*  een 

tijdjee gevangen. F. nam op zijn minst sporadisch deel aan de zittingen van de tweede 

Vlaamsee regentschapsraad (juni 1488-apnl 1489). F. behoorde korte tijd tot de 

intimii  van Filips van Kleef*. F. speelde een rol bij de onderhandel ingen die tot de 

vredee van Cadzand (1492) leidden. F. voerde de kleine vloot aan die tijdens de daar-

opvolgendee belegering van Sluis deze stad ook langs de zeezijde afsloot. Daarna 

behoordee F. ook tot de onderhandelaars en mede-ondertekenaars van de vrede van 

Sluiss (tussen Maximiliaan en Filips van Kleef*, 12.10.1492). 

11 In 1486 woonde F. in Frankfurt Maximiliaans kroning tot Rooms koning bij. In 

14944 nam F. deel aan Füips de Schone's Blijde Intocht te Leuven. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Molinet, Chromques I, 154, 195, 265, 460-462, 484, 589-594, 620 en 
630-6333 en II, 22, 224, 259, 265-271, 310, 319, 328, 368-369, 396; J. Chmei ed., Urkunden, 
538;; Guühume, Histotre des bandes d'ordonnance, 193; W.P. Blockmans, 'Autocratie et polyar-
chie?',, 278-289; Idem, De volksvertegenwoordiging, 138-142, 279, 314 en 322; J.M. Cauchies, Les 
chevaliers,chevaliers, 165-167; Het Gulden Vlies, 37; C.G. van Leijenhorst, 'Anna van Borssele', in: P.G. 
Bietenholzz en T.B. Deutscher eds., CE. 1, 173-174; E. Poullet, Les gouverneurs de province, p. 
160,, 171 et 176,J.D. Tracy, The politics of Erasmus, 14-15 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 
6-7. . 

0277 Bourgond ië, Fi l ip s van, heer  van Blaton25, e t c, s inds 1517 b i sschop van 

Utrechtt  (1465/66 - 7.04.1524), 1 + g, HZ 

aa Filips was de jongste bastaardzoon van Filips de Goede. Zij n moeder was Margareta 

Postt (of van der Post). F. verwekte zelf 3 bastaardzonen: Filips, Jan en Olivier. Ze 

werdenn allen geboren in de laatste jaren van de XV 0 eeuw. 

255 Prov, I lenegouwen, k. Péruwelz. 
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bb Ca. 1496 ontving F. enkele Zeeuwse heerlijkheden (Philipsland en Sommelsdijk). 

Daarr verbeterde hij de bedijking en afwatering. In 1507 schonk F.'s halfzuster Anna 

vann Bourgondië (2° echtgenote van Adolf van Kleef; zie aldaar) hem drie kleinere 

Zeeuwsee heerlijkheden Bewesten Schelde. Na haar overlijden, in 1508, deelde F. 

haarr Zeeuwse bezittingen met zijn halfbroer Boudewijn*. 

cc Rond 1477 trad F. toe tot het hof van Maria van Bourgondië. Sinds 6.11.1493 was 

F.. raadsheer van zijn halfbroer David, bisschop van Utrecht. Na het overlijden van 

Davidd vestigde F. zich aan het hof van Flirps de Schone. Op de hofüjst van 1497 

prijktt F. als kamerheer. Ca. 1500 vertrouwde Filips de Schone F. de dagelijkse 

leidingg van zijn hofhouding toe. F. nam vervolgens als grand et premier maisire doste/ 

deell  aan de eerste Spaanse reis van Filips en Johanna. F. keerde echter reeds in juli 

15022 samen Hendrik*, Jan*  en Maximiliaan*  van Glymes-Bergen terug naar de 

Nederlandenn (zie ook onder k). 

ee In 1501 werd F. verkozen tot Vhesridder (16° kapittel, Brussel). 

ff  Na het overlijden van Filips van Bourgondië-Beveren*  volgde F. hem op op als 
admiraall  voor de Nederlanden (1498). Na de tijdelijke verovering van grote delen 
vann Gelre en Zuthpen door de Bourgondische troepen, trad F. enkele maanden op 
alss stadhouder van deze gewesten (1504-'05). Op 19 mei 1517 besteeg F. de 
Utrechtsee bisschopskatheder. Eerder had aartshertog Karel F.'s voorganger Frede-
rikk van Baden tot aftreden gedwongen. Karel wenste een betrouwbare bondgenoot 
alss bisschop van Utrecht. Alleen zo kon hij de noordoostelijke Nederlanden beheer-
sen.. F. zou inderdaad steeds nauwe contacten onderhouden met zijn Habsburgse 
familieleden.. Toch ontving F. te weinig geld van de centrale regering om een op-
standd in het Oversticht waar de Gelderse hertog Karel de hand in had met succes 
neerr te slaan. 

gg Als kapitein van Grevelingen (Gravelines) en van Kortrijk , vervoegde F. aanvan-
kelijkk Filips van Kleef*  in diens strijd tegen Maximiliaan (16.05.1488). F. was toen 
betrokkenn bij verschillende militaire en diplomatieke missies (zie verder onder k). In 
hett Sticht trad F. sinds november 1493 op als kapitein van het slot Duurstede 
namenss de bisschop zijn halfbroer David. Later was F. ook kapitein van een zoge-
naamdee "halve" Bourgondische ordonnantiebende. Deze bestond slechts uit 25 
hommeshommes d'armes en 50 boogschutters. Die bende streed o.a. in 1506 tegen de Gelder-
sen.. In 1511 stond F. weer aan het hoofd van een troepenmacht in het Sticht en 
Gelre.. Later onderhandelde hij er over een wapenstilstand. 

hh Na het overlijden van zijn halfbroer David (1496), spande F. zich in opdat Fredenk 

vann Baden, de kandidaat van de centrale regering in Brussel, tot Utrechts bisschop 
zouu worden verkozen. In 1508-'09 stond F. aan het hoofd van een Bourgondische 
diplomatiekee missie naar Rome. Deze moest o.a. onderhandelen over Julius' II toe 
tredingg tot een bondgenootschap tegen Venetië (de zogenaamde Liga van Kame-
rijk).. In 1514 begeleidde F. Isabella, een dochter van Filips de Schone en Johanna 
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vann Casülië en de jongere zuster van Karel V, bij haar reis naar Denemarken. Daar 
zouu ze Chrisnaan II , de koning van dit land huwen. 
Opp 20 mei 1486 schonk Maximüiaan, die toen te Boulogne verbleef, F. 12 £ 8 s. 
Füipss de Schone schonk F. op 14 maart 1497 een jaargeld van 600 ƒ 
Inn 1488 was F. aanvankelijk een medestander van Füips van Kleef*  (zie ook onder 
g).. Wellicht in 1490 verliet F. het kamp van Füips en vestigde hij zich in Utrecht aan 
hett Hof van zijn halfbroer bisschop David. Toch zou F. zijn hele verdere leven zijn 
vriendschapp met Füips van Kleef cultiveren. Was F. net zoals de leden van de 
familiee Glymes-Bergen* een partijganger van de Engeland-vnendelijke en Frankrijk-
vijandigee factie (zie ook onder c)? F. onderhield in ieder geval nauwe contacten met 
dee familie Glymes-Bergen en net zoals zij had hij vele belangen in de delta van de 
grotee rivieren. 

Aanvankelijkk verzorgden F.'s moeder en een huisleraar diens opvoeding. Op 
7.12.14844 schreef F. zich in als student aan de Leuvense universiteit (we weten met 
aann welke faculteit). In 1486 was F. aanwezig bij Maximiliaans verkiezing tot Rooms 
koningg te Frankfurt. Op 6 apnl van dat jaar, drie dagen voor hij tot koning werd 
gekroond,, sloeg Maximiliaan F. tot ridder. In 1494 ontving F. de tonsuur. In 1500, 
bijj  de doop van de jonge Karel V droeg F. het waterbekken naar de kerk. Toen F. in 
l508-'099 naar Rome reisde (zie onder h) bevond de schilder Jan Gossaert van Mau-
beugee bevond zich in zijn gevolg. De indrukken die de schilder te Rome opdeed, 
zullenn later van groot belang blijken voor de ontwikkeling van de Renaissance in de 
Nederlanden. . 

ARABARAB RSA 22bis; ADN B 20156 (155950); Gachard ed., Collection des voyages. I, 349, Jean 
Molinet,, Chroniques. I, 484 en 509 en II, 155, 468-471, R. Fruin ed., De leenregtsters van Bemesten 
Schelde,Schelde, nrs. 1074, 1086 en 1100-1102; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, p. 193; Het 
GuldenGulden Vlies, p. 38; A. Henne, Histoire du règne de Charles-Quint. I, 103; CA. van Kalveen, Het 
bestuurbestuur van bisschop en Staten, 289-348; F. Poullet, Les gouverneurs de province, 156; J. Sterk, Philips 
vanvan Bourgondtë, A. Walther Die Anfange Karls I'., 25. 

Bourgondië,, Raphael de Marcatelllis , abt van de Sint-Baafsabdij  te Gent en 
vann de Sint-Pietersabdij  te Oudenburg (ca. 1437-3.08.1508), g, VL 
R.. was een buitenechtelijke zoon van Füips de Goede. R.'s moeder was (of werd) de 
echtgenotee van een Veneüaanse koopman die te Brugge resideerde (uit familie 
Marcadellii  di Marcadello). R. verwekte later wellicht zelf een natuurlijke zoon: 

Antoon. . 
R.. zetelde in Maximiliaans hofraad sinds 17 mei 1487. 
Inn 1489 onderhandelde R. met de Engelsen over vrije zeevaart en visvangst 

(3.04.1489)) en met de Fransen over vrede (verdrag van Montüs-lèz-Tours, 

30.10.1489). . 
R.. studeerde theologie te Parijs. Hij behaalde daar de graad van magister in 1462. 

Sindss 1463 was R. de abt van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Op 6 aprü 1478 

werdd R. abt van de Gentse Sint-Baafsabdij. R. resideerde meestal in de Brugse 
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pnonjj  van deze abdij. Op 8 augustus 148"7 werd R. als bisschop in partibus infidelium 
suffragaann van de Doornikse bisschop. Zo zou R. de in Maanderen gelegen delen 
vann dit bisdom kunnen vrijwaren van Franse invloed. R. legde zijn ambt neer op 22 
meii  1507. Hij bezat een schitterende bibliotheek. 

Ciachardd cd. 'lettres inédircs de Maximilien', passim; C Ixjbbe, in: MB. 17/./, 62-64; K.G. 
Vann Acker, in: XBÜ". II, 5CT-512 en 1'. De Hemptinne, 'De geestelijken', 60-64. 

0299 Bouton, Claude, heer  van Corbaron etc. (1473/1474-30.06.1556), 1, BO 

aa C. werd geboren te Corbaron, nabij Beaune. C s ouders waren Füips*  en Kathanna 

vann Dio, een dochter van Pieter van Dio. De familie Bouton gold als één van de 
rijkstee Bourgondische adellijke families. C. x ca. 1515 Jacoba van Lannoy (+15P), 
eenn dochter Boudewijn II , heer van Molembaix. Uit dit huwelijk sproten twee 
zonen:: Jacob en Karel. Zij overleden beide op jonge leeftijd. Verder verwekte C. 
minstenss vier buitenechtelijke kinderen: Füips, Dirk, Jan en Anna. C. was tevens een 
neeff  van Olivier de la Marche*. 

cc C. maakte sinds 1488 deel uit van de hofhouding van Füips de Schone. C. verge-
zeldee Füips de Schone tijdens diens twee Spaanse reizen (1501-1502 en 1505-1506). 
Dezee laatste reis maakte C. mee als tweede hofmeester. In 1518 nam Karel V's 
jongeree broer Ferdinand C. als hofmeester op in zijn hofhouding. Tijdens de daar-
opvolgendee jaren verbleef C. langdurig bij Ferdinand in Oostenrijk. Later werd C. 
opperstalmeesterr van Mana van Hongarije. 

dd Sinds 6 februari 1525 zetelde C. in de Persoonlijke Raad van Margareta (de zoge-

naamdee Geheime Raad). Sinds 1539 was C. als (plaatsvervangend of bijkomend lid) 
inn de Raad van State. De keizer bevestigde deze aanstelling op 14.10.1540. 

gg Tijdens Füips de Schone's tweede Spaanse reis was C. aanvoerder van de vorstelijke 
lijfwacht.. Zowel in 1505 als in 1506-1508 streed C. tegen de troepen van de Gelder-
see hertog. Maximiliaan benoemde C. in 1508 tot aanvoerder van de lijfwacht van de 
jongee aartshertog Karel. In die functie vergezelde C. Karel toen die in 1517 naar 
Spanjee reisde om er bezit te nemen van zijn koninkrijken. Formeel behield C. nog 
velee jaren het aanvoerderschap van Karels lijfwacht, ook wanneer hij met in de on-
middellijkemiddellijke omgeving van de vorst vertoefde. Tijdens zijn verblijven in de Neder-
landen,, leidde C. vaak militaire inspecties in grensgebieden. In 1544 volgde C. zijn 
zwagerr Füips van Lannoy op als slotvoogd van Vüvoorde. 

hh Na 1518 vervulde C. namens Margareta van Oostenrijk enkele diplomatieke missies 

bijj  de Engelse koning Hendrik VIII . In 1524 onderhandelde C. te Maastricht met 
gezantenn van de Luikse bisschop. Bisschop en keizer verschilden immers van 
meningg omtrent de uitoefening van het gezag in deze stad die ze, in theorie, samen 
bestuurden.. Na 1525 reisde C. opnieuw vele malen als gezant naar Engeland en 
Frankrijk. . 
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ii  Al s lid van de Raad van State bedroeg C s salaris 400 £. Bovendien werd hem 

jaarlijkss uit het vorstelijk domein van Vloesberg26 1200 £ tourn uitgekeerd. 

kk C. gold als een lid van de pro-Engelse factie. 

11 Tussen 1519 en 1523 schreef C. een lofdicht op de vrouw: de Mirotr des Dames. Het 

ver toontt veel verwantschap met Olivier de la Marche's Parement des Dames. C. trad 

sindss 9 december 1544 op als voogd van Willem van Oranje, de erfgenaam van 

Renéé van Chalon-Nassau. In Brussel bezat C. een stadspaleis op de Zavel. Zij n 

stoffelijkee resten werden dan ook bijgezet in een familiekapel in de Onze-Lieve-

Vrouw-ten-Zavelkerk. . 

J.. Lameere ed., Recueil des Ordonnances. III,  72; M. Baelde cd., De domeingoederen van de vorst, 245, 
343,, 399 en 407; Idem, De collateral raden, 241-242; Idem, in: NBW 2, k. 98-102; P.P.J.L. Van 
Peteghem,, De Raad van Vlaanderen, 248; M.T. Caron, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 440, 
480,, 508, 510, 512 en 544, E. Beauvois, Un agent politique de Charles Quint, passim. 

0300 Bouton, Emart , 1, BO 

aa Li d van de befaamde Bourgondische familie. E. was de vader van Filips*  en de 

grootvaderr van Claude*. E. x Anna van Oiselet. Was E. verzwagerd met de familie 

Oiselers*? ? 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maxilien', 119 en M.T. Caron, La noblesse 
dansdans Ie duché de Bourgogne, 512. 

0311 Bouton, F iüps, 1, B O 

aa F. was een telg uit de befaamde Bourgondische familie. F. was een zoon van 

Emart*.. F. was ook de vader van Claude*. F. x Katharina van Dio. 

cc In november 1477 was F. raadsheer-kamerling van Maximiliaan. 

gg Verder vervulde F. talrijke militaire functies. 

hh In 1475 trad F. samen met Filips Pot op als gezant van Karel de Stoute bij de 

Fransee koning Lodewijk XI . 

11 F. was baljuw van Dijon ten tijde van Karel de Stoute. 

jeann Molinet, Chrontques. I, 136; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-
lien',, 119 en M.T. Caron, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 512. 

2626 Nu Hobccq , prov. Henegouwen. 
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0322 Bouverien, Jan van der, heer  van Wiere27, van Longfossé, Bierbeek, Sint-
Joris-Weertt  e tc, ridder  (-1493), 1, AP 

aa J. was de zoon van ontvanger-generaal Robrecht van der Bouvenen. J x 1) in 1468-

14699 met een dochter van de Rijselse geldhandelaar Thomas Mallet, x 2) Elisabeth 
Colins. . 

cc In november 1477 trad }. toe tot Maximihaans hofhouding als raadslid kamerheer. 
dd j . zetelde sinds 1463 als raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-

Fnesland.. In 1467 maakte J. promotie en werd hij procureur-generaal bij de Grote 
Raad.. Bij de oprichting van het Parlement van Mechelen, in 1473, benoemde Karel 
dee Stoute J. tot tweede voorzitter van deze instelling. Deze functie verschafte J. 
ongetwijfeldd veel invloed. Zo schonken enkele Gelderse steden hem eind 1474 50 £ 

opdatt ze niet zouden hoeven mee te betalen aan een bede van 42000 £. In 1476 
ontvingg J. geld van de Hollandse steden na onderhandelingen over de toekenning 
vann de zogenaamde gift van het regiment. Tijdens de crisis van 1477 ontpopte J. zich 
alss de uitgelezen man om de hoogste Bourgondische ambtenaar te worden. 
Kanselierr Hugonet was terechtgesteld en Jan Carondelet, de eerste president van het 
Parlementt van Mechelen sprak geen Nederlands. In juni 1477 werd J. formeel 
aangesteldd tot voorzitter van de nieuw opgerichte Grote Raad. De facto leidde J. de 
Grotee Raad echter al sinds maart 1477. Als voorzitter van de Grote Raad was J. de 
informelee opvolger van kanselier Hugonet. De Grote Raad moest tegelijkertijd 
fungerenn als hofraad en als hoogste rechtscollege voor de Bourgondische landen. 
Hett rechtscollege zou zich echter al snel weer afsplitsen van de bestuurders, die 
steedss in de omgeving van de vorst moesten vertoeven. J.'s vooraanstaande positie 
legdee hem geen windeieren. Zo betaalden de bestuurders van Haarlem, Delft, 
Leidenn en Amsterdam J. incasseerde J. in maart 1477 400 Rijnsgulden opdat hij de 
formelee uitvaardiging van het Hollandse privilegie zou bespoedigen. Verder kreeg }. 
inn 1477 48 £ van de stad Rijsel. J. was ook aanwezig bij de afkondiging van de Bra-
bantsee Blijde Inkomst.28 In 1480 stelden Maria en Maxirmliaan opnieuw een 
kanselierr voor Maanderen en Bourgondië aan. Hun keuze viel op Jan Carondelet, 
J.'ss vroegere superieur bij het Parlement van Mechelen. Anderhalf jaar later (op 
23.11.1481)) viel aan J. de ietwat minder belangrijke kanselan] voor Brabant toe. J. 
legdee dit ambt neer op 29.11.1483 

ee J. sprak in mei 1478 namens Maxirmliaan de ridders van het Gulden \Ties toe 

tijdenss hun Brugse kapittel. Nog tijdens dezelfde kapittelvergadenng sloeg Maxirm-
liaann J. tot ridder. 

hh J. behoorde tot de onderhandelaars van de vrede van Atrecht (23.12.1482). Enkele 
maandenn later begeleidde J. de jonge Margareta van Oostenrijk bij haar tocht naar 

22 Wicrre-au-bois, dep. Pas-de-Calais. 
2H2H Manu Damen kwalificeert J. dan ook als een makelaar pur sang. Cfr. De Staat van dienst, Hoofdstuk 
8.3.2. . 
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Frankrijk.. In 1487 bracht J. de stad Sint-Omaars ertoe Maximiliaan te erkennen als 

soeverein.. In 1488 onderhandelde J. namens Maximiliaan, die toen vastzat in 

Brugge,, met de Staten-Generaal omtrent diens vrijlating. Later zou J. ook nog 

bemiddelenn tussen Maximiliaan en Füips van Kleef*. 

II  Ook na zijn vertrek uit Holland en Zeeland (zie ook onder d), schakelde de centrale 

regeringg J. vaak in om zaakjes aldaar te regelen. Zo moest hi) in mei en juni 1472 de 

plaatselijkee staten er van overtuigen in te s temmen met een bede van 32.000 kronen. 

Tevenss vertaalde J. toen ten behoeve van de staten de recente ordonnantie op het 

muntwezenn vanuit het Frans naar het Nederlands. In het voorjaar van 1475 reisde J. 

opnieuww naar Den Haag om er met vertegenwoordigers van de steden en kust-

plaatsenn overleg te plegen over de uitrusting van oorlogsschepen ter bescherming 

vann de vissersvloten. In september 1478 richtte J. namens Maximiliaan het woord 

tott de leden van de Staten-Generaal, die zich verzameld hadden te Dendermonde. 

11 J. was een universitair geschoold jurist, die Latijn, Frans en Nederlands kende. Trad 

J.. aan het eind van zijn leven nog in dienst van de Franse koning (zoals Jean Moli -

net,, Chroniques. 11, p. 252 suggereert)? 

ARABARAB Handschrtjtenver^ameling 174, f. 31v-32r; ADN B 18824 (23743); W.P. Blockmans cd., 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 72, 251 en 452; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dag-
vaarten,vaarten, 178-179, 343, 349, 352, 380, 404 en 407; Gachard ed-, 'Ordonnance et état de la 
maisonn de Maximilien', 118; AG. Jongkees ed., 'Privilege voor Holland', 234; Jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. I, 251, 253 en 416; II, 8, 9, 12, 252 en 265-266; R. Van Uytven m.m.v. P. De Rid-
derr eds., 'De Blijde Inkomst', 356; M.A. Arnould, ^Les lendemains' 30, 50, 73 en 75; J.M. 
Cauchies,, 'Maximilien et Ie traite d'Arras de 1482', 159-160; C.H. Cools, Met raad en daad?, 
202-204;; A. De Crombrugghe, in: BN. II, k. 891-894, M. Damen, De staat van dienst, 
Hoofdstukk 8.3.2 en Bijlage II ; A. Derville, 'I,es pots-de-vin', 466, M.J. van Gent, "Pertijelike 
saken",saken", 139 en 473, A.G. Jongkees, 'Het Groot Pnvüege', 154, 169, 176 en 198-199; A.J.M. 
Kcrckhoffs-dee Heij, De Grote Raad. II, 24-25; W. Paravicini, Guy de Brtmeu, 350 n. 134; Idem, 
'Invitationss au mariage', 692; de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de ia Toison d'or, 91; H. De 
Ridder-Symoens,, 'Milieu social', 264 en R. Wellens, Les Etats Généraux, 179-180. 

0333 Brabant , Fi l ip s bastaard van, heer  van Kruibeke 29, en van L a Ferté30 (1448-

1478),, 1, YL 

aa F. x met een telg uit de Maamse junstenfamilie de Baenst. F. was een neef van Jan 

vann Harchies*. 

bb F. trachtte namens zijn echtgenote in 1475 middels een proces voor het Parlement 

vann Mechelen de heerlijkheid Middelburg in \ l aande ren te verwerven. Hij slaagde 

niett in dit opzet. 

cc In november 1477 trad F. toe tot de hofhouding van Maximiliaan als raadsheer-

kamerling. . 

299 Prov. Oost-Vlaanderen, arr. Sint-Niklaas. 
V]V] dep. Pas-de-Calais, k. I Icuchin, gem. Pernes. 
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dd F. zetelde in Mana van Bourgondiës hofraad sinds maart 14^T, 

gg In 1478 nam F. deel aan de herovering van de kastelen van Boussu en Trélong op 

dee Fransen. Later tijdens dat jaar betaalde hij troepen in Brabant en zorgde hij voor 

hunn inkwartiering. F. was tevens garnizoenscommandant van Rotterdam. Zij n op-

volger,, Antoon bastaard van Brabant, speelde een belangrijke rol bij het pacificeren 

vann Holland in 1480-'81. 

hh In 1470 trad F., samen met stadhouder Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*, op als 

vorstelijkk commissaris bij de aanmaak van het Hollandse leenregister. Van 27 juli tot 

288 augustus 1478 reisde F. in vorstelijke opdracht naar Gelre. 

II  F. zou kort voor zijn dood de ambten van schout van Antwerpen en burggraaf van 

Rijenn hebben geüsurpeerd. 

J.G.. Smit ca. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten. III,  93 en 113; Jean Molinet, Chrom-
ques.ques. I, 265 en 356; Gachard ed , 'Ordonnancc et état de la maison de Maximüien', 118; J 'I 
dee Smidt, KI . Strubbc e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 105 en 167, M.J. van Gent, "Perti/elike 
sake»",sake»", 250, 260, 275, 285-286 en 298; A. [anse, 'Het leenbezit van de Hollandse ridderschap', 
166;; Idem, 'Ambition and Administration', 151 en 156, A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote 
Raad.Raad. IL, 58 en W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 516 n. 84. 

0344 Brant , Joost van, heer  van Blaasveld3 1,1, BR 

aa Margareta van Oostenrijk huwelijkte een Margareta van Blaasveld uit aan een heer 

uitt het Vrijgraafschap. Was deze Margareta een familielid van J.? 

cc J. was stalknecht (écuyer d'écurie) van Maximiliaan. Uiterlij k van 1493-1494 af behoor-

dee J. als kamerheer tot de hofhouding van Filips de Schone. Ook in de hoflijst van 

144 maart 1497 werd J. vermeld als kamerheer 

gg J. streed aan de zijde van Maximiliaan tijdens de slag bij Guinegatte (1479). 

hh J. onderhandelde in juni 1502 met Engelse gezanten te Antwerpen over een nieuw 

handelsverdrag. . 

ARABARAB RSA 22bis;Jean Molinet, Chromques. ƒ., 315; J. Chmel cd., Vrkunden. 338 en A. Hcnne, 
HistotreHistotre du r'egne de Charles Quint. /., 39. 

0355 Brederode, Reinoud III , heer  van etc. (4.09.1490, 2/92"- Brussel, 25.09.1556), 1, 

HZ Z 

aa De familie Brederode gold als één van de aanzienlijkste Hollandse adellijke geslach-

ten.. Verschillende telgen van uit deze familie kwamen in conflict met de vorsten uit 

hett Bourgondisch-Habsburgse huis. R. was een zoon uit het eerste huwelijk van 

Walravenn II *  (1462-1531). R. x in 1521 Philippina van der Marck (+ 1538), een 

I II Prov. Antwerpen, arr. Mechelen, gem. YX'ülebroek, eertijds onder de Brabantse meierij van 
Merchtem. . 

'22 Dit jaartal in Winkler Prins. Deel 2, p. 354. (De editie uit de jaren '50) 
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zusterr van de Luikse bisschop Evrard van der Marck*. Phüippina was een dochter 

vann Robrecht II en Katharina van Croy. Philippina was een hofdame van Margareta 

vann Oostenrijk. Het paar kreeg tien kinderen. Vier daarvan hebben sporen nagela-

ten.. Filips overleed in 1554. Hendrik (1531-1568) erfde de voornaamste titels en 

heerlijkhedenn van zijn vader. Hij zou later uitgroeien tot één van de belangrijkste 

aanvoerderss van de adellijke oppositie tegen het bewind van Filips II . Margareta (+ 

1572)) x Pieter-Ernst, graaf van Mansfelt, stadhouder van Luxemburg en in 1592-'94 

stadhouder-generaall  ad- intenm van de koninklijke Nederlanden, en Helena x Tho-

mass Perrenot, heer van Chantonnay en een broer van Antoon kardinaal Granvelle. 

R.. verwekte bovendien oen buitenechtelijke kinderen. Katharina Goossensdochter 

vann Holten was de moeder van vier van hen. Ongeveer vier jaar na het overlijden 

vann zijn echtgenote had R. deze vrouw laten schaken. Zij bleef R.'s bijzit tot bij 

dienss overlijden. De sociale kloof die tussen beide minnaars gaapte, vormde wellicht 

eenn beletsel voor een eventueel huwelijk. 

bb Het grondbezit van de Brederodes bedroeg misschien wel één twaalfde van de 

totalee oppervlakte van het graafschap. 

cc R. vergezelde de jonge Karel V tijdens diens eerste Spaanse reis (1517) als kamer-

heerr (48 s. per dag). 

dd Op 16 december 1540 werd R. aangesteld tot buitengewoon lid van de Raad van 

State.34 4 

ee In 1531 werd R. verkozen tot Vl iesndder (20° kapittel, Doornik). 

gg R. ontving in 1530 het aanvoerderschap over een ordonnant iebende van 50 lansen. 

11 R. had recht op verschillende jaargelden. Uit de opbrengsten van het vorstelijk 

domeinn in de Meierei Den Bosch werden hem jaarlijks 125 £ uitgekeerd. Verder 

kreegg hij 125 £ uit het domein van Vilvoorde. 

kk R. voerde de titel graaf van Holland. Hierom werd hij in januari 1531 ter dood ver-

oordeeld.. Maar nog tijdens datzelfde jaar verkreeg R. gratie. In 1534 deed R. de-

finitieff  afstand van de grafelijke titel. 

11 Tijdens zijn rondreis door Holland in de zomer van 1540 bezocht Karel V R.'s slot 

Batesteinn bij Vianen. In de kerk van Manen liet R. een praalgraf optrekken voor 

zichzelff  en zijn echtgenote. 

Gachardd cd., Collection des voyages. Il, 503; M. Baelde ed., De dometngoederen van de vorst, 93, 101 
enn 391-392, Idem, De collateral raden, 243; A.W.H. Dek, 'Genealogie der Heren van Brede-
rode',, 17; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 194; Het Gulden Vlies, 40, J.D. Tracy, Hol-
landland under Habsburg Rule, 45, W. Paravicini, 'Hxpansion et integration', 304-305; H.F.K. van 
Nierop,, 'Adellijke bastaarden', 13-16 en J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 251. 

333 Dit jaartal bi) Dek, 'Genealogie der Heren van Brederode', p. 17 
344 Buitengewone leden namen alleen maar deel aan de vergaderingen van de Raad van State wanneer 
dee regentes hen hiertoe uitdrukkeli)k uitnodigde. Cfr. M. Baelde, De collaterale raden, p. 73-74. 
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0366 Brederode, Walraven II , heer  van, van Vianen, en van Ameide, burggraaf van 
Utrecht,, ridder  (8.01.1462-02.1531), 1, HZ 

aa W. was de vader van Reinoud III* . W. zelfwas een zoon van \Tiesndder Reinoud II 

enn van Yolanda van Lalaing. Frans van Brederode, de Hollandse bondgenoot van 
Füipss van Kleef*  die in 1488-1490 tegen MaximiHaan streed, was een jongere broer 
vann W. W. x 1) na 29.04.1486 en voor 1489 Margareta van Borssele (ca. 1472 - na 
14.022 en voor 30.06.1507). Margareta was de tweede dochter van Wolfert*; zij werd 
geborenn uit diens huwelijk met Charlotte van Bourbon-Montpensier. W. had Marga-
reta,, die hij al van jongsaf kende en waar hij verliefd op was, geschaakt. Wolfert 
wildee zijn dochter immers uithuwelijken aan Maarten van Polheim*. Met deze 
Maartenn was ook al een huwelijkscontract gesloten. W. brak dit contract op specta-
culairee wijze open door Margareta te schaken. W. moest uiteindelijk ter compensatie 
eenn geldbedrag aan Maarten van Polheim betalen. Hierdoor verkreeg Maarten de 
opbrengstt van W.'s heerlijkheid Ridderkerk. Nog tot in 1497 voerden W. en Maar-
tenn hierover een proces voor de Grote Raad. Uit het huwelijk tussen W. en Marga 
retaa sproten vier kinderen: Reinoud III* ; Wolfert; Francoise (+ 1553) x in 1525 
Hendrikk van Merode (+ 1564), een zoon van Richard en Margareta van Horn; 
Charlottee (+ 1529) x in 1509 met Jan van Montfoort (voor hem was het zijn tweede 
huwelijk).. W x 2) ca. mei 1508 Anna van Nieuwenaar (+ 1535). Uit dit huwelijk 
sprotenn zeven kinderen: Frans (+ 1529); Walburga (1512-1567) die eerst binnentrad 
bijj  de kanunnikessen van Sint-Waltrudis te Bergen en x in 1530 met Amold I graaf 
vann Bentheim (1497-1553); Yolanda (1515-1525) die overleed als kanunnikes van 
Sint-Waltdrudis;; Balthazar (1516-1576) x Kadianna van Bronckhorst-Batenburg, 
Margaretaa (+ 1577), die reeds in 1531 aantrad als abdis van Thorn; Maria x Govert 
vann Mülendonk; Yolanda (na 1525-na 1553) x Jacob van Bourgondië, heer van 
Bredamm (ca. 1520-1557) (een nakomeling van Boudewijn van Bourgondië*). Verder 
hadd W. nog een buitenechtelijke zoon: Reinoud. 

bb W.'s vader overleed in 1473. Op zijn sterfbed had hij zijn echtgenote Yolanda als 
voogdd aangewezen voor de minderjarige W. Bastaardzonen van Reinoud en diens 
broerr Gijsbrecht betwistten echter de voogdij van Yolanda. Een felle strijd ont-
brandde,, waarbij W. ook geruime tijd werd vastgehouden op het kasteel van Vianen 
doorr de Hoek Reinier van Broeckhuysen. W. verzoende zich op 20.01.1480 met de 
liedenn die de voogdij van zijn moeder hadden betwist. Jan van Lalaing, een broer 
vann Yolanda speelde een belangrijke rol bij de verzoening. W. liet zich wellicht in de 
eerstee helft van juni 1480 inhuldigen als heer van Vianen. In 1475 bedroeg de netto-
jaaropbrengstt van W.'s Hollandse lenen 946 £. W. hoefde niet bij te dragen aan de 
somm van 3000 £ die de Hollandse leenheren in de herfst van 1476 aan Karel de 
Stoutee betaalden ter vervanging van de leendienst. In de hertogelijke legers streden 
voldoendee krijgslieden namens W. In 1504 verwierf W. 2 gemeten en 50 roeden 
landd te Kloeüngen in Zeeland. 

cc In maart 1497 werd W. aangesteld als kamerheer van Füips de Schone (36 s per dag; 

44 dienstmaanden: januari t /m april). Ook in 1505 wordt W. vermeld als raadslid-

file:///Tiesndder


BlOGRAHSQIKK NOTITIKS 261 1 

kamerheerr van Füips de Schone. Verder prijkt W.'s naam nog op Karels hoflijst van 

211 juni 1517 als kamerheer. 
hh Wolfert van Borssele*  bezegelde mede namens W. op 23.04.1483 de vrede van 

Atrecht. . 
jj  Sinds 1474, dus nog tijdens zijn minderjarigheid, ontving W. regelmatig uitnodi-

gingenn voor vergaderingen van de Hollandse Staten. 
kk W. hield zich zoveel als mogeh)k afzijdig van de strijd die in jaren 1480 woedde om 

dee controle over Utrecht en Gelre. Ook in 1488-'90 nam W. met deel aan de op-
standd die zijn broer Frans had ontketend tegen Maximiliaan. Maximiliaan had toen 
nett beslag laten leggen op W.'s bezittingen. Op deze wijze wilde de Habsburger W. 
bestraffenn voor de schaking van een jonkvrouw die had moeten huwen met één van 
zijnn vertrouwelingen (zie onder a). Wellicht hoopte W. opnieuw Maximiliaans gunst 
tee verwerven door zijn broer Frans niet te steunen. Adolf van Nassau en Albrecht 
vann Saksen* drongen bij Maximiliaan aan op clementie voor W. Met kennelijk suc-
ces,, W. ontving immers in augustus 1490 een akte van pardon. 

11 In 1486 was W. aanwezig bij Maximiliaans verkiezing en later ook bij diens kroning 
tott Rooms koning. Nadat Maximiliaan tot Rooms-koning was verkozen, sloeg hij 
W.. tot ndder. In 1494 nam W. deel aan de Blijde Intrede van Füips de Schone te 
Leuven.. W. was ook aanwezig bij Karel V's intocht te Haarlem in 1515. 

ARABARAB RSA 22bis en 23 f. 25r; Jean Molinet, Chroniques. I, 484 en 509 en II, 397;J.T. de 
Smidt,, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. L, 284-285 en 310, J.G. Smit e.a. eds., Bron-
nennen voor de geschiedenis der dagvaarten, 301, 375, 385, 395, 415 en 419; \dcm,Vorst en onderdaan, 
279;; R. Fruin ed., De leenregisters van Bewesten Schelde, nr. 993; A.W.F. Dek, 'Genealogie der 
Herenn van Brederodc', 15-17; Idem, Genealogie der heren van Borsselen, 24; MJ. van Gent, "Per-
tijtËketijtËke saken", 120-122, 152-153, 189, 202-203, 207, 217, 226, 228, 236-240, 248-249, 266, 278, 
306,, 316, 321, 337, 343-344, 354-355, 360, 377-378, 385-386, 398, 401 en 455; A. Janse, 'Het 
leenbezitt van de Hollandse ndderschap', 193 en 198; H. Kokken, Steden en staten, 110-111 en 
1II '' K. van N'icrop, Van ridders tot regenten, p. 78. 

Brimeu,, Adriaan van (tussen 10.03.1471 en 5.06.1472 - 14.09.1515), 1, AP 

A.. was de oudste overlevende zoon van Guy van Bnmeu en van Antonia de Ram-

bures.. Zijn ouders regelden reeds toen A. erg jong was een verloving met Katharina 

vann Croy, een dochter van FÜips graaf van Chimay*. Tussen beiden werd echter 

nooitt een huwelijk voltrokken. 
Inn november 1477 werd A. hoewel hij toen beslist nog minderjarig was, als raadslid-
kamerheerr opgenomen in de hofhouding van Maximiliaan. A. en zijn machtige 
voogdenn verbleven in die tijd aan het Bourgondische Hof. 
Eénn van A. familieleden en beschermheren, Andneu van Rambures, was sins 1483 
raadslid-kamerheerr van Lodewijk XI . Wellicht introduceerde deze Andneu A. aan 
hett Franse hof. Immers uiterlijk in 1489 trad A. in Franse dienst. Hij maakte toen 
deell  van een conrigent Franse troepen die Sint-Omaars aanvielen. In 1499 ontving 
A.. de ridderslag. In die jaren bouwde A. een grote reputatie op als krijgsheer in 

037 7 

a a 
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Guyenne,, Navarra en Picardië. In 1503 (hij was toen luitenant van de markies van 
Mantua)) verzeilde A. een tijdje in Bourgondische krijgsgevangenschap. A. sneuvelde 
aann Franse zijde tijdens de slag bij Mengnano. 

Jeann Molinet, Chromques. II, 106 en 524, Gachard cd., 'Ordonnancc et état de la maison de 
Maximilien',, 118 en VC'. Paravicini, Guy de Bnmeu, passim en vooral 516-518. 

0388 Brimeu, Eustache van, graaf van Megen, heer  van Wezemaal, (sinds 1505) 
vann Eperlecques, (sinds 1506) van Cohem en (sinds 1516/1517) van Houdain 
(ca.. 1473 - russen 1.03.1547 en 27.02.1548), 1, BR 

aa E. was de tweede volwassen geworden zoon van Guy van Brimeu en Antonia van 
Rambures.. E. x 1) Margareta van Ransen (Rasone?) en x 2) (huwelijksverdrag d.d. 
25.02.1522)) met Barbe van Hill e (+ l"7.08.1544). Deze Barbe was een dochter van 
Franss van Hüle, de graaf van Thurn en van Margareta, een natuurlijke dochter van 
Maximiliaann van Oostenrijk. Dit huwelijk kwam tot stand door bemiddeling van 
Margaretaa van Oostenrijk en Karel V. Uit E.'s tweede huwelijks sproten dne kinde-
ren:: Karel; Joris (ca. 1524 - herfst 1571) en Margareta (+ 13.09.1548). Verder ver-
wektee E. een buitenechtelijke zoon. Deze werd naar zijn vader vernoemd (1522-
1571). . 

bb Na de dood van zijn oudere broer Adnaan* verwierf E. ook de Franse goederen 
vann de familie Brimeu. Omdat er bij elk Frans-Habsburgs conflict beslag werd 
gelegdd op deze goederen, ruilde E. de meeste daarvan in 1534 met Antoon van 
Vassé. . 

cc E. verbleef sinds 1494 regelmatig als kamerheer aan het Hof van Filips de Schone. 
Ookk in 1497 werd hij in die functie vermeld. In de hofordonnantie van 1 februari 
15000 komt E. ook voor als kamerheer. Hij moest toen van mei tot en met novem-
berr aan het Hof verblijven. Zijn aanwezigheid werd beloond met een dagvergoeding 
vann 30 s. E. vergezelde Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis als kamer-
heerr (1501-1503). In 1515 behoorde E. ook tot de raadsleden-kamerheren van de 
jongee Karel V. In 1536 was E. hofmeester van landvoogdes Mana van Hongarije. 

dd In 1505 wordt E. tevens vermeld als raadslid. 

II  E. speelde geen bijzonder vooraanstaande rol m de diplomatie of bij het bestuur. 
Well  trad hij enkele malen namens de vorst op tijdens vergaderingen van de 
Henegouwsee staten (1525 en 1526). 

ARABARAB RSA 22 flOóv; Gachard cd., Collection des voyages, ƒ, 348 en W. Paravicini, Guy de Bn-
meu,meu, 519-523 (met zeer uitvoerige literatuur -en archiefvcrwijzingen). 
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0399 Brugge, Jan V van, heer  van Gruuthuse en van Spiere, ridder  (1458(?)-1512), I, 

aa J. was de enige zoon van Lodewijk van Brugge* en van Margareta van Borssele. J. x 
1)) Maria van Auxy (- de zus van Isabella, echtgenote van Ftlips van Crèvecoeur*). J 
xx 2) op 18.03.1480 met Renée van Bueil, een dochter van een bastaarddochter van 
dee Franse koning Karel VI I en van diens minnares Agnes Sorel (= Renée was dus 
eenn nicht van Lodewijk XI) . J. x 3) Maria van Melun. Een dochter uit het 1° huwe-
lijk ,, Margareta x later Jacob II van Luxemburg*, heer van Fiennes en graaf van Ga-
vere.. Twee zonen uit het derde huwelijk van j . : Jan en René zouden later J.'s titels 
erven.. Jan x Louise de Nesle. René (+ 1572) x Beatrix ter Kameren. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 
gg In het bewogen voorjaar van 1477 trachtte J., samen met anderen de onrust te 

Bruggee te bedwingen. Later tijdens dat jaar verdedigde J. Rijsel, als kapitein van de 
stad,, met succes tegen de aanhoudende Franse invallen. In 1478 nam J. deel aan de 
heroveringg van Boussu en Trélong. J. was kapitein van een ordonnantiebende van 
500 lansen. Voor de slag bij Guinegatte (7.08.1479) werd J. tot ridder geslagen. 
Hoewell  Maximiliaan en zijn troepen deze veldslag wonnen, namen de Fransen vele 
krijgsgevangenen.. J. was één van hen (zie verder onder k). 

jj  Ondanks al zijn activiteiten in Franse dienst (zie onder k) beschreven de Habs-
burgsee bestuurders J. nog voor een vergadering van de Staten-Generaal die in juli 
14933 te Antwerpen werd gehouden. 

kk Al kort na Guinegatte (zie onder g) zetelde J. in de Raad van Lodewijk XI . In 1484-
'855 ontving J. een jaargeld van Karel VII I ten belope van 2000 £. In 1497-1498 
bedroegg J.'s jaargeld 1200 £. Verder was J. van 1494 tot 1512 in dienst van de 
Fransee koning als gouverneur van Abbeville. In deze stad bouwde J. een grote po-
pulariteitt op. Tijdens een deel van deze periode nam J. zeker ook het stadhouder-
schapp over Picardië waar. J. beschikte over veel invloed aan het Franse hof. FIij was 
err een prominent lid van de zogenaamde Vlaamse factie. Deze factie bestond verder 
o.a.. uit Füips van Crèvecoeur*, An toon van Bourgondië*  en Lodewijk van Hale-
wijn* .. Net zoals de andere leden van de Vlaamse factie aan het Franse hof, speelde 
J.. een belangrijke rol in de burgeroorlogen tegen Maximiliaan. J. was van meet af 
aann betrokken bij het conflict. Zo nam hij deel aan de bewogen vergadering van de 
Staten-Generaall  die eind april-begin mei 1482 in Gent werd gehouden. Op 20 
februarii  1484 legde J. de eed af als stadhouder van Waals-Maanderen. Wellicht 
danktee J. zijn benoeming aan de Vlaamse regentschapsraad. Immers zodra Maximi-
liaann de toestand weer even onder controle had, liet J. zijn bezittingen wegbrengen 
uitt Rijsel en gaf hij zijn stadhouderschap op. De stad Rijsel schonk J. toen 3000 
schildenn (écus) als schadevergoeding. Boudewijn van Lannoy*  volgde J. op als 
stadhouder.. In 1484 was J. tevens schout van Brugge; wellicht ook namens de eerste 
regentschapsraad.. J. zetelde ook in de tweede Vlaamse regentschapsraad actief was 
vann juni 1488 tot april 1489. J. voerde in die dagen samen met de Lodewijk van 
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Halewijn*,, heer van Piennes een Frans legertje aan dat in het graafschap opereerde. 
Dee Maamse steden overlegden dan ook regelmatig met J. Bij de kroning van 
Lodewijkk XII , in 1498, werd J. opgenomen in de Orde van Saint-Michel. In 1499 
woondee J. de leenhulde bij die Filips de Schone betoonde aan Lodewijk XII . 
Namenss de koning van Frankrijk bezegelde hij mede de bijbehorende akte. Filips de 
Schonee voerde in deze jaren een Frankrijk-vriendelijke koers. j . dook dan ook af en 
toee op in de Nederlanden. 

Jeann Molinet, Chromques. I, 218, 265, 305-313 en 460 en II, 41-43, 87, 138, 445, 449 en 463-
465,, W.P. Blockmans cd., Handelingen van de lieden, I, 251, 495 en 499 en II, 653; Idem, De 
volksvertegenwoordiging,volksvertegenwoordiging, 141, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118; 
A.. de bouw, Philips van Kleef, 141-225, J. Gaülard, Bruges et Ie Franc. I, 77; Guülaume, Histoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 207; M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 340; A.J.M. Kerckhoffs-dc 
Heij,, De Grote Raad. II, 29-30; M.P.J., Martens, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 
21,, 25-26 en 31; F. Poulkt, Les gouverneurs de province, 179; D. Potter, War and government, 41, 
50,, 111. 116, 118, 122, 25 ,̂ 260̂  274, 310 en 314; A. Wautcrs, in: ES. Mil, k. 3S3-38"7; R. 
Wellens.. 'La révolte brugeoise', 7 n. 10 en Idem, Les Etatsge'néraux, 449. 

Brugge,, Lodewijk van, heer  van Gruuthuse, prin s van Steenhuize, graaf van 
Winchester,, heer  van Oostkamp, van Tielt-ten-Hove, van Avelgem, van 
Spiere,, van Haamstede (sinds 1455) en van Heemstede (sinds 1473) (ca. 1427 
-24.11.1492),, 1,VL 
L.. behoorde tot één van de aanzienlijkste Maamse adellijke geslachten. Hij was de 

enigee zoon van Jan IV en Margareta van Steenhuize. L. x in 1455 Margareta van 
Borsselee (+ 1510), een dochter van Hendrik van Borssele en Johanna van Halewijn. 
Dezee Margareta was dus een zuster van Wolfert*. Dit huwelijk zou L. later veel 
invloedd verschaffen in Holland en Zeeland. Uit dit huwelijk werd één zoon geboren: 
Jann V* en twee dochters: Johanna x Jacob II graaf van Hom* en Maria x Adnaan 
vann Kruimngen. 
Inn 1474 bedroeg L.'s netto inkomen uit lenen in Zeeland en Holland 1120 £. In 

Zeelandd verwierf L. Haamstede via zijn huwelijk. De heerlijkheid Heemstede in 
Kennemerlandd kocht hij als stadhouder. 

Inn 1445 trad L. écuyer eschanson toe tot de hofhouding van Filips de Goede. Ook in 
14499 vervulde hij nog deze functie. Op 24 maart 1477 vaardigde Maria van Bour-

gondiëë haar eerste hofordonnantie uit. Deze had terugwerkende kracht tot 
1.01.1477.. Als Maria's chevalier d'honneur et premier chambellan was L. haar voornaamste 
hofdignitans.. Bij deze functie hoorde een gevolg van 12 lieden (12 boucbes) en een 
dagvergoedingg van 32 s. In 1478 werd L. aangesteld tot kamerheer van Maria en 
Maximiliaanss net geboren zoon: Filips. 

Alss eerste kamerheer was L., na voorzitter Jan van der Bouvenen', het belangrijkste 

lidd van Maria's Raad. Ook bij deze functie hoorde het recht op 12 bouches. 

Inn 1461 werd L. verkozen tot \Tiesndder (10° kapittel, Sint-Omaars). L. poogde in 

1473,, tijdens het 12° \Tieskapittel, een verzoening tot stand te brengen russen Karel 

file:///Tiesndder
file:///Tieskapittel
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dee Stoute en Antoon van Croy. L. bleef in mei 1481 weg van het 14° kapittel van 
hett VUeskapittel dat toen werd gehouden in 's Hertogenbosch. Tijdens de Mechelse 
kapittelvergadenngg van het Gulden Vlies (mei 1491) beschuldigden L.'s mede-
ndderss hem van verraad (zie ook onder k). 

Opp 23 november 1462 wordt L. benoemd tot stadhouder voor Holland, Zeeland en 
West-Friesland.. In het voorjaar van 1477 droeg L. bij tot de terugkeer van de rust 
doorr snel op te stappen als stadhouder (3 maart). L.'s zwager Wolfert van Borssele* 
volgdee hem op. L.'s salaris als stadhouder bedroeg 300 £. 

Ca.. 1450 werd L. kapitein van de stad Brugge (L.'s vader had deze functie ook uit-
geoefend.. Hoewel L. er in deze periode bij Filips de Goede op aandrong mild op te 
tredenn tegenover de oproerige Gentenaars, nam hij deel aan militaire expedities 
tegenn de stad. Filips de Goede sloeg L. tot ridder naar aanleiding van de slag bij 
Gaveree (23.07.1453). L. nam actief deel aan de militaire campagnes die Karel de 
Stoutee in 1465 en 1468 voerde tegen de Franse koning Lodewijk XI en tegen 
Dinantt en Luik. Tijdens de eerste maanden van 1477 was L. actief betrokken bij de 
landsverdediging. . 
Inn de tweede helft van de jaren 1440 vertrouwde Filips de Goede L. voor het eerst 
enkelee diplomatieke missies toe. Tussen 1458 en 1461 maakte L. deel uit van enkele 
belangrijkee gezantschappen. In 1460-1461 en 1465-1467 leidde L. zelfs twee Bour-
gondischee zendingen naar Engeland. L. was dan ook betrokken bij de onderhande-
lingenn die leidden tot het huwelijk dat Karel de Stoute en Margareta van York, 
zusterr van de Engelse koning Edward IV, op 3 juli 1468 met elkaar sloten. Tegen-
standerss verdreven Edward IV in de herfst van 1470 uit Engeland. Hij vluchtte naar 
dee Nederlanden. L. ontving de koning en zi)n gevolg in Holland. Tijdens de daarop-
volgendee maanden steunde L. Edward bij diens pogingen om zijn troon te herove-
ren.. Edward slaagde hierin op 11 april 1471. De koning beloonde L. door hem op 
133 oktober 1472 de titel graaf van Winchester en een jaargeld van 200 £ te verlenen. 
L.. maakt deel uit van het gezantschap dat Lodewijk XI in de lente van 1477 drin-
gendd om een wapenstilstand verzocht. De Franse koning poogde toen vergeefs L. 
overr te halen in zijn dienst te treden. 
Inn de lente van 1477 stond L. bij de Bruggelingen garant voor de naleving van de 
privilegiess die ze net hadden verworven. L. woonde de vergaderingen van de Staten-
Generaall  bij die in september 1478 en februari 1479 te Dendermonde werden 
gehouden.. De stad schonk hem bij die gelegenheden wijn. L. was tevens aanwezig 
bijj  de bewogen vergadering van de Staten-Generaal in april-mei 1482. De stad Aalst 
schonkk hem toen wijn. 

Opp 10 januari 1483 lieten de Leden van Maanderen Filips de Schone in Gent 
huldigenn als graaf. Ze duidden L. aan als één van de vier raadsheren van de jonge 
Filipss (samen Adolf van Kleef*, Filips van Bourgondië-Beveren* en Adnaan van 
Rassegem*).. L. zetelde dan ook sinds 5 juni 1483 in de eerste Maamse regent-
schapsraad.. In oktober 1483 ontbrandde tussen de leden van de Raad en Maximi-
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Haann een conflict. Deze laatste had de Raad ontbonden maar de leden weigerden op 

tee stappen. Nadat Adolf van Kleef*  en Füips van Bourgondië*  in mei 1484 de 

regentschapsraadd toch hadden verlaten, verzeilde deze steeds meer in Frans vaar-

water.. Toen Brugge in handen was gevallen van aanhangers van Maximiliaan (1 )uni 

1485),, werd L. namens de aartshertog opgepakt door Engelbert II van Nassau*. 

Dezee beheerde ook L.'s in beslag genomen goederen. Enkele Miesndders bedongen 

datt L. met ter dood werd veroordeeld. Wel werd hij, zoals voorzien in de statuten 

vann het Gulden Vlies, berecht door een college van medendders. Zij veroordeelden 

L.. tot de confiscatie van zijn goederenbezit en het betalen van een enorme boete 

vann 300.000 gouden schilden {ecus) (cfr. Jean Molinet, Chroniques. /, p. 466-467: "Le 

seigneurseigneur de la Grutuse, pour racheter sa vie, pay a III.'  escus, dont les cent furent donné ̂ a 

MonseigneurMonseigneur de Nassau, qui avott secourut le due de son argent"). Verder zou L. gedurende 

dnee jaar worden opgesloten in Mechelen. Hij kwam echter al in februari 1488 vrij . 

Zoo hoopten de partijgangers van Maximiliaan druk uit te oefenen op de Brugge-

lingenn die de Habsburger toen vasthielden. Tijdens de onderhandel ingen om de 

vrijlatingg van Maximiliaan speelde L. een belangrijke rol. Nadat Maximiliaan Brugge 

middenn mei had kunnen verlaten, pakten Duitse troepen L. opnieuw op. Met de 

hulpp van vrienden kwam hij al snel weer vrij . L. nam vervolgens ook zitting in de 

tweedee Maamse regentschapsraad. Füips van Kleef*  was de leidende figuur in deze 

Raad.. L. profileerde zich nu minder sterk dan tevoren. Wel stond L. aan het hoofd 

vann de Vlaamse afvaardiging die de vrede van Montils-lès-Tours (30.10.1489) 

onderhandelde.. De stad Brugge betaalde hem hiervoor 540 £. L.'s reis dan ook met 

277 paarden. Later, en zeker sins 1491, bemiddelde L. opnieuw tussen de partijen. 

L.. was aanwezig bij het befaamde Rijselse Banket van de Fazant (17.02.1454). 

Tijdenss de vroege jaren 1470 liet L. in Brugge een klooster en een kapel optrekken. 

Hijj  bracht ook één van de mooiste bibliotheken in de Neder landen bij elkaar. Maria 

vann Bourgondië duidde L. in haar testament aan als één van haar executeurs-

testamentair. . 

ÏL4GÏL4G Raad ran Vlaanderen 34323, W.P. Blockmans cd., Handelingen van de lieden. I, 21, 27, 62, 
63,, 73, 84, 91, 207, 213, 223, 288, 296, 304, 449, 495, 506, 509 en 557; Idem. 'Autocratie ou 
polvarchic',, 257-368; Idem, De volksvertegenwoordiging, 138, 141, 268, 307 en 367, jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. I, 186, 210, 250-254, 275-276, 361, 460, 466, 615, 619, 622, 630-634 en ƒƒ, 7, n , 
31,, 42, 71, 73, 165, 172, 223, 257-258, 266 en 284, LP. Gachard ed, 'Relation des états 
généraux',, 323, Het Gulden l'ites, 37; M. Damen, De staat van dienst. Bijlage I; A. Janse, 'Het 
leenbezitt van de Hollandse ridderschap', 181, 193 en 198; A.J.M. Kcrckhoffs-de Heij, De 
GroteGrote Raad. IL, 28-30; M.PJ Martens, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 13-36; W. 
Ossoba,, in: R. De Smedt ed.. Les chevaliers, 132-133; Iv Poullet, Les gouverneurs de province, 160, 
J.B.B.. Van Praet, Recherches sur Louis de Bruges, passim; M. Vale, 'An Anglo-Burgundian Noble-
man',, 115-131; A. Wautcrs, in: BN. 1111, k. 381-390, R. Wellens, 'La révolte brugeoisc', 6-7 
enn Idem, Les Etatsgénéraux, 449. 
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0411 Busleyden, Frans van, kardinaal , aartsbisschop van Besan^on, proost van 
Sint-Lambertu ss te Lui k en van Sint-Donaas te Brugge etc. (1465/'70-

27.08.1502),, g,BO 

aa F. was de tweede zoon van Gilli s en van Johanna (of Eli2abeth) van Musset. Vader 

Gilli ss stamde uit de burgerij van Aarlen. Hij maakte o.a carrière in de Raad van 

Luxemburg.. Karel de Stoute verhief Gilli s in 1471 in de adelstand. Gilli s en Johanna 

overledenn voor 1489. Naast Frans kozen nog twee andere zonen van Gülis en 

Johannaa voor een loopbaan in Bourgondisch-Habsburgse dienst: Jeroen* en Vale-

riaan. . 
dd Sinds 1492 zetelde F. in de Raad van Maximiliaan en Filips. Op 1 juni 1497 

benoemdee Filips de Schone F. tot chief principal des finances. F. was één van de de 
raadsherenn in 1501-'03 met Filips de Schone meereisden naar Spanje. F. zat toen 
dezee ambulante hofraad voor. 

ff  In 1498 werd F. benoemd tot aartsbisschop van Besancon. Paus Alexander VI 
creëerdee F. tijdens de zomer van 1502 kardinaal. De paus bepaalde toen tevens dat 
hett bisdom Kamerijk bij de eerstvolgende vacature aan F. zou toevallen. Hiermee 
leekk Alexander VI (al dan niet na aandringen van Filips de Schone) de familie 
Glymes-Bergenn verder te willen vernederen (zie ook onder k). 

hh Als proost van het Sint-Lambertuskapittel speelde F. in 1487 een belangrijke rol bij 
dee afwikkeling van de Luikse crisis en de erkenning van Jan van Hom door alle 
partijenn als legitieme bisschop. In 1494 ontving F. vergoedingen voor rei2en die hij 
inn opdracht van zijn collegae raadsheren had gemaakt. In 1500-'01 reisde F. in 
opdrachtt van Filips de Schone naar Spanje. 

11 Als leraar {maistre d'escok) van Filips de Schone ontving F. sinds februari 1492 een 
jaargeldd van 1200 frank. Sinds 10 maart 1497 bedroeg F.'s jaargeld 900 £. Op 28 
septemberr 1499 werd dit bedrag opgetrokken tot 2000 £. 

kk In 1496 poogde F. Filips de Schone tot een onafhankelijke politiek te bewegen. Dit 
wektee de woede op van Maximiliaan. F. gaf samen met Willem van Croy-Chièvres* 
leidingg aan de pro-Franse factie in Filips de Schone's hofraad. De broers Glymes-
Bergen**  golden er als F.'s voornaamste tegenstanders. Nadat deze laatsten in onge-
nadee waren gevallen (juli 1502) leek F. de politieke lijn van Filips de Schone lange 
tijdtijd  te gaan bepalen, maar hij overleed reeds een maand later te Saragossa. 

11 F. studeerde te Leuven en in Italië (wellicht te Padua). In 1485 of'86 promoveerde 
hijj  tot doctor in het kerkelijk recht. Voor 1489 was F. reeds proost van het Luikse 
Sint-Lamberuskapittell  van het Brugse Sint-Donaaskapittel. In 1501 drong F. er bij 
Filipss de Schone zeer op aan dat hij het aanbod van Lodewijk XI I om over land 
dwarss door Frankrijk heen naar Spanje te reizen aan te nemen. 

J.. Chmcl cd., Urkunden, 116-117, 520-523 en 543; I.G., in: CE l, 234-235, P. Harsin, Lapnna-
pauttpautt de Ltege a b fin du règne de Lours de Bourbon, 251 en n. 180; A. Henne, Histoire du rigne de 
Charles-Quint.Charles-Quint. I, 34-38; A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), De Grote Raad II, 32-33; H. De Vocht, Jero-
meme de Busleyden, 4-10 en 205-207; M. Rey ed., Les diocèses de Besanpn et de Smnt-Cbude, 96 en A. 
Walther,, Die Anfange Karls V., 20, 24-26, 130 en 140. 
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0422 Busleyden, Jeroen van, proost van de Sint-Pieterskerk te Aire , kanunn i k van 

dee Luiks e Sint-Lambertuskathedraal etc. (1470-1517) , g, BR 

aa J. was de derde zoon van Gilli s en Johanna van Musset. Hij was dus een broer van 

Franss van Busleyden*. Na het overlijden van Gilli s en Johanna (voor 1489) zag 

Franss er op toe dat zijn jongere broer een uitstekende opvoeding kreeg. Tot bij zijn 

overlijdenn begeleidde Frans ]. ook bi) het uitstippelen van diens loopbaan. 

dd J. zetelde sinds 1504 in de Grote Raad. In 151"7 maakte J. de overstap naar de 

Geheimee Raad van de jonge Karel V. 

hh J. vervulde vele diplomatieke missies. J. reisde o.a. naar Frankrijk, Engeland en 

Rome.. Daar feliciteerde hij namens Filips de Schone Julius II na diens verkiezing tot 

pauss (voorjaar 1506) In 1517 zond Karel Y J. als zijn wegbereider naar Spanje. J. 

reisdee over land in het gezelschap van kanseüer jean Le Sauvage. Hij werd ziek 

tijdenss de tocht en overleed te Bordeaux. 

11 J. studeerde eerst te Leuven in de artes- en in de rechtenfaculteiten. Later trok hij 

naarr Orleans en Padua. In deze laatste stad promoveerde hij tot doctor in beide 

rechten.. J. was bevriend met Thomas More en Eramsus. J. voorzag in zijn testament 

eenn legaat voor de oprichting van het befaamde Leuvense Dnetalencollege. 

II ,, De Vocht, Jerome de Busleyden, passim; I.G., in: CE. I, 235-237; A.J.M. Kerckhoffs-dc Hcij, 
DeDe Grote Raad. II, 34 en Theys, in: NBW. 1, k. 283-287. 

0433 Carondelet, Jan I , heer  van Champvans3 5, van Solre36 en van Potel les3 7, r idder 

(1428/29-1501/02),, 1, BO 

aa De familie Carondelet behoorde tot de burgerij van Dole. J. was de zoon van een 

gelijknamigee vader en Johanna van Basan. Een broer van J. was kanunnik te Dole, 

eenn ander sneuvelde op het slagveld van Montlhéry in Bourgondische dienst. J. x in 

dee lente van 1466 met Margareta van Chassey. Het paar kreeg zes zonen en vij f 

dochters.. De zonen Claude en Ferry werden later raadsheer bij de Grote Raad. 

Zoonn Karel werd slotvoogd van Ath en hofmeester van Karel Y's zuster Eleonora. 

Zoonn Willem bracht het tot raadslid-kamerheer en burggraaf van Harelbeke. Doch-

terr Anna x met Jan van Luxemburg, heer van Zottegem*, Margareta x met Frans 

vann Chastel en Johanna x Karel van Poiüers (een familielid van Jan van Poiüers*?). 

cc N*a de afschaffing van het Parlement van Mechelen (zie onder d), werd J. eerst 

raadslid-kamerheerr van Maria van Bourgondië en sinds november 1477 ook van 

Maximiliaan.. Füips de Schone betaalde J. in 1500 een dagvergoeding van 30 s als 

kamerheer. . 

,33 Champvans-lès-Döle; Dep. Jura, arr. Dole. J. kocht deze hcerli)kheid en het bijhorende kasteel in 
1474.. Karel de Stoute verleende j . lage en middelbare rechtsmacht. 
366 Solrc-sur-Sambre; J. kocht deze heerlijkheid in 1485. 
vv J verwierf deze heerlijkheid in de buurt van Kamcrijk in 1489. 
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dd Na zijn studietijd (zie onder 1) werd J. lid van de Parlementen van Dole (1461) en 
vann Beaune (1463). In 1467 volgde J.'s opname als raadsheer-rekwestmeester in de 
Grotee Raad. In september 1473 promoveerde J. tot voorzitter van deze Raad. Wan-
neerr enkele maanden later het Parlement van Mechelen werd opgericht (december 
1473),, duidde Karel de Stoute J. logischerwijze ook aan als eerste voorzitter deze 
instelling.. Naar aanleiding van deze promotie ontving J. de ridderslag. Zijn salaris 
bedroegg toen 1200 £. Na de afschaffing van het Parlement van Mechelen kreeg J. 
eenn aanstelling als voorzitter van beide Parlementen van Bourgondië. Deze functie 
hadd echter weinig om het lijf , daar Franse troepen bijna het volledige rechtsgebied 
vann deze Parlementen controleerden. Wellicht moest J. het voorzitterschap van de 
nieuwee Grote Raad aan Jan van der Bouvenen* laten omdat hij geen Nederlands 
sprak.. j . verbleef in ieder geval in de onmiddellijke omgeving van het aartsherto-
gelijkee paar. In november 1477 omschreven de vorsten zijn takenpakket als volgt: 
''Pour''Pour desk en avant les servir en leur conseil secret et autrement a leur plaisir". Het Groot 

Privilegiee bepaalde dat de vorst zonder de hulp van een kanselier zou regeren. In 
maartt 1480 benoemden Maria en Maximiliaan echter opnieuw een kanselier. Ze 
vertrouwdenn dit ambt aan J. toe. Op 20.12.1496 nam J. ontslag. Zijn streekgenoot 
Thomass de Plaine volgde J. op. Wel bleef J. actief als gewoon raadsheer. J. zetelde in 
dee regentschapsraad die in 1485-'86, tijdens Maximiliaans reis naar Duitsland, de 
lopendee zaken moest afhandelden (Füips van KleeP, Engelbert van Nassau* e.a. 
moestenn militaire aangelegenheden behartigen, I administration de sa justice en la main et 

conduiteconduite de messire Jeban Carondelet ...et messeigneurs de son consetl). In 1490 zetelde J. in de 

raadd van Maximiliaan die vanuit Mechelen diens zaken bestierde (cfr. notitie Jan van 
Lannoy-Mignoo val). 

hh J. nam deel aan de onderhandelingen die leidden tot de Vrede van Cadzand 

(29.07.1492). . 
ïï In 1477 bedroeg J.'s jaargeld 1200 schilden (- 1440 £). Filips de Schone bepaalde 

opp 14 maart 1497 dat J.'s jaargeld van 1500 ƒ zou bedragen. 
jj  In januari 1478 reisde J. samen met Adolf van Kleef*  en Lodewijk van Brugge-

Gruuthuse**  naar Holland om er de steden te verzoeken de nog lopende beden die 
eertijdss aan de Karel de Stoute waren toegezegd verder te blijven betalen. 

kk Als vertrouweling van Maximiliaan had J. altijd een pro-Engelse en felle anti-Franse 
koerss gevaren. Filips de Schone brak met deze lijn. Wellicht wilde hij een kanselier 
wienss denkbeelden dichter bij de zijne aansloten en ontsloeg hij J. daarom in 1496. 

11 J. studeerde te Dole. Hij zetelde sinds 1451 als rechter in het Vrijgraafschap. Sinds 
14577 redigeerde hij er in opdracht van de hertog, de plaatselijke costumen. J. pro-
beerdee in de jaren '60 de erfgenamen van Lodewijk van Chalon te verzoenen (zie 
onderr Jan van Chalon). Begin 1488 pakten de Bruggelingen Maximiliaan en zijn 
gevolgg op. De stedelingen namen toen ook J. in verzekerde bewaring (Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. 7, p. 597-598, schreef over zijn optreden tot dan toe: "Qui fort prudentement 
ss 'estoit tousjours conduit, en son office de chancellerie, au tres grant honneur du rqy, son maistre, 

tellementtellement qu 'il  avoit acquis grace, faveur et amtstié des grans princes, des moyens et des petis. 
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Overgeleverdd aan de Gentenaren, kwam J. pas krachtens de vrede van Montils-lès-
Tourss (30.10.1489) terug vrij.™ In dit verdrag werd tevens bepaald dat de Maamse 
statenn J. bij wijze van schadevergoeding een grote som geld moesten betalen. Toen 
hett erg moeilijk bleek dit bedrag te innen, probeerde J. de som te verhalen op leper 
enn de kleine Vlaamse steden en plattelandsdistncten. leper zegde in december 1495 
alsnogg zijn aandeel te betalen. Maar gedingen hierover bleven tot in 1496-'98 voor 
dee Grote Raad lopen. 

ARABARAB RSA 22 f. 139v en 22bis, ADN B 18824 (23762 en 23763); J.T. de Smidt, Hl. Strub-
bee e.a. eds., Chronologische lijsten, ƒ., 296, W.P. Blockmans cd.. Handelingen van de Leden. II, 7"70, 
"74,, 778, 788, 816 en 820, Jean Molinct, Chromques I, p. 471, 597; II, 194 en 238; M.'l'. Caron, 
LaLa noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 107; G. Coquibus, Jean Carondelet, passim; Gachard, in: 
BN.BN. III,  k. 341-348, M.j. van (Jent, "Pertijeltke saken", 190-191, A.J.M. Kcrckhoffs-de Heij, De 
GroteGrote Raad. II, 38-40, J. Theurot. 'L'université de Dole', 288-293 en R. Wellens, 'La révolte 
brugeoise',, 11 n. 27 en 30 

0444 Carondelet, Jan II , aartsbisschop van Palermo (1469 - 7.02.1545), g, BO 
aa J. was de tweede zoon van Jan I" en van Margareta van Chassey. 
bb J. werd in 1494 deken van de kathedrale kerk van Besancon. In 1519 verwierf J. het 

aartsbisdomm Palermo. Hiermee werd hij ook Ipso facto primaat van Sicilië. Een jaar 
laterr volgde de aanstelling tot proost van Sint-Donaas te Brugge. J. cumuleerde 
verderr beneficiën als kanunnik van Sint-Walburga te Veurne, Sint-Pieters te 
Anderlecht,, Sint-Salvator te Harelbeke en proost van Sint-Piat te Seclin. Tot 1511 
wass J. tevens commanditair abt van de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij van Montbenoit39 

inn het Vnjgraafschap. Dit laatste ambt gaf hij vervolgens door aan zijn broer Ferry. 

dd J. werd in 1497 benoemd tot raadsheer bij de Grote Raad. Hij behield deze functie 
tott bi) zijn overstap naar de Geheime Raad in 1508. Toen gaf hi] zijn zetel in de 
Grotee Raad door aan zijn broer Ferry. Als lid van de Geheime Raad was J. üd van 
hett college dat in samenspraak met Margareta van Oostenrijk de Nederlanden be-
stuurde.. In 1515-T7 was J. een van de raadsheren die Karel Y vergezelden naar 
Spanje.. In 1522 volgde J.'s promotie tot voorzitter van de Geheime Raad. Na het 
overlijdenn van Margareta van Oostenrijk gaf J., samen met Antoon van Lalaing*  en 
inn afwachting van Maria van Honganjes benoeming tot regentes, leiding aan het 
bestuurr over de Nederlanden. Bij de reorganisatie van de centrale raden in 1531, 
bevestigdee Karel V J. als voorzitter van de Geheime Raad en stelde hij hem aan tot 
lidd van de Raad van State. Bij afwezigheid van de regentes zat J. ook deze vergade-
ringg voor. Maria van Hongarije kon goed overweg met J. 

™™ Deze weergave van de feiten stoelt op Kerckhoffs-de Ucij. Wellens (p. 11 n. 27) daarentegen 
meentt dat )., na betaling van losgeld, reeds in juli 1489 vrijkwam. 
VJJ Montbcnoit ligt op vijfenzestig kilometer ten zuidoosten van Besancon. 
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11 J. studeerde en promoveerde tot doctor in beide rechten. Hij behaalde deze graad 
wellichtt aan de universiteit van Dole. J. schreef verschillende juridische tractaten, 
zijnn De Orbis Sttu werd in 1562 te Antwerpen uitgegeven. J. schonk een groot legaat 
aann het Leuvense Sint-Donaascollege. Verschillende portretten van j . zijn bewaard 
gebleven,, een door Jan Gossaert in het Louvre, een door Barend van Orley in de 
Oudee Pinacoteek te München en een door Jan Cornelisz. Vermeyen in het Brooklyn 
Museumm te New York. 

M.. Baelde, De colbteralt raden, 245-246, D. Coenen, in: XBN. II, 79-82, L.Y.G. Gorter-van 
Roven,, Maria van Hongarije, 142, 144 en 186, A. 1 Icnne, Histotre du r'egne de Charks-Qmnt. III, 
242-244;; A J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad. II, 41-42 en J.C. Olin, in: P.G. Bietcnholz 
enn T.B. Deutscher eds., CE. I, 272-273. 

0455 Chalon, Filiber t van, prin s van Oranj e etc. (1502-1530), 1, BO 
aa Jan van Chalon*, F.'s vader, overleed enkele weken na de geboorte van zijn zoon. 

Claudinee (1498-1521), F.'s enige zuster x Hendrik II I van Nassau*. 
bb Toen duidelijk werd dat F. koos voor een loopbaan in Habsburgse dienst, nam de 

Fransee regering al zijn bezittingen waar ze de hand op kon leggen in beslag. Karel V 
schonkk F. in 1522 het graafschap Saint-Pol en andere heerlijkheden in Artesië, 
Henegouwenn en Picardië ter compensatie. Na F.'s overlijden ging zijn prinselijke 
titeltitel over op de familie Nassau. 

ee In 1516, toen hij nog maar veertien jaar oud was, werd F. reeds verkozen tot Vlies-

ndderr (Brussel, 18° kapittel). 
ff  Op zijn vijftiende werd F. benoemd tot stadhouder en luitenant-generaal van het 

Vnjgraafschapp en van Charolais. De jonge Karel V en Mercunno dl Gattinara 
haddenn grote druk uitgeoefend op Margareta van Oostenrijk40 opdat deze de 
functiess aan F. zou toevertrouwen. Mercunno wilde zo de macht van Willem van 
Vergy**  breken. F.'s salaris kwam uit Karels schatkist. Karel stelde F. in 1528 aan tot 
vice-koningg van Napels. F. trad er hardhandig op tegen een aantal edellieden die het 
koninkrijkk in handen van de Fransen wilden spelen. 

gg F. stond van 1514 tot 1522 aan het hoofd van een ordonnantiebende die bestond 
uitt 50 lansen en 100 boogschutters. In 1522 waren er acht zulke bendes in de 
Nederlandenn actief. F. leidde toen de zijne persoonlijk in de strijd. Tijdens de 
veldtochtenn van de Habsburgse legers in Italië ontpopte F. zich tot één van Karels 
gevierdee veldheren. F. overleed op 3 augustus 1530 ten gevolge van de verwondin-
genn die hij opliep te Gavinana bij Pistoia tijdens een schermutseling met de bele-
gerdee Florentijnen. 

hh Sinds 1520 verbleef F. meestal in Spanje. 

ïï F's jaargeld bedroeg in 1517 4000 £. 

400 Margareta bestuurde toen het Yrijgraafschap als haar weduwegoed. 
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Zowell  Lodewijk XI I en Frans I als Maximiliaan en Füips de Schone overlaadden F. 

reedss op zeer jonge leeftijd met gunsten opdat hij later in hun dienst zou treden (zie 

ookk onder e en f). 

K... Brandi, Keiler Karel I' , 258-259, G. GaJasso, Alia periferia deü'impero, 63-~0; Guilaume, 
HistotreHistotre des bandes d'ordonnance, 220; Het Gulden I 'Hes, 39, M. I larsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 
820-821,, J.M. Headley, 'The conflict between nobles and magistrates', 74; A. Ilenne, Htstotre 
dudu r'egne de Charles-Quint, III,  81, F. Koller, Les Bandes d'ordonnances, 85; A. Walther, Die Anfange, 
186-2011 en L'. Robert, Philibert de Chalon, passim. 

Chalon,, Jan I I  van, prin s van Oranj e etc. (1443 - apnl 1502), 1, BO 

Dee familie Chalon was diep verdeeld. Het testament van Lodewijk sr. (+ 1463), dat 

dee kinderen uit zijn tweede huwelijk bevoordeelde ten opzichte van die uit eerste 

huwelijk,, lag aan de basis van een schier oneindige reeks van gedingen. De familie-

ledenn legden het geschil ter arbitrage voor aan de Bourgondische hertogen. Hoewel 

Karell  de Stoute in 1470 een Salomonsoordeel velde, voelden Willem en jan zich te 

kortt gedaan. Zeer tegen hun zin had Karel de Stoute immers reeds in 1468 hun 

voornaamstee concurrent, Lodewijk van Chalons jr. (de eerste zoon van Lodewijk sr. 

uitt diens tweede huwelijk), het Gulden \Ties verleend. De oudste en dus benadeelde 

zoonn van Lodewijk was Willem (+ 1475). Deze Willem x met Katharina van Breta-

gne,, een dochter van Richard van Bretagne, graaf van Etampes en Margareta van 

Orleans.. Frans II , een broer van deze Katharina, zou de laatste onafhankelijke 

hertogg van Bretagne worden. J. was de eerste zoon uit het huwelijk van Willem en 

Katharina.. Hertog FÜips de Goede poogde een huwelijk russen J. en een dochter uit 

hett huis Kleef (zijn nichten) te bewerkstelligen. Maar J., die om de erfenis van zijn 

grootvaderr intussen een haast openlijke oorlog was aangegaan met zijn ooms en 

neven,, zocht naar een bruid die hem ook in Frankrijk bondgenoten zou opleveren, 

j .. 1) x uiteindelijk met Johanna van Bourbon (+ 1491), een dochter van Karel I van 

Bourbonn en Agnes van Bourgondië. Deze Johanna was ook een zuster van Isabella, 

dee tweede echtgenote van Karel de Stoute en van de Luikse bisschop Lodewijk*. In 

14955 zou J. x 2) met Filippine van Luxemburg, gravin van Charnv, een dochter van 

Antoonn en van Antoinnette van Beauffremont. Filippine zou na de dood van J. nog 

eenn belangrijke rol spelen in het Vri|graafschap. Zo bemiddelde ze in het conflict 

tussenn Willem van Verg)'*  en Mercurino di Gatunara. Uit het huwelijk tussen J. en 

Füippinee werden drie kinderen geboren: één dochter: Claude, °ca. 1496 (x in 1515 

mett Hendrik van Nassau*), een zoon die ook Claude werd genoemd, maar reeds na 

eenn jaar overleed (1499-1500) en Filibert*, die slechts enkele weken voor J.'s dood 

werdd geboren. 

Dee telgen uit het geslacht Chalon golden in beide Bourgondiës als de belangrijkste 

vazallenn van de hertogen. De kern van hun bezittingen in deze gewesten lag aan de 

noordzijdee van het meer van Neuchatel en bij Lonsde-Saulnier. In 14^8 legde 

Lodewijkk XI beslag op deze bezittingen (zie onder k). Krachtens de vrede van 

file:///Ties
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Attechtt (dec. 1482) kreeg J. zijn Bourgondische bezittingen terug. Het prinsdom 

Oranjee bleef echter in Franse handen. 

Sindss 1478 trad J. op als stadhouder Mana en Maximüiaan in die delen van Bour-
gondiëë die nog onder hun gezag stonden. Deze vorsten zegden J. hun steun toe bij 
zijnn strijd om de erfenis (zie ook onder a en k). Vooral in het Vrijgraafschap behaal-
dee J. enkele successen tegen de Fransen. Maar uiteindelijk kon J. er zich met hand-
haven.. Hij vluchtte naar de Lage Landen (Maria van Bourgondie was een nicht van 
zijnn echtgenote). Op 28 maart 1482 legde J. de eed af als soeverein baljuw, stad-
houderr en kapitein-generaal van Namen. Sinds 1 september 1483 nam Godfried van 
Evee als luitenant van J. diens taken waar. In augustus 1485 droeg J. zijn bevoegd-
hedenn over aan Jan van Glymes-Bergen*. Intussen had J. de Nederlanden alweer 
verlaten.. Tijdens de onderhandelingen die leidden tot de vrede van Senlis (zie ook 
onderr k) had J. weerom contact op genomen met Maximiliaan. Deze benoemde J. 
opp 6 november 1494 tot stadhouder van het Vrijgraafschap (de plaatselijke edelen 
haddenn aangedrongen op de benoeming van een stadhouder uit hun midden). Maar 
J.. bleef tegelijkertijd zetelen in de Franse koninklijke raad (zie ook onder k). Nog in 
14988 getrootste FÜips de Schone zich veel moeite om J. te kunnen handhaven als 
stadhouder.. J. bleef ook geld ontvangen van Maximiliaan. 
Bijj  Guinegatte (1479) voerde J. een eigen legeronderdeel aan. In 1482-'83 leidde J., 
samenn met Engelbrecht van Nassau*, de Brabantse troepen die het land van Luik 
binnentrokkenn ter ondersteuning van bisschop Lodewijk van Bourbon*, J.'s zwager. 
Naa de moord op Lodewijk van Bourbon (30.08.1482), trok J. samen met Füips van 
Kleef**  naar het Land van Luik om er de aanhangers van Willem van der Mark*  een 
lesjee te leren. 
Vanuitt de Lage Landen poogde J. een Bourgondisch-Bretoens-Engels bondgenoot-
schapp op poten te zetten. Zo reisde hij in 1481 samen met Füips van Croy-Chimay* 
enn Jan van Lannoy-Mignoval*  naar Edward IV. 
"La"La maison de Chalon, comme celle de Luxembourg, était trop grande pour quelle puis se s'acco-

modermoder du rók servante d'un maitre tel que Ie due de Bourgogne ou Ie rot de France, et trop petite 

pourpour qu'il soit possible de mener une politique tndépendante, bien qu'elle possedat, grace d la prtn-

cipautécipauté d'Orange k titre de maison souveraine" (M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, p. 

769).. Nadat Karel de Stoute zijn voor J. onbevredigende uitspraak in het farrulie-
geschill  (1470) had geveld (zie ook onder a), verliet J. het Bourgondische hof. Na 
eenn tijdje aanvaardde hij een militair commando in Franse dienst. Lodewijk XI ver-
dachtt J. en diens vader er echter van dat ze heimelijk toch nog contacten onder-
hieldenn met het Bourgondische hof. De koning liet Willem oppakken. Maar Willem 
enn J. konden Lodewijk XI ook goede diensten bewijzen. Mochten zij de familiale 
erfeniss in handen krijgen, dan zouden in beide Bourgondiës hun invloed kunnen 
latenn gelden ten voordele van de koning. Nu zwaaiden vertegenwoordigers van de 
jongeree takken uit het huis Chalon daar de plak. Zij steunden Karel de Stoute door 
dikk en dun. Na Karel de Stoute's overlijden leek J's uur te slaan. Lodewijk XI 
beloofdee hem het gouverneurschap over beide Bourgondiës en de hele familiale 
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erfenis.. J. voerde de koninklijke troepen die Bourgondië binnenvielen: "slinsi Ie roy 

ss 'en ayda, pour ce qu 'tl estoit grand seigneur, tant en la conté que duché de Bourgogne, et aussu 

btenbten apparanté et aymé." (Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, p. 419). 

Maarr toen Lodewijk XI zijn belofte niet nakwam en J. niet aanstelde tot gouverneur 

vann Bourgondië, koos deze de zijde van Maria. Vertrouwelingen v a n j ., zoals Claude 

vann Vaudray*  volgden hem in die keuze. Lodewijk X I reageerde door alle bezittin-

genn van ]. waar hij de hand op kon leggen in beslag te nemen. Bovendien beschul-

digdee de koning J. ervan een poging te hebben ondernomen hem te vergiftigen. Na 

dee dood van Lodewijk XI (30.08.1483) en gezien de zwakte van Maximiliaan dacht 

J.. dat er voor hem meer viel te halen in Frankrijk. Al snel vestigde hij zich echter in 

Bretagnee (cfr. zijn verwantschap met de plaatselijke hertogelijke familie; zie onder 

a).. J. ontpopte zich er alras tot de aanvoerder van de lokale pro-Franse factie. 

Tijdenss de Guerre folie koos J. partij voor Karel van Orleans en tegen de regenten 

Annaa en Pieter van Beaujeu. In 1488 streed J., alhoewel hij lang aangedrongen had 

opp een wapenstilstand, uiteindelijk bij Nantes aan de zijde van de hertog van Breta-

gnee tegen de koninklijke regenten, j . werd gevangen genomen en afgevoerd naar 

Angers.. Bij zijn vnjglating kreeg J. de opdracht mee de Bretoense hertogin-weduwe 

Annaa ervan te overtuigen te huwen met de Franse kandidaat. Eens terug in Breta-

gnee ontpopte J. zich weerom als een man van Maximiliaan. In 1490 onderhandelde 

J.. nog namens Anna met Maximiliaans gezant Wolfgang van Polheim*. Maar sinds 

14911 poogde J. Anna huwelijk met Karel VII I te overhalen. Di t zou hem uiteinde-

lij kk zou lukken. Al s dank overlaade Karel VII I J. nu met gunsten. In 1492 droeg J. 

dee dauphin Karel, zoon van Karel VII I en Anna, naar de doopvont. Het kind stierf 

echterr zeer jong. In 1493 onderhandelde J. namens Karel VII I over de vrede van 

Senlis.. In deze vrede werd J. opgenomen als één van de Franse "'conservateurs de la 

pai\pai\}} \\ Bij de begrafenis van keizer Fredenk II I vertegenwoordigde J. de Franse 

koning.. In 1495 drong J. tijdens de zittingen van de koninklijke raad aan op een 

terugtrekkingg van de Fransen uit Italië. Na het overlijden van Karel VIII , bracht J., 

enn na het mede aandringen van enkele andere koninklijke raadsleden, Anna van 

Bretagnee ertoe weerom te huwen, nu met de nieuwe Franse koning Lodewijk XII . 

Inn 1480 hield J. de pas geboren Margareta van Oostenrijk boven de doopvont, f. 

wass aanwezig tijdens de Büjde Intocht van Füips de Schone te Leuven (10.09). Na 

14944 verbleef J. meestal in het Vrijgraafschap. Zij n persoonlijke hofhouding be-

stondd er o.a. uit tien adellijke kamerheren en een raad die vij f leden telde. 

ADNADN B 18824; Jean Molinct, Chromaues. I, 143, 175, 179, 206, 301, 320, 328, 331, 333, 376, 
394,, 399, 408-411; II, 61-62, 161, 234, 236, 238, 331, 368, 378, 383, 396, 413 en 490, M.T. 
Caron,, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 507; J. Dcbry, 'Claude de Neufchatel', 232; A. de 
1'ouw,, Philips van Kleef, 51-61, M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. 1, 769-834, J.M. Headley, 
'Thee conflict between nobles and magistrates', 58-59, W.!\ leemans en H, leemans, l^a 
PrinapautéPrinapauté dörange, 26-27 en K. Poullet, Les gouverneurs de promnce, 171. 
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0477 Chalon-Arlay, Karel van, graaf van Joigny41 en heet van Vitteaux42,1, BO 
aa K. behoorde tot één van de aanzienlijkste families van het Ynjgraafschap. Hij was 

dee zoon van Jan van Chalon en Johanna van Trémoüle. K. x in 1470 met Johanna 
vann Bainchtum (een halfzuster van Guy van Brimeu. Voor Johanna was dit haar 
tweedee huwelijk, na een eerdere verbintenis met Artus van Chatillon. 

bb K. erfde de titel graaf van Joigny na de dood van zijn oom Lodewijk van Trémoüle 
inn 1467, K. was een gunsteling van Maria van Bourgondië. Op 24 maart 1477 
schonkk ze hem (d.m.v. een open brief) de heerlijkheid Havré. De Rijselse Reken-
kamerr registreerde deze schenking echter niet. 

cc K. diende zeker sinds maart 1455 als kamerheer aan het hof van Filips de Goede. 
Mariaa van Bourgondië nam K. op 26 maart 1477 als één van haar 24 cbevaiters de 

compaignecompaigne op in haar hofhouding. In november 1477 volgde de aanstelling tot eerste 
kamerheerr van Maximüiaan (36 s. per dag). Ook op 4 december 1481 werd K. nog 
vermeldd als kamerheer van Maxirruliaan. 

gg In 1474-75 nam K. deel aan de belegering van Neuss. De Fransen namen K. gevan-
genn op 20 juni 1475. Na zijn vrijlating bleef hij in dienst van het Bourgondische 
huis.. K. nam K. deel aan de slag bij Guinegatte in 1479. Tijdens de gevechten liep 
hijj  een wonde aan de keel op. 

11 Op 9 januari 1472 nam K. de functie van burggraaf van Genappe (in Waals-

Brabant)) over van Gann van Brimeu. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-
lien',, 117, Jean Molinet, Chroniques. I, 36, 97, 305 en 317; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 83 n. 
247,, 444 n. 168-170, 469 n. 77, 471 n. 81, 479 n. 103 en p. 581; F. Barbey, Louts de Chalon, 
princeprince dX)range, passim. 

0488 Chateaubriant, Filip s (?), heer  van Beaufort43 (- 1524/1525?), 1, HE?, 
aa In 1493 streed een Jan van Chateaubriant, heer van Beaufort in Picardië aan de 

Fransee zijde. Een verwant van deze man? 
cc F. was een kamerheer van Filips de Schone in februari 1500. Hij moest aan het Hof 

verblijvenn van mei tot en met oktober en hij ontving hiervoor 30 s. per dag. F. was 
tevenss kamerheer van de jonge Karel V tijdens diens eerste Spaanse reis (1517) (48 

s.. per dag). 
ff  Na de verovering van het Doornikse benoemde Karel V F. tot groot baljuw van 

stadd en land. 

ARABARAB RSA 22 f 106v; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503; Jean Molinet, Chroniques. II, 
350-3511 en E. Pouïïet, Les gouverneurs de province, 183. 

411 Gelegen aan de Yonne tussen Auxerre en Sens; Dep. Yonne, arr. Auxerre. 
422 Gelegen in het oude hertogdom Bourgondië: Dep. Cóte d'Or, arr. Montbard. 
433 Beaufort: Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Hautmont? Of Beaufort in de buurt van de 
Sommcc of in de Jura? 
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0499 Ciron , Wil le m van, ridder,  1, BO 

bb Karel de Stoute had W. de geconfisceerde Bourgondische heerli jkheden Brulat en 

Pluvet444 geschonken. In 1473 bevestigde de Grote Raad W. in het bezit van deze 

heerlijkheden. . 

cc W. was raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. In november 1477 trad hij in 

dezefdee functie toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de ia maison de Maximilien', 118 en |.T. de Smidt; K.l. 
Strubbee e.a. eds.. Chronologische lijsten. 1., 57. 

0500 Ciron , Hendr i k van, ridder,  1, BO 

cc H. behoorde in november 147"7 als raadslid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi 

miliaan. . 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

0511 Cliffort , Rogier  van, ridder,  1, E NG 

aa R. was een Engels edelman die tot het gevolg van Edward IV behoorde toen deze 

inn 1475 het Kanaal overstak. 

cc In november 1477 behoorde R. als raadslid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi-

miliaan. . 

Jeann Molinet, Chromques. I, 106 en Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-
lien',, 118. 

0522 Cormorant , Regnault van, ridder,  1, WVL ? 

bb In 1475 hield een zekere Guerard Cormorant een leen met een jaarlijkse opbrengst 

vann 86 £ in het Rijseise. Was Guerard een verwant van R? 

cc R. werd in maart 1477 één van de vierentwintig chevaliers de compatgne van Maria van 

Bourgondië. . 

RAGG Raad van \ laanderen 34323 en CM 1. Cools, Met raad en daad?, 152. 

0533 Cottebrune45, de heer  van, 1, BO 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

444 Pluvicrs, dep. Cóte d'Or, arr. Dijon, k. Genlis 
4:11 Dep Doubs, arr. Besancon, k. Baumc-les-Damcs. 
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0544 Ctéqui46, Jacob, 1, AP 
aa De Créqui's golden als de belangrijkste familie uit Hesdin en stonden bekend als 

trouwee Bourgondische partijgangers. Hun machtsbasis lag in de regio rondom de 
Canche.. Jan V (de vader van J.?) (+ 1474) was ook al kamerheer van Karel de 
Stoute.. Later traden leden van de familie in Franse dienst, bekleedden ze functies 
aann het Franse Hof en schopten het tot vice-gouverneurs voor Picardië. Tijdens de 
regeringg van Frans I, bereikte de familie het hoogtepunt van haar macht. 

cc 1. was raadsüd-kamerheer van Maximiliaan sinds november 1477. 
11 Op 16 december 1477 kreeg J. van Maximiliaan de opdracht de geschaakte weduwe 

vann Guy van Bnmeu, Antonia van Rambures, te bevrijden. Ook Jan van Ligne*, 
heerr van Aremberg, Antoon van Oignies, heer van Bruay en een zwager van Guy 
vann Bnmeu en Jacob van Glymes-Bergen*, de baljuw van Waals-Brabant, ontvingen 
eenn dergelijke opdracht. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117; W. Paravicim, Guy de Bn-
meu,meu, 49 n. 47, 84 n. 253 en 503 n. 31 en D. Potter, War and Government, 46, 66, 91 en 137-140. 

0555 Crèvecoeut, Filip s van, heer  van Esquerdes47 etc. (ca. 1418 22.04.1494), 1, AP, 

aa F. was een zoon van Jacob en van Margareta de la Trémoüle. F. x Isabella van Auxy, 

dochterr van Jan IV. Isabella stamde net zoals F. uit een aanzienlijk gelsacht uit het 

grensgebiedd rondom de Somme. Isabella's zuster Maria x Jan van Brugge-Gruut-

huse*.. Deze werd dus F.'s zwager. 
cc F.'s vader was raadslid-kamerheer geweest van Filips de Goede. F. groeide op aan 

hett Bourgondische Hof en werd later raadslid-kamerheer van Karel de Stoute en 
baljuww van Amiens namens de hertog. In de eerste hofordonnanüe van Maria van 
Bourgondiëë (d.d. 24.03.1477), werd F. nog vermeld als chevalter d'honmurbi) afwezig-
heidd van Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*. Slechts op 12 juli 1477 werd F. officieel 
uitt deze functie verwijderd (zie verder onder k). 

ee F. werd in 1468 verkozen tot Vliesridder (11° kapittel, Brugge). 
gg De jonge Karel de Stoute beloonde F.'s deelname aan het neerslaan van de Gentse 

opstandd met de ridderslag (Dendermonde, 1452). F. was ook kapitein van een 

ordonnantiebende. . 

kk F. had echter reeds op 5 maart 1477 de poorten van Atrecht laten openen voor de 
troepenn van Lodewijk XI . Vervolgens trad F. in dienst van de Franse koningen. In 
dee Franse koninklijke raad ontpopte F. zich tot de prominenste vertegenwoordiger 
vann de zogenaamde Vlaamse factie. Deze factie stond een actieve inmenging in Ne-
derlandsee aangelegenheden voor. Zo zou Vlaanderen in de schoot van de Franse 
koningenn vallen. Een Frans legertje onder leiding van F. opereerde in Maanderen 

uu'' Créquy/Crcquy: Dep. Pas-de-Calais, arr. Montreuil, k. Fruges. 
477 Hsquerdes, Dep. Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, k. Lumbres. 
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tenn tijde van de opstand van Füips van Kleef" en de steden. F. schoot toen de 
Maamsee steden 60.000 £ voor om de oorlog verder te kunnen zetten. Van dit geld 
zagg F. slechts een deel terug. F.'s erfgenaam, Jean du Bois, voerde tot in 1508 een 
reekss gedingen tot voor het Parlement van Parijs om terugbetaling te verkijgen. Lo-
gischerwijzee was deze Maamse factie in de koninklijke raad afkerig van Karel YIU's 
Bretoensee huwelijk en zijn latere Italiaanse expeditie. F. was ook op het terrein 
actief;; zo voerde hij in de slag bij Guinegatte (augustus 1479) de Franse troepen aan. 
Inn 1482 leidde F. de Franse delegatie bi] de onderhandelingen die leidden tot de 
vredee van Atrecht. De Franse koningen beloonden F. met tal van belangrijke onder-
scheidingenn en functies; zo werd hij ndder in de Orde van Saint-Michel, stadhouder 
vann Artesië-Picardië en van La Rochelle, maarschalk van Frankrijk (in 1483) en 
uiteindelijkk eerste kamerheer van Karel VII I (1493). Al deze functies leverden F. 
eenn fortuin op. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323; W.P. Blockmans cd., Handelingen van de Leden. L, 339, 446, 
458,, 470, 474-475, 479, 481, 484, 486, 488, 490-491, 499-503, 506-507 en 553-554 en II, 977, 
10022 en 1021-1022; Idem, 'La position du com té de Flandre', 71-89; A. Collet, 'Philippe de 
Crcvecoeur',, 376-468, S. Dauchy, De processen in beroep, 203-204; Guülaumc, Hutoire des bandes 
d'ordonnance,d'ordonnance, 197-198; M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 376-480; \V. Ossoba, in: R. De 
Smedtt cd., Les chevaliers, 142-143 en D. Potter, War and Government, 14, 32, 37-64, 66-68, 91-
96,101-102,, 170, 237, 242, 251, 256-257 en 308. 

0566 Croy, Adriaan van, heer, later  1° gtaaf van Roeulx*8 en heer  van Beaurain49, 
(ca.. 1492-1553), 1, HE 

aa A. was een zoon van Ferry, heer van Roeulx'en van Lamberta van Brimeu. 
Eustachee (+ 1538), een broer van A., was sinds 1523 bisschop van Atrecht (zie ook 
onderr f) A. x Claudine van Melun. Uit dit huwelijk sproten twee zonen: jan en 
Eustache.. Beiden werden later graaf van Roeulx. 

bb Karel V verhief op 24 februari 1530 de heerlijkheid Roeulx tot graafschap. In 1550 

hadd A. de kasselnj La Montoire bij Sint-Omaars in pacht. De pachtsom bedroeg 
toenn 4^6 £ 16 s. 3 d. per jaar. Ca. 1550 ontving A. een gecumuleerd jaarsalaris van 
60000 £ voor de functies die hij uitoefende (zie ook onder f en g). 

cc A. verbleef van jongsaf aan het hof. Hij groeide er op samen met de jonge Karel V. 
A.. behoorde dan ook later tot de intimi van Karel V. Logischerwijze prijkte A. op 
Karelss hoflijst van juni 1517 als kamerheer. Verder vergezelde A. Karel tijdens diens 
eerstee reis naar Spanje. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 48 s. 

4HH Le Roeulx: prov. Henegouwen, arr. Soignies (Zinnik). 
4JJ \X'aarschijnlijk vandaag: Beaurainville: Dep. Pas-de-Calais, arr. Montrcuil-sur-Mer, gcm. Campagnc-
lès-II  lesdin. 
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dd A. werd in 1540 aangesteld tot gewoon lid van de Raad van State. In 1542 zetelde A. 

inn de ad hoc Raad van Oorlog. Sinds 1549 trad A. tevens op als Hoofd van Finan-

ciën. . 

ee In 1519 werd A. verkozen tot Vliesndder (19° kapittel, Barcelona). 
ff  In 1524 volgde A. zijn vader op als stadhouder van Artesië. Het jaarsalaris voor 

dezee functie bedroeg omstreeks 1550 1000 £, Later zal A. ook nog stadhouderschap 
vann Waals-Maanderen (sinds 1532) en dat van Maanderen (sinds 27 december 
1540)) op zich nemen. A. beheerste het Nederlands niet. De Vlaamse steden lieten 
hunn stukken vertalen opdat A. er kennis van zou kunnen nemen. Als stadhouder 
vann Maanderen ontving A. een jaarsalaris van 4000 £. Als stadhouder van grens-
provinciess had A. permanent zes spionnen in dienst. Hij ontving daarvoor van de 
vorstt een jaarlijkse vergoeding ten belope van 326 £. 

gg Nog in 1524 nam A. de ordonnantiebende van zijn vader over. A. verwierf veel mi-
litairee roem. In 1532 werd hij kapitein en gouverneur van Den Bnel. Tijdens de 
campagnee van 1536-1537 moest A. echter het opperbevel laten aan Hendrik van 
Nassau*.. Maar later werd A. alsnog maréchal de l'ost. Daarvoor kreeg hij een jaar-
salariss van 1000 £. In 1542 voerde hij de troepen aan in de oorlog tegen Frankrijk 
enn tijdens de campagne ter onderwerping van Gelre. In 1547, bij de slag van Mühl-
berg,, vocht A. aan de zijde van Karel V. In 1552 speelde A. een leidende rol bij de 
heroveringg van Hesdin. Enkele maanden later overleed hij ten gevolge van verwon-
dingenn opgelopen tijdens het beleg van Terwaan. 

hh In 1519 zond Karel A. naar zijn tante Margareta. A. moest haar aansporen Karels 
kandidatuurr voor het keizerschap krachtig te steunen. Tijdens de eerste daaropvol-
gendee jaren vergezelde A. Karel V meestal tijdens diens rerzen. 

11 Karel stuurde A. in oktober 1539 als zijn gezant naar Gent. Uiteindelijk gingen de 
Gentenaars,, op aandringen van de wevers en de cresers, niet in op de voorstellen die 
A.. namens de keizer aan de rebelse stad had voorgelegd. Later zag A. toe op de vol-
trekkingg van de straffen die de keizer Gent had opgelegd. A. leidde ook de bouw 
vann het Spanjaardenkasteel en hij werd de eerste commandant van deze citadel. 

ARABARAB RSA 23 f 24v, Gachard ed., Collection des voyages. II, 503; M. Baclde cd., De domein-
goederengoederen van de vorst, 209, 339, 347 en 404; Idem, De collaterale raden, 250; K. Brandi, Keiler Karel 
V,V, 84-85; B. Delmaire, Thérouanne et Hesdin', 131; L.V.G. Gorter-van Royen, Maria van 
Hongarije,Hongarije, 164-176, 235-237, 247, 262-265 en 269; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 
200;; Het Gulden Vues, 39; P.P.J.L. Van Petcghem, De Raad van Vlaanderen, 106-107 en 154, H. 
Poullet,, Les gouverneurs de province, 160-161, 176 en 179; R. Vermeir, 'Adricn de Croy, eerste 
graaff  van Roeulx', in: H. Soly en J. Van De Wide eds., Carolus, 199 en F. Walser m.m.v. R. 
Wohlfeil,, Die Spanischen Zentralbehörden, 248 en 263. 
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0577 Croy, Antoon, heer  van Sempy50, van Tours-sur-Marn e en van Saint-Piat (na 
1455-1546),, 1, AP 

aa A. was de tweede zoon van Filips*, graaf van Chimay en Walburga van Moers. A. 
wass dus een broer van de Karel*  eerste prins van Chimay. 

cc De hoflijst van 21 juni 1517 vermeldt A. als één van de kamerheren van de jonge 

Karell  V. A. behoorde ook tot Karels gevolg tijdens diens reis naar Spanje in 151" 
(488 s. per dag). Niettegenstaande zijn gevorderde leeftijd benoemde Maria van 
Hongarijee A. in 1531 tot haar chevalier d'honneur. Wel meende de regentes dat A. 
zachtmoedigg was en dat hij bijgevolg moeilijk opkon tegen sterke persoonlijkheden. 
Toenn na de dood van Jacob II I van Luxemburg*, in 1532, een carroussel van 
benoemingenn voor hoge edellieden op gang kwam, spande Maria zich zeer in om A. 
nogg enkele lucratieve ambten te bezorgen. Dankzij haar lobbywerk werd A. toen 
opperwachtmeesterr van Brabant. Ook kreeg A. een aanstelling als eerste commissaris 
voorr de vernieuwingen van de magistraat in Maanderen. Normaliter oefende de 
stadhouderr deze functie uit, maar het Vlaamse stadhouderschap bleef vacant tussen 
15322 en 1541. Als eerste commissaris oefende A. ook toezicht uit op de bedijking in 
hett graafschap. Na de aanstelling van Adnaan van Croy*  als stadhouder van 
Maanderenn werd A. tweede commissaris. Deze functie oefende hij uit tot bi| zijn 
overlijden. . 

dd A. zetelde als gewoon lid in de Raad van State van bij de oprichting van dit college 
inn 1531. In 1542 zetelde A. in een ad hoc samengestelde Raad van Oorlog. Deze 
moestt een strategie bedenken om de Nederlanden te vrijwaren van de plunder-
tochtenn van Maarten van Rossem. In 1543 werd A. nog aangesteld tot voorlopig üd 
vann de Raad van Financiën. Uit deze opsomming moge blijken dat A. een ijverig be-
stuurderr was. 

ee In 1516 werd A. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel). 

gg K. oefende ook een militaire functie uit: hij was kapitein van Le Quesnov. 

11 In 1534 gaf Maria aan Barend van Orley de opdracht een portret van A. te 
schilderen. . 

ARABARAB RSA 23 f 24v; Gachard cd., Collection des voyages. II, 503; M. Baelde, De collateral raden, 
251-252,, Het Gulden \ 'lies, 39; L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 125, 144-145, 
167-P6,, 190, 24". 260 en 278 en P.P.J.L. Van Peteghem, De Ruadvan I laanderen, 106, 108 en 
164-165;; J. Lauwercys, in: XBW. I, k. 653-660. 

0588 Croy, Ferry van, heer  van Roeulx (-17.06.1524), 1, HE 

aa De heren van Roeulx uit het huis Croy stammen af van Jan II I (1436-1505), de 

tweedee zoon van Antoon (de Grote) en diens tweede echtgenote Margareta van 

Lotharingen.. Jan II I x Johanna van Crecques (+ 1489). Ferry x in 1491 Lamberta 

r>r> ""  Dep. Pas-de-Calais, arr. Montrcuil-sur-Mer, k. Campagne-lèz-[ lesdin. 
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vann Bnmeu (+ 27.04.1556, te Saint-Omer), de tweede dochter van Guy van Bnmeu. 
UitUit  dit huwelijk sproten drie zonen en een dochter. Adriaan*, werd net zoals zijn 
vaderr stadhouder van Artesië. De tweede zoon Ferry, overleed op jonge leeftijd. 
Pauss Adriaan VI bevestigde Eustache, de derde zoon, op 8.09.1523 als bisschop van 
Atrechtt (+ 3.10.1538). Dochter Antoinette x Jan, burggraaf van Dreux. 

cc F. vergezelde Filips de Schone tijdens diens eerste reis naar Spanje (1501-1503). Op 
155 juni 1502 (het Hof bevond zich toen in Toledo) werd hij ingeschreven als 
kamerheerr (36 s. per dag). Ook op 10 mei 1512 verbleef F. aan het hof. Later stelde 
dee jonge Karel V F., na tussenkomst van diens verwant Willem van Croy-Chièvres*, 
aann tot eerste hofmeester. Ook op de hoflijst van juni 1517 prijkt F. als eerste hof-
meester.. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 95 s. 

dd Als hofmeester was F. tijdens de eerste jaren van Karels persoonlijke regering lid 
vann diens Hofraad. F. nam actief aan de vergaderingen deel. In Spanje werd F.'s 
dagvergoedingg opgetrokken tot 109 s. 7 d. In Spanje brak er een hevige ruzie uit 
russenn F. en Willem van Croy-Chièvres*. F. verliet vervolgens het hof en begeleidde 
Karelss broer Ferdinand naar de Nederlanden. 

ee F. werd in 1505 verkozen tot Vliesndder (17° kapittel, Middelburg). 
ff  F. bekleedde sinds 1513 het stadhouderschap van Artesië. In deze functie was F. in 

15233 verantwoordelijk voor de bevoorrading van de gezamenlijk campagne voeren-
dee Nederlandse en Engelse legers. F. was nog steeds stadhouder bij zijn overlijden. 

gg Verder was F. zeker sinds 1522 de aanvoerder van een ordonnantiebende die 

bestondd uit 50 hommes d'armes en 100 boogschutters. 
11 Bij de doopplechtigheid van de jonge Karel V in 1500 droeg F. het doopkleed. 

ARABARAB RSA 23 f 26r; ADN B 2333 f. 108v en 19164 (44000); C.F. Butkens cd., Trophees 
(1641),, 586, Jean Molinct, Chroniques. II, 468-471; Gachard ed., Collection des voyages. I, 348 en 
II,II,  503, Ciuülaume, Htstotre des bandes d'ordonnanct, 200; Het Gulden Vues, 38; S.J. Gunn, The 
Dukee of Suffolk's March', 602, A. Hcnne, Htstotre du rigne de Charles-Quint. Ill,  80, W. 
Paravicini,, Guy de Brimeu, 514 n. 78; \L Pouller, Les gouverneurs de province, 176 en I\ Walser 
m.m.v.. R. Wohlfeil, Die Spantshen Zentralbehörden, 124, 133-134. 

0599 Ctoy, Filips, graaf van Chimay, heer  van Sempy en van Quiévrain (eind 

novemberr 1434 - 18.09.1482), 1, HE 

aa F. was een zoon van Jan, graaf van Chimay en Maria van Lalaing, dame van Ecaus-

sines.. F.'s broer Jacob (+ 1516) was een kanunnik van het Luikse kathedrale kapit-

tel.. Na de moord op de plaatselijke bisschop Lodewijk van Bourbon*, wilde Jacob 

dienss katheder bezetten. Maar er waren meedere kandidaten. Uiteindelijk won Jan 

vann Horn het pleit. Jacob zou in 1502 alsnog bisschop van Kamenjk worden. 

Michiel,, heer van Sempy* was een tweede broer van F. In 1454 F. x Walburga van 

Meurs,, dochter van graaf Vincent en Anna van Beieren. Uit het huwelijk van F. en 

Walburgaa sproten vier kinderen: Karel*, 1° prins van Chimay; Antoon*, heer van 
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Sempy;; Kathanna (+ 1544) x in 1490 Robrecht II van der Mark*, heer van Sedan (+ 
1536)) en Margareta (+ 1511) x in 1501 Jacob III , graaf van Horn*. 

cc Antoon van Croy, F.'s vader, en F. verbleven in de jaren 1450 meestal aan het hof. 

Zee beschikten er over veel invloed. In tegenstelling tot een eerder gedane belofte 
benoemdee de graaf van Charolais (de latere Karel de Stoute) F. in 1457 met tot 
derdee kamerheer. Twintig jaar later stelde MaximÜiaan F. wel aan tot eerste 
kamerheerr (augustus 1477). 

ee In 14 3̂ werd F. verkozen tot Miesndder (12° kapittel, Yalencijn). 

ff  In 1474 benoemde Karel de Stoute F. tot stadhouder van Gelre. Sinds 1476 oefende 

F.. dit ambt daadwerkelijk uit. In maart van dat jaar vergaderde hij over de situatie in 
Gelree te Den Haag met Karel de Stoute en enkele andere edellieden. Sinds 1479 
tradd F. op als luitenant-generaal van Luxemburg namens Maria en Maximiliaan. Hij 
speeldee dan ook een belangrijke rol bi) de pacificenng van dit hertogdom. 

gg In de jaren 1450' nam F. deel aan de oorlog tegen Gent. In 1453 werd hij geridderd. 
Ookk na 1470 bekleedde F. belangrijke militaire functies. Zo nam hi] deel aan het be-
legg van Neuss (1474). Hij voerde er een tijdje het commando over de Italiaanse 
huurlingen.. F. nam deel aan de slag bij Nancy. Hij werd er krijgsgevangen genomen. 
Laterr in 1477 heroverde F. zijn heerlijke stad Chimay op de Fransen. In 1478 was F. 
kapiteinn van bende van 50 lansen uit het leger van Maxirruliaan. In 1480 poogde F., 
alss voornaamste Henegouwse edelman, de niet betaalde troepen uit het graafschap 
tee verjagen. Later voerde F. samen met Engelbrecht van Nassau* de Bourgondische 
troepenn aan in de oorlog tegen de Fransen. 

hh In 1475 pakte F., op bevel van Karel de Stoute, Lodewijk van Luxemburg graaf van 

Saint-Poll  op. In 1478 bepleitte F. als hoofd van een Bourgondische afvaardiging 
mett succes een wapenstilstand van een jaar bij Lodewijk XI . Op 18 december 1478 
werdd F. belast met de leiding van een onderzoekscommissie. Die moest uitklaren 
waaromm in Holland de twisten tussen Hoeken en Kabeljauwen weer waren opge-
laaid.. De commissie kreeg ook als opdracht mee deze twisten te bedaren. In 1480 
onderhandeldee F. opnieuw met Kabeljauwse en Hoekse edelen en steden, nu in 
samenspraakk met o.a. Engelbrecht van Nassau*. In 1481 reisde F. namens Marga 
retaa van York naar Engeland. 

kk Zeker sinds 1462 ontvang F. geld van de Franse koning als één van diens raads-

lieden-kamerheren.. Daarom beval Karel de Stoute F. in 1465 zijn hof te verlaten. 
F.'ss vader Jan en zijn oom Antoon ondergingen toen hetzelfde lot. In augustus 1468 
verleendee Karel graüe aan de bannelingen. 

11 In december 1477 duidde Maxirruliaan F. aan als één van de voogden van Guy van 
Bnmeuss kinderen. In 1481 nam F. deel aan de doopplechtigheid van Frans, de 
tweede,, jong gestorven zoon van Mam en Maximiliaan. F. verzamelde, net zoals 
zijnn vader, kostbare manuscripten. Rogier Van der Wevden schilderde een portret 
vann F. (nu in het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten). Molinet karakteri-
seerdee F. o.a. zh: fort eloquent, sage et dtscret (I, 164), As: fort affecté au bten é paix et au 
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saïutsaïut de la chose publicque (/., 271), of nog als: preu et vailiant aux armes, elegant personage, 

moultmoult eloquent, sag et discret en tous ses affaires et fort bien adressiét en toute  ̂ qualité  ̂ de bonnes 

meurs.meurs. Omwil le van de zilveren belletjes die aan de teugels van zijn paarden 

rinkeldenn kreeg F. de bijnaam: la clochette du Hainaut. 

ADNADN B 2121 f. 311v-359r en 2124 f. 186v-l87; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis 
derder dagvaarten, 294; Jean Molinct, Chroniques. I, 36, 62, 84, 97, 100, 131, 149, 151, 154, 164, 168, 
183,, 209, 234, 246-248, 250, 252, 265, 271, 277, 299-301, 322-323, 326-328, 330-333, 361, 
367,, 375 en 377; M.R. Thielemans ed., 'Ix-s Croy', 130 e.v., Gachard cd., 'Ordonnance et état 
dee la maison de Maximilien', 118; M.J. van Gent, 'Tertijelike saken", 122, 209-212 en 254 
Guillame,, Histoire des bandes d'ordonnanct, 198; Het Gulden Vlies, 37, A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, 
DeDe Grote Raad. II, 46; G. Moreau, 'Jacques de Croy', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher 
eds.,, CE. I, 368; W. Ossoba, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 149-150 en W. Paravicini, 
'Moers,, Croy, Burgund', 110. 

0600 Croy, Fi l ip s van, heer van Croy51, graaf van Porcien, heer van Aarschot etc. 

(-1511),, 1, A P 

aa F. was de oudste zoon van de beroemde Antoon, bijgenaamd de Grote (ca. 1402-

naa 147552) en van diens tweede echtgenote Margareta van Lotharingen, erfdame van 

Aarschott etc. F. x in 1455 Jacoba van Luxemburg, dame van Bar-sur-Aube (+ 1511) 

enn een dochter van de op de Panjse Place de Grève onthoofde Lodewijk van 

Luxemburg-Saint-Pol.. F. had drie zussen en twee broers. Johanna x met Lodewijk 

graaff  van Zweibrücken en Veldenz. Isabelle x Guy van Estoutevüle. Jacoba x Jan 

vann Ligne*. Karel overleed op jonge leeftijd en F.'s jongste broer Jan, heer van 

Roeulxx (+ 1505) was de vader van Ferry*. Uit het huwelijk tussen F. en Jacoba 

sprotenn drie zonen: Hendrik*, heer van Aarschot (+ 1514), Willem* , heer van 

Chièvress (+ 1521) en Antoon (+1495), bisschop van Terwaan sinds 1485. 

gg In 1476 voerde F. een Bourgondische compagnie aan in Lotharingen. In 1477 werd 

F.. gevangen genomen bij Nancy. In november 1477 leverde F. in het Wesdand van 

Maanderenn alweer slag tegen de Fransen. In 1479 nam F. deel aan de slag bij Guine-

gatte.. F. was betrokken bij de pacificering van Luxemburg in 1480. F. verving Filips 

vann Kleef*  van augustus 1482 tot juni 1483 als kapitein-generaal van Henegouwen. 

jj  In 1482 nam F. deel aan de Gentse vergadering van de Staten-Generaal. In het 

najaarr schonk de magistraat van Aalst F. wijn. Wellicht nam F. ook toen deel aan de 

vergaderingg van de Staten-Generaal namens de Vlaamse adel. 

kk F. was een tijdje lid van de Franse ridderorde van Saint-Michel. In de jaren '70 van 

dee 15° eeuw was F. zeker een tijdje in dienst van Lodewijk XI . Zo werd F. in 1475 

samenn met drie andere overgelopen Bourgondische edellieden uitgesloten van de 

511 Crouy-Saint-Pierre, Dep. Somme, arr. Amiens. 
522 Deze Antoon zou in 1481 Maximiliaan nog verzocht hebben hem rechten op een molen in het 
graafschapp Namen toe te kennen (cfr. ADN B 18824 (23739)). Bij die molen gaat het wellicht om 
Antoon,, heer van Scmpy; zie aldaar. 
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amnestiebepalingenn uit het bestand van Soloeuvre. F. zou later verklaren dat zijn 
schoonvaderr hem ertoe had overhaald de Bourgondische zaak te verlaten. Maar in 
decemberr '75 was F. al opnieuw kamerheer van Karel de Stoute. Krachtens de 
vredee van Atrecht uit december 1482 kreeg F. de goederen die de Fransen eerder 
haddenn aangeslagen terug. 
F.'ss graftombe lag in Porcien. 

Jcann Molinct, Chrontaues. I, 151, 168, 209, 248, 263, 305, 330-333 en 394, II, p. 128, C.K 
Butkenss cd., Trophees (1641), 586, W.P. Blockmans cd.. Handelingen van de lieden, I, 45 en 251, 
MR.. Thielemans cd., 'Les Croy', 130, L. Poullct, Les gouverneurs de province, 151 et 163, R. 
Yaughan,, Charles the Bold, 250 en R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 449. 

Croy,, Filip s II  van, 1° markies, later  hertog van Aarschot (1496-1549) 1, BR 
F.. was de oudste zoon van Hendrik, graaf van Porcien*. F. 1) in 1520 x Anna van 
Crov-Chimav-Beaumontt (1501-1539), een dochter van Karel van Croy*, de prins 
vann Chimay, 2) Johanna van Humières en 3) in 1548 Anna van Lotharingen, de we-
duwee van René van Chalon*. Drie broers van F. doorliepen een schitterende reli-
gieuzee loopbaan: Willem werd o.a. kardinaal en aartsbisschop van Toledo; Ro-
brecht,, bisschop van Kameri]k en Karel, bisschop van Doornik. F's zuster Jacoba x 
Antoonn II van Glymes-Bergen*. 

F.. was wellicht de rijkste edelman van zijn generatie. Hij had o.a. een aanzienlijk 
deell  opgestreken van Willem van Croy-Chievres'*  erfenis. 
Inn 1521 werd F. benoemd tot hoofd van de Raad van Financiën. In 1531, bij de 
oprichtingg van de Raad van State, volgde de aanstelling tot gewoon lid van dit 
college.. In 1532 en 1533 stond F. bovendien opnieuw aan het hoofd van de Raad 
vann Financiën. Omwille van zijn militaire kwaliteiten zetelde F. in 1542 in een ad boe 

Raadd van Oorlog. Deze moest de dreiging die uitging van Maarten van Rossem 
afwenden. . 

F.. werd reeds in 1516 verkozen tot Vliesndder (Brussel, 18° kapittel). 
Inn 1521 werd F. tevens aangesteld tot stadhouder van Henegouwen. F. bekleedde 
ditt ambt tot in 1541. Sinds 1537 combineerde F. het met het grootbaljuwschap van 
dezee provincie. Verder was F. van 31 december 1531 tot en met 1 augustus 1533 
actieff  als stadhouder van Luxemburg en van Chiny. 

F.. nam na het overlijden van Willem van Croy-Chièvres*  diens ordonnantiebende 
overr (50 hommes d'armes en 100 boogschutters). Karel V bevestigde F. in 1522 in dit 
commando. . 

M.. Baelde, De collaterale raden, 252-253, M. Dicrickx, 'Croy, Karel van, abt en bisschop', in: 
.YBIJ".. 2, k. 148-158; L.Y.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 52, 127, 144, 168-176, 
179,, 187, 235, 237, 25T-265, 269-2^2, 2 8̂ en 302; A. Henne, Histoire du règne de Charles-Qumt. 
III,III,  80, H. De Schepper, 'De markies van Havre', 33-34; Guillaumc, Les bandes d'ordonnance, 
198;; Het Gulden Vlies, 39 en H. Poullet, Les gouverneurs de province, 152 en 163. 
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0622 Croy, Hendri k van, graaf van Porden53, heer  van Aarschot, van Beaumont en 
vann Renty (-1514), 1, BR/LUX 

aa H. was een zoon van Füips*  en van Jacoba van Luxemburg. H. was dus de oudere 
broerr van Willem van Croy-Chièvres*. H. x met Charlotte van Chateaubriant, dame 
vann Loigny. Uit dit huwelijk sproten zeker vier zonen: Füips II van Croy-Aarschot*, 
Willem,, kardinaal en aartsbisschop, Robrecht, bisschop van Kamerijk en Karel, 
bisschopp van Doornik, en een dochter Jacoba x Antoon II van Glymes-Bergen*. 

gg In 1478 was H. kapitein van een compagnie van 100 lansen van Maximihaan. 

11 H.'s graftombe lag in Porcien. 

(].]''.. Butkens ed, Trvphees (1641), 586; M. Dierickx, 'Croy, Karel van', in: NBW. 2, k. 148-158 
onn (iuillaume, Histoire des bandes d'ordonrtance, 198. 

0633 Croy, Karel van, graaf, later  1° prin s van Chimay, baron van Quiévrain (wel 
lichtt ca. 1450-1.09.1527), 1, HE 

aa K. was een zoon van Filips graaf van Chimay* en van Walburga gravin van Meurs. 
K.. was dus een broer van Jacob de bisschop van Kamenjk (zie notitie Füips van 
Croy-Chimay,, en alhier onder h). K. x Louiza van Albret (+ 1537) in mei 1497. 
Louizaa was de zuster van Jan, de koning van Navarra. Eerder zou K. een huwelijk 
mett Anna van York, een dochter van Edward IV hebben versmaad. Louiza's bruid-
schatt bestond uit het burggraafschap Limoges en de heerlijkheden Landrecies en 
Avesnes.. Uit het huwelijk van K. en Louiza sproten twee dochters: Anna (1501-
1539)) x Filips II van Croy-Aarschot*  en Margareta, dame van Wavnn en van Ecaus-
siness (+ 1549) x Karel II van Lalaing, een zoon van Karel I* . Tevens werden er 
zekerr twee zonen geboren uit dit huwelijk: Filips en Engelbrecht. Stierven zij jong? 

cc Reeds in 1482 was K. eerste kamerheer van Maximihaan. In 1494 diende K. als 
kamerheerr in de eerste zelfstandige hofhouding van Füips de Schone. K. was toen 
tevenss lid van de ambulante hofraad van deze vorst. Uiteraard was K. aanwezig bij 
dee Blijde Intredes van Filips de Schone te Leuven en te Brussel. Op 14.07.1498 
benoemdee FÜips de Schone K. tot chevalier d'honneur van Johanna van Castüië. Na 
hett overlijden van Füips de Schone (26.09.1506) stelde Maximüiaan K. aan tot 
voogdd en eerste kamerheer van zijn kleinzoon Karel. In 1509, legde K. deze functies 
neerr ten gunste van Willem van Croy*, heer van Chièvres. K. beschouwde deze 
ambtenn als louter erefuncties. Margareta trok de opvoeding van haar neef immers 
naarr zich toe. Toch vercheen K. nog regelmatig aan het hof; zo ook op 10 mei 
1512. . 

dd In 1505 behoorde K. tot de raadsheren die onder het voorzitterschap van Willem 

vann Croy-Chièvres de Nederlanden bestuurden tijdens de tweede Spaase reis van 

Füipss de Schone (zie ook onder 1). 

5'' Chatcau-Porcien: Dep. Ardennes, arr. Rethcl. 
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ee K. werd verkozen tot Miesndder tijdens het 15° kapittel (Mechelen, 1491). 

gg K. nam deel aan de slag bij Guinegatte (1479). Daar redde Maximiliaan van 

Oostenrijkk wellicht K.'s leven. Maximiliaan Vermoedelijk in opdracht van Maximi-

liaann ging K. in 1483 naar Luxemburg poury deffendre ses droits sur cetie province et autres. 

Tenn tijde van de Vlaamse regentschapscrisis koos K. de zijde van Maximiliaan. Zo 

wass hij present bij de inname van Oudenaarde in 1484. Maximiliaan benoemde K. 

inn oktober 1489 tot luitenant en kapitein-generaal van het graafschap Henegouwen. 

K.. zou deze ambten uitoefenen tot in 1521. In 1489-'90 w7as F. tevens kapitein-

generaall  van het Maamse Westland. F. beschikte met over het nodige geld om zijn 

Duitsee huurlingen te kunnen betaten. Daarom droeg hij de (kleine) steden uit dit 

gebiedd op renten te verkopen voor het fenomenale bedrag van 35.000 ƒ De steden 

zegdenn slechts 24 .000/ toe. Volgens Jean Molinet, Chroniques. II, 114: vormde K. als 

aanvoerderr een goed stel met Maximiliaans luitenant-generaal Albrecht, de hertog 

vann Saksen*: "Ces deux princes ensambks unis et accompagnié ̂de grant noblesse, conducteurs 

dede guerre et gendarmerie, tant d'Alemaigne que de Haynau, par une proesse et haux explots dignes 

dede memoirs, iabourèrent d la ressource des pays'' Zeker tijdens Maximiliaans afwezigheden 

oefendee K. een grote invloed uit Albrecht. 

hh In 1491 gaf Maximiliaan K. de opdracht met Füips van Kleef*  te onderhandelen 

opdatt deze zijn bezetting van Sluis zou opgeven (Jean Molinet, Chroniques. II, 216: 

"En"En ce temp^j Charles de Croy, prince de Chimay, avoit totale puissance par Ie roy des Komains 

dede Jaire lappointement de monseigneur Philippe de Clèves, qui lors tenoit les deux chasteaux de 

l'Eclusel'Ecluse a main forte"). In 1492 behoorde K. tot diegenen die alsnog de vrede bewerk-

stelligden.. (Jean Molinet, Chroniques. IL, 321: "Entre les illustres, grans et nobles personna-

gesges qui jabriquirent ce traitiét, monseigneur Charles de Croy, prince de Chimay, fut Ie principal 

mediateur,mediateur, efficient et apointeur; car des l'an 91, qu'i fist ung voyage ès Allematgnes, la majesté 

royaleroyale lui donna auctorité et charge de ce faire; maïs quand il  fut retourné par dechd et qu 'tl 

desployadesploya sa legation devant monseigneur l'archiduc, son conseil et les trois Estas de Malines, 

aucunsaucuns esprit  ̂ brisèrent tout ce qui estoit conchupt. Et d'aultre part, monseigneur de Ravestain ne 

sese volt accorder ad ce d quoy il  s 'est main tenant condescendu, dont grant despence s 'en est ensieuvie, 

carcar les pays n 'eussent soustenu la grande et horrible cherge et dommageuse perte qu 'il^ ont depuis 

soujfertesoujferte a cause du siège."^). In 1493 behoorde K. tot de ondertekenaars van de vrede 

vann Senlis. In de tekst wordt K. genoemd als conservateur de la paix voor Hene-

gouwen.. In 1496 droeg K. bij aan een verzoening tussen Robrecht van der Mark II 

(++ 1536) en de Bourgondisch-Habsburgse vorsten. K. had veel belang bij een der-

gelijkee regeling. K.'s zuster Kathanna was immers getrouwd met Robrecht. K.'s 

broerr Jacob was als pretendent op de Luikse bisschopszetel jarenlang een intieme 

bondgenoott geweest van Robrecht van der Mark. In 1498 was K., die over uitste-

1)44 Molinet plaatst de/c man wel in een erg gunstig daglicht, maar hij had er dan ook een nauwe band 
mee. . 
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kendee contacten aan het Franse Hof beschikte,55 één van de medeondertekenaars 

vann de vrede van Parijs. In 1499 was K. erbij wanneer Füips de Schone leeneed 

aflegdee voor Maanderen en Artesië. In 1518 behoorde K. tot de onderhandelaars 

diee een niet-aanvalspact sloten met de Luikse bisschop Evrard van der Mark*  en 

dienss broer Robrecht II . 

ïï In 1497 bedroeg het jaargeld van K. 3000 ƒ 

jj  In 1478 woonde K. in Gent een zitting bij van de Staten-Generaal. 

kk K. steunde Maximiliaan onvoorwaardelijk in zijn strijd om het regentschap (zie ook 

onderr g). 

11 K. was aanwezig bij de doopplechtigheid voor de jonge Füips de Schone, in 1478. 

K.. woonde zowel Maximiliaans uitverkiezing tot Rooms-koning te Frankfurt, als 

dienss kroning te Aken bij. Op deze kroningsdag, 9 april 1486, verhief Maximiliaan 

hett graafschap van Chimay tot prinsdom. Op 5 november 1496 trad D on Juan van 

Castdiëë per procuratie in de echt met Margareta van Oostenn)k. K. woonde de 

dienst,, die in Mechelen werd gehouden, bij. Twee jaar later nam K. deel aan de 

doopplechtigheidd voor Eleonara, de oudste dochter van Füips de Schone en 

Johannaa van Castüië. In 1500 hield K. Karel, de oudste zoon van Füips en Johanna 

bovenn de doopvont. Hij was ook Karels peetvader. Ook bij de doop van Maria van 

Hongarijee (1505) was K. present. Hij droeg toen het zoutvat. K. was er tevens bij 

toenn in november 1502, Nicolaas de Ruter, ingehuldigd werd als bisschop van 

Atrecht.. Deze Nicolaas was een vertrouweling van de Bourgondisch-Habsburgse 

machthebbers.. Zowel tijdens Füips de Schones eerste als tijdens diens tweede 

Spaansee reis bleef K. achter in de Neder landen (zie ook onder d). De eerste keer 

kreegg hij de opdracht de Franse gijzelaars56 die in Valencijn verbleven, te vermaken. 

K.. ontving hiervoor 12 £ per dag. Füips raadde K. o.a. jachtpartijen te organiseren 

terr verstrooiing van deze gijzelaars. Daartoe mocht hij ook Jacob II van Luxem-

burg-Fiennes*,, Karel van Lalaing*, van Antoon van Ligne*  en Lodewijk van Rolin-

Aymenes**  optrommelen. All e heren werden vriendelijk verzocht hun valken ter 

beschikkingg te stellen. 

ARABARAB RSA 22 f. 195r en 22bis f. 2r; ADN B 18824 (23745), 18825 (23954) en 19164 
(44000);; Jean Molmet, Cbrontques. I, 1, 276, 305, 307, 315-317, 377, 438-439, 451, 465, 483, 
489-512,, 541-543 en 551; II, 73, 114-115, 120-121, 129, 147, 150-153, 156, 163, 172, 216, 223, 
225,, 261-262, 319-321, 328, 368-369, 377, 396, 418, 424-425, 437-438, 449, 452, 465, 468-
472,, 480, 519, 521, 525, 540, 547 en 560; W.P. Blockmans ed., Handelingen van de Leden, ƒ, 517-
5188 en 523-524; Idem, 'Autocratie ou polyarchie?', 324; Idem, De volksvertegenwoordiging, 396; 
Gachardd ed. 'Relation des Ktats-Généraux', 314; J. Chmel ed., Urkunden, 537 en 542; Het 

555 De Fransen steunden de aanspraken van de familie Albrct op de troon van Navarra tegen 

Ferdinandd van Aragon. 
566 De/e gijzelaars stonden garant opdat er Füips de Schone niets zou overkomen ujdens zijn 

doortochtt van Frankri|k. 
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GuldenGulden l 'lus, 38, K. Poullet, IJS gouverneurs de province, 163 en R. Wellens, in: R. Dc Smedt cd. 
LesLes chevaliers, 203-204. 

0644 Croy, Michie l van, heer  van Sempy (-1516), 1, HE 

aa M. was de derde zoon van Jan van Croy-Chimay en Maria van Lalaing. M. was dus 

eenn jongere broer van Füips, de graaf van Chimay* en van Jacob, de bisschop van 

Kamenjk.. M. x Elisabeth van Rotselaar. Uit dit huwelijk werden geen kinderen 

geboren. . 

cc M. was een raadsheer-kamerling van Maximiliaan in november 1477. 

dd In december 1510 wilde Maximiliaan M. aanduiden als lid van Margareta's Raad en 

kamerheerr van de jonge Karel V. 

ee In 1501 werd M. verkozen tot Yliesndder (16° kapittel, Brussel). 

gg In I486 streed M. tegen de Fransen. In 1492 was M. kapitein van de vesting 

Maubeuge. . 

hh M. vergezelde Füips de Schone tijdens diens tweede Spaanse reis zeker tot in Enge-

land.. Maakte hi] ook de rest van de reis mee? 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving M. een jaargeld vanwege Füips de Schone ten belope 

vann 1 2 0 0/ 

)) In 1482 nam M. namens de Henegouwse adel deel aan de Gentse vergadering van 

dee Staten-Generaal. 

kk M. steunde Maximiliaan toen in 1488 de Vlaamse en Brabantse steden opnieuw de 

stnjdd tegen de Habsburger aanbonden. 

11 Toen er in 1486 in hofkringen roddels over Boudewijn van Lannoy circuleerden, 

namm M. de verdediging van Boudewijn op zich. In 1500 was M. aanwezig bij de 

doopplechtigheidd van de latere Karel V. 

ARABARAB RSA 22bis; [can Moünct, Chromques. 1, 520 en 541, II, 45, 115, 150, 468-471, 519, 521, 
5255 en 571, J.T. dc Smidt, Hl . Strubbc e.a. cds.. Chronologische lijsten. I, 257, Gachard cd., 
'Ordonnancee et ctat de Ia maison de Maximiüen', 119.J Lamecre ed., Recueil des Ordonnances. 
III,III,  71, Ciachard ed., 'Relation des Ftats-Gcncraux', 314; |.M. Duvosquel, 'La fortune fon-
cière',, 23 en Het Gulden I 'lies, 38. 

0655 Croy, Olivier  van, Messire, O N, 1 

cc Vermeld als raadslid-kamerheer van Maxixniliaan in november 1477. 

gg Ondanks zijn moedig verweer namen de Fransen O. knjgsgevangen bij Guinegatte 

inn 14^9. 

Jeann Moünct, Chromques, L, 305 en 313 en Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilicn',, 118. 
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0666 Croy, Willem van, heer  van Chièvres57, later  hertog van Soria en van Archi , 
baronn van Roccacitta58, 1° graaf van Beaumont, 1° markies van Aarschot, 
heerr  van Temse etc. (begin 1458 - de nacht van 27 op 28.05.1521) 1, HE 

aa W. was de tweede zoon van Filips, heer van Aarschot en van Jacoba van Luxem-
burg.. Willem x Mana-Magdalena van Hamal, de weduwe van Adolf van der Marck 
enn een dochter van Willem, heer van Helderen en van Margareta van Merode. 

bb In 1485 koopt W. van zijn vader de heerlijkheden Beaumont en Chièvres. Heverlee 
ontvangtt hij als een voorschot op de erfenis. In 1516 ontving W. de hertogdommen 
Sona,, Archi en de baronie Roccacitta. Tussen 1517 en 1519 verhief Karel de heer-
lijkhedenn in de Lage Landen van W (Beaumont tot graafschap, Aarschot tot mar-
kiezaat).. W. betwistte Claude van Toulongeon* het bezit van Bornem en Rumst. De 
Grotee Raad stelde W. in vonnissen d.d. 8 februan 1493 en 14 maart 1494 in het 
ongelijk. . 

cc In 1494 wordt W. opgenomen in de eerste hofhouding van Füips de Schone als 
zelfstandigg vorst. In 1509 volgde W. Karel van Croy*, pons van Chimay op als 
eerstee kamerheer en voornaamste opvoeder van de jonge Karel V. Ook in de 
hoflijstt van juni 1517 werd W. vermeld als grant et premier chambellan. Als eerste 
kamerheerr reisde W. samen met Karel af naar het Iberisch schiereiland. Zijn dagver-
goedingg bedroeg toen 7 £ 4 s. 4 d, 

dd W. zetelde sinds 1494 ook in de ambulante Hofraad van Füips de Schone. W. bleef 
achterr in de Nederlanden tijdens de eerste Spaanse reis van Füips de Schone (1501-
1503).. Hij zetelde toen in de regentschapsraad. Ook tijdens deze tweede reis van 
Füipss de Schone bleef W. in de Nederlanden. De aartshertog vertrouwde hem nu 
hett opperbevel alle strijdkrachten toe, op het land zowel als ter zee. Bovendien 
beheerdee W. de overheidsfinanciën. De facto bestuurde W. de Nederlanden als 
stadhouder-generaal.. Füips duidde W. in zijn testament ook zo aan. W. hield ook na 
dee komst van Margareta van Oostenrijk naar de Nederlanden (1507) toezicht op de 
financiën.. Maximüiaan bevestigde W. uitdrukkelijk als lid van de Financiële Raad in 
1510.. W. stond immer een goede verstandhouding met Frankrijk voor (zie ook 
onderr k). Hij trachtte zijn pupÜ te doordringen van dit standpunt. W. zetelde in de 
eerstee Hofraad van Karel V als zelfstandig vorst (1515). Ook hield hij toen nog 
steedss toezicht op de vorstelijke financiën. In 1517 stelde Karel ook aan tot hoofd 
vann de Spaanse schatkist {contador mayor). W. verving in deze functie de net 
overledenn kardinaal de Cisneros. 

ee In 1491 werd W. verkozen tot Vliesndder (15° kapittel, Mechelen). 
ff  Van 1497 tot december 1503 oefende W. het ambt uit van groot-baljuw van Hene-

gouwen.. Hierna werd hij stadhouder, soeverein-baljuw en opperjachtmeester van 
hett graafschap Namen en kapitein van de stad Namen. Hier volgde hij Jan van 

Prov.. I Icnegouwen, arr. Ath. 
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Glymes-Bergen**  op. W. resideerde af en toe ook daadwerkelijk in Namen. Hij be-

kleeddee deze functies tot in 1509. jan van Glymes-Bergen* kreeg toen zijn functies 

terugg ter compensatie voor zijn gemiste sollicitatie naar het eerste kamerheerschap 

vann aartshertog Karel (zie ook onder c). 

gg In 1481 nam W. deel aan de Hongaarse veldtocht van Keizer Fredenk II I tegen ko-

ningg Mathias. De keizer vertrouwde hem het commando toe over 50 hommes d'armes. 

Inn 1488 werd W. kapitein van de stad Hoei. W. steunde Maximiliaan dan ook in 

dienss strijd tegen de medestanders van de familie van der Mark in Luik en tegen de 

oproengee Vlamingen. In deze periode verwierf W. een zekere roem als krijgsman: 

"Le"Le seigneur de Chtèvres, lors florissant en prouesse, autant recommandé que nul aultre de son 

edge"edge" (Jean Molinet, Chromques. II, 85). Voor de periode 15050-'06; zie ook onder d. 

Inn 1516 stelde Karel W. aan tot admiraal van het koninkrijk Napels en kapitein-

generaall  (= opperbevelhebber) ter zee voor alle landen van de vorst. 

hh In 1489 behoorde W. tot de edellieden die poogden Filips van K leeP te bewegen 

tott het sluiten van een compromis (samen met de Albrecht van Saksen", Karel van 

Croy-Chimay**  en Cornells van Bergen*) (zie ook onder k). Twee jaar later 

onderhandeldee W. opnieuw met Filips van Kleef*. In 1492 was W. ook present bij 

dee besprekingen die tot de vrede van Sluis leidden. W. behoorde tevens tot de 

ondertekenaarss van deze vrede. In 1493 ondertekende W. de vrede van Senlis. In 

15011 behoorde W. tot de onderhandelaars van het verdrag van Lyon. Di t verdrag 

behelsdee o.m. een huwelijksovereenkomst tussen de dochter van Lodewijk XI I , 

Claudee van Frankrijk (° 14.10.1499) en aartshertog Karel, de zoon van Filips de 

Schonee (°24.02.1500). Voorafgaand aan zijn tweede Spaanse reis sloot Filips de 

Schonee de vrede van Tiel met Gelre. W. behoorde tot de mede-ondertekenaars van 

ditt verdrag. 

ïï In maart 1497 bedroeg het jaargeld van W. 2000 ƒ In 1517 bedroeg W.'s jaargeld 

30000 £, 

kk In de jaren 1480' koos W. de zijde van Maximiliaan tegen de Vlamingen. W. be-

streedd ook de familie van der Mark in het Luikse (zie ook onder g). Toen er in 1519 

eenn nieuwe keizer moest worden verkozen, drong o.a. W. er bij Karel op aan te kan-

dideren.. Later ontpopte W. zich tot een tegenstander van een gewelddadige vervol-

gingg van Luther en diens volgelingen. Toch sloeg Karel V Luther in de ban na de 

Rijksdagg van Worms (17.04.1521). Enkele weken later sloot Karel een alliantie met 

pauss Leo X. Deze alliantie had tot doel de Fransen uit Milaan te verdrijven. Zo brak 

Karell  met de uitgangspunten van W.'s politiek. Deze had er steeds naar gestreefd de 

vredee met Frankrijk en ook met Engeland te bewaren. 

11 Maximiliaan ridderde Wr. op de dag waarop hijzelf tot Rooms-koning werd ge-

kroondd (9.04.I486). In 1493 woonde W. de begrafenis van keizer Fredenk II I bij. 

^^ Deze drie bezittingen lagen in het koninkrijk Napels. 
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Eenn portret van W. op 53-jange leeftijd wordt bewaard in de Brusselse Musea voor 

Schonee Kunsten (inv. 405). 

ARABARAB RSA 22bis en 23 f. 23v, W.P. Blockmans, Handelingen van de Leden. II, 1036, 1043, 
10477 en 1049; J.T. de Smidt, KI . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 263 en 273-274; 
Gachardd ed., Collection des voyages. II, 503, Jean Molinet, Chroniques. I, 509, II, 45, 64, 85, 120-
121,, 150151, 225, 261, 320, 328, 378, 384, 481, 487, 519, 551, 559, 582584; J. Lameere ed., 
KecueilKecueil des Ordonnances. III,  71; J. Chmcl cd., Urkunden, 538 en 543; Het Gulden Vlies, 38; G. 
Morcau,, 'Guülaume de Croy', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher eds., CE. I, 366-367; K. 
Poullct,, Les gouverneurs de province, 163 en 172, R. Vcrmeir, '45. Willem van Croy, heer van 
Chièvres',, in: 11 Soly en J. Van De Wide eds., Carolus, 197; R. Wellens, Les chevaliers, 204-206 
enn G. Dansaert en T. de Limburg-Stirum, Gmllaume de Croy-Chièvres, passim. 

0677 D iksmu ide, de heer  van, 1, VL 

cc Raadslid-kamerheer van MaximiHaan in november 1477. 

)) In april en juli 1493 werd de heer van Diksmuide als één edelen uit het kwartier van 

Bruggee uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de Staten-

Generaal. . 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119 en W.P. Blockmans ed., 
HandelingenHandelingen van de Leden. II, 641 en 653. 

0688 E g m o n d, Flori s van, 2° graaf van Buren, heer  van IJsselstein en van Sint-

Maartensdi j kk  etc. (1469 - 14.10.1539), 1, H Z 

aa F. stamde uit één van de belangrijkste Hollandse geslachten. Het geslacht Egmond 

behoordee traditioneel tot de factie van de Kabeljauwen. Steevast steunden de leden 

vann dit huis de Bourgondisch-Habsburgse vorsten. F. was een zoon van Fredenk, 

heerr van IJsselstein (zie hieronder) en Aleida van Culemborg (+ 20.07.1471). F. x 

opp 12.10.1500 Margareta van Zevenbergen-Glymes (na 1481 - na 1551), dochter 

vann Cornells*  en Maria van Stnjen. Maximiliaan, de oudste zoon van F. en Marga-

retaa zal het ook schoppen tot Vhesridder, stadhouder van Friesland en lid van de 

Raadd van State. Verder sproten er uit hun huwelijk twee dochters: Walburga (+ 

12.04.1547)) x op 26.08.1523 Robrecht (de jongere) van der Mark (1506-1536), zoon 

Robrechtt I en Machteld van Montfoort en Anna x 1) eveneens op 26.08.1523 Jozef 

vann Montmorency (- 1530), zoon van Filips en van Maria van Horn, x 2) Jan graaf 

vann Horn (tussen 1470 en 1475 - 1540), zoon van Jacob en Füippa van Würt tem-

berg. . 

bb Op 22.04.1524 kocht F. samen met Antoon van Lalaing*, heer van Hoogstraten 296 

gemetenn 100 Vz roeden land in Zeeland. Hiervoor betaalden ze 7030 £ 3 s. 6 d. Di t 

landd was kort tevoren aan de grafelijkheid teruggevallen. 

cc Sinds 1493-1494 werd F. opgenomen als kamerheer in de hofhouding van Filips de 

Schone.. Ook in 1497 wordt hij vermeld als kamerheer (36 s. per dag; dienst van juli 

tott en met december). In februari 1500 is F. opgeklomen tot permanent kamerheer 

(366 s. per dag). F. reisde mee in het gevolg van Filips de Schone tijdens diens eerste 
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Spaansee reis (1501-1503) (en wel als kamerheer; 36 s. per dag). In 1513 wilde Marga-
retaa aan Maximiiiaan, Ferdinand van Aragon en Hendrik VII I het recht geven een 
eerstee kamerheer voor haar neefje Karel aan te duiden. De keuze van Hendrik VII I 
viell  op F. In juni 1514 kloeg Hendrik echter dat F. in Karels hofhouding nog 
minderr invloed kon uitoefenen, dan mocht hij in Rome hebben verbleven. 

dd Na het overlijden van Filips de Schone zetelt F. in de Hofraad van Margareta van 
Oostenrijk.. Hij behoorde er tot de pro-Engelse factie. F. zou deze lijn de rest van 
zijnn leven getrouw blijven (zie ook onder k). In 1531 bij de oprichting van de Raad 
vann State werd F. benoemd tot gewoon lid van deze raad. Maria van Hongarije 
wenstee niet dat F. aan het hoofd van de Raad van Financiën zou komen te staan, 
omdatt ze meende dat hij tekorten vooral zou dekken door grote delen van het vor-
stelijkk domein te verkopen. 

ee In 1505 F. werd verkozen tot \Tiesndder (17° kapittel, Middelburg). 

ff  Sinds 1510 vertegenwoordigde F. de Habsburgse regering in die delen van Gelre die 
zee beheerste. F. was verwant aan de Gelderse hertogelijke familie. Toen Jons van 
Saksen'' in 1515 afstand deed van zijn rechten op Friesland en deze overdroeg op 
Karell  V, duidde deze laatste F. aan als stadhouder. F. oefende dit ambt uit tot in 
1517. . 

gg F. voerde de vloot aan die Filips de Schone in 1505-'06 een tweede maal naar 
Spanjee bracht. Later vestigde F. vooral de aandacht op zich als aanvoerder in de 
strijdd tegen de Fransen en tegen de Geldersen. Sinds 1507 stond F. aan het hoofd 
vann een eigen, weliswaar kleine, ordonnantiebende (25 hommes d'armes). Toen Karel 
VV de Nederlanden in het voorjaar van 1522 verliet, duidde hij F. aan als kapitein-
generaall  van het leger. F.'s ordonnantiebende telde toen 50 hommes d'armes en 100 
boogschutters.. Wel was F. ernstig ziek tijdens een goed deel van dat jaar. Margareta 
vann Oostennjk duidde F in 1523, tot vreugde van de Engelsen, aan als bevelhebber 
vann het Nederlandse leger dat samen met Engelse troepen Frankrijk zou binnen-
vallen.. F. ontwierp een gewaagd aanvalsplan. De geallieerde troepen moesten zo ver 
alss mogelijk naar het zuiden door te stoten, zonder tijd te verliezen met belege-
ringen.. De campagne was aanvankelijk een groot succes. Maar de vroeg invallende 
winterr dwong de geallieerden tot de terugtocht. In 1536 was F. opnieuw kapitein-
generaall  van het leger dat opereerde in het noorden van de Lage Landen. 

hh F. ondertekende op 14.04.1510 een overeenkomst met Fredenk van Baden, bis 
schopp van Utrecht, en de Staten van het Oversücht waarin de dne partijen beloof-
denn gedurende een half jaar hertog Karel van Gelre gezamenlijk te bekampen. 

kk F. behoorde tot de ferventste leden van de pro-Engelse factie in de Raad van Mar-

garetaa (zie ook onder c, d en g). Hij onderhield dan ook goede relaties met Engelse 
raadsherenn en legeraanvoerders zoals William lord Sandys en kardinaal Wolsey. In 
15200 had een zekere Daniël van Zijl uit Oudewater F. beledigd. F. eiste voor het 
Hoff  van Holland openbare boetedoening, het opdragen van missen e.d. De Grote 
Raadd evoceerde de zaak en veroordeelde Daniël op 13 december 1521 enkel tot het 

file:///Tiesndder
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vragenn van vergiffenis. F. voerde ook een proces tegen zijn halfzuster Kathanna (zie 

ookk onder Frederik van Egmond). 

ARABARAB RSA 22 f. 105r en 22bis; J.T. de Smidt; K.I. Strubbe ca. cds., Chronologische lijsten. II, 
2566 en 294, Gachard ed., Collection des voyages. I, 348; J. Chmel cd-, Urkunden, 538; R. F-'ruin ed., 
DeDe /eenregisters van Bewesten Schelde, nr. 1411; M. Baelde, De collateral raden, 257; Beelacrts van 
Blokland,, 'De nationale positie'. 33-36; A.W.H. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 
65-66,, L.V.G. Gorter-van Roycn, Maria van Hongarije, 53, 130, 144, 170-171, 176, 182, 189 en 
223;; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 203, Het Gulden Vlies, 38; S.j. Gunn, 'The Duke 
off  Suffolk's March', 603-630; A. Henne, Histoire du regne de Charles-Qumt. I, 103 en III,  79; CA. 
vann Kalveen, Het bestuur van btsschop en Staten, 143-145; L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 160; H. 
Poullet,, Les gouverneurs de province, 156 en 181; J.S. Theissen, De regeering van Karel V, 33-48; J.D. 
Tracy,, Holland under Habsburg Rule, 71, 113 en 216; A. Walther, Die Anjdnge Karls V., 112-119. 

0699 Egmond, Frederik van, heer  van IJsselstein (sinds 1483), (sinds 24.06.1498) 
graaff  van Buren en van Leerdam, ndder, bijnaam Schele Gijs (ca. 144059-1521), 1, 

HZ Z 
aa F. was de tweede zoon van Willem en Walburga van Moers. Jan III *  was de oudere 

broerr van F. Willem jr.*  was de jongere broer van F. F. x 1) in 1464 Aleida van 
Culemborgg (+ 20.07.1471), vrouw van Sint-Maartensdijk, dochter van Gernt II en 
Elisabethh van Buren, x 2) Walburga van Manderscheid. Uit het eerste huwelijk van 
F.. sproot zeker één zoon: Floris*. Verder had F. misschien een dochter: Wemmer. 
F.. had ook drie buitenechtelijke kinderen: Knstoffel, Willem en Kathanna. 

bb F. moest om het bezit van Sint-Maartensdijk een proces voeren voor de Grote 

Raad. . 
cc In 1474 was F. raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. In 1477 werd F. raadslid-

kamerheerr van Maximiliaan. Zijn dagvergoeding bedroeg 24 s, indien present.. 
gg Samen met zijn oudere broer, nam F. in 1474-1475 deel aan de belegering van 

Neuss.. In Gelre ondersteunde F., samen met zijn broers, krachtig de acties die zijn 
vaderr er ondernam. Nadat Bourgondische troepen het hertogdom hadden veroverd, 
kreegg F. er belangrijke functies. Ook na het overlijden van Karel de Stoute verde-
digdee F. er de Bourgondische belangen. Van apnl 1478 tot april 1481 hielden de 
anti-Bourgondischee Nijmegenaren F. en zijn broer Willem jr. gevangen. Na zijn 
vrijlatingg streed F. opnieuw aan de zijde van David van Bourgondië en Maximiliaan 
tegenn de Stichtenaren die o.a. F.'s heerlijkheid IJsselstein bedreigden. In 1481 werd 
F.. ook nog aangesteld tot baljuw en slotvoogd van Schoonhoven. In 1483 versloe-
genn Maximiliaan en F. de Stichtenaren. Deze laatsten moesten o.m. aanvaarden dat 
eenn Bourgondisch garnizoen in Utrecht werd gelegerd. Dit garnizoen stond onder 
hett bevel van F. In februari 1484 nam F. ook nog Amersfoort in. In de stad bevon-
denn zich tal van Hoekse ballingen. F. beweerde dat hij tijdens de oorlog tegen de 
Stichtenarenn 13.000/had uitgegeven. Dit bedrag vorderde hij van het najaar van 
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14833 af van bisschop David en de plaatselijke staten. In 1486 werd F. baljuw van 
Gooilandd en slotvoogd van Muiden. In maart 1488 voerde F. een legertje aan dat 
vanuitt Antwerpen naar Maanderen trok om Maxirruliaan te ontzetten die toen werd 
vastgehoudenn in Brugge. In 1492 moest F. Wageningen, zijn laatste bolwerk in 
Gelre,, ontruimen. 

]]  Als heer van IJsselstein werd J. zeker van 14Ó8 regelmatig opgeroepen om deel te 
nemenn aan de vergaderingen van de Hollandse staten. In januari 1476 verbleven F. 
enn zijn vader Willem* te Mechelen. Vertegenwoordigers van de Hollandse steden 
diee door kanselier Hugonet daarheen ontboden waren om er te onderhandelen over 
eenn bede, fêteerden toen beide Egmonds. 

kk F. steunde Maximiliaan in diens stnjd om het regentschap in de jaren 1480' (cfr. g). 
11 F. stond op goede voet met de Utrechtse bisschop David van Bourgondië. Zijn 

grotee vijand was Jan van Montfoort*. In 1486 was F. aanwezig bij Maximiliaan kro-
ningg tot Rooms koning te Aken. 

Jeann Molinet, Chrontques. I, 98 en 512, JT. de Smidt, I'M. Strubbe ca. cds., Chronologische lijsten. 
I,I, 354, J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 31, 272, 381, 395 en 419, 
Gachardd cd., 'Ordonnancc et ctat de la maison de Maximilien', 117; A.W.F. Dek, Genealogie 
derder heren en graven van Egmond, p. 65, M.J. van Gent, 'jan van Fgmond (1438-1516)', p. 259-
269;; Idem, 'Tertijeüke saken", 89, 101, 104-105, 118-119, 178, 184, 204, 302, 319, 330, 365, 
371,, 373, 382, 405, 422-423, 451, 474 en 477; CA. van Kalvecn, Het bestuur van bisschop en 
Staten,Staten, 30-36 en 52-68 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 41. 

0700 Egmond, Jan III , heer  van (en sinds 1486 1° graaf), heer  van Baer, Lathum, 
(sindss 1504) van Hoogwoude en Aarstwoude, bijnaam: Manke Jan (Hattem, 

3.04.14388 - Egmond, 21.08.1516) 1, HZ 

aa f. was de oudste zoon van Willem* en Walburga van Moers. ]. was dus de oudere 

broerr van Fredenk*  en Willem jr.*. J. x in mei 1484, te Den Haag en in 

aanwezigheidd van vertegenwoordigers van de Hollandse hoofdsteden, met Magda-

Ienaa van Werdenburg (1464-1538). Magdalena was een dochter van Joris, graaf van 

Werdenburgg en van Kathanna van Baden. Magdalena was tevens een nicht van 

Maximiliaann van Oostennjk. Maximiliaan had dan ook een hand in dit huwelijk. Uit 

dee verbintenis tussen J. en Magdalena sproten tien kinderen. Eén dochter overleed 

naa een maand. Josina x in 1511 Jan II van Wassenaar*  (1483-4.12.1523). Walburga 

(++ 7.03.1529) x Willem de Rijke, graaf van Nassau (1487-1559) (Willem van Oranje 

wass een zoon uit het 2° huwelijk van Willem de Rijke). Kathanna (1491-voor 

6.03.1544)) trad eerst in bij het Bergense kapittel van Sint-Waudru, later x Frank van 

Borssele,, zoon van bastaard Flons van Borssele. Anna (ca. 1493-30.10.1563) zou in 

hett klooster zijn getreden ten gevolge van een belofte van haar vader. Deze zou 

toenn hij zijn paard aan keizer Maximiliaan schonk ook beloofd hebben zijn mooiste 

^^ DC index op J.G. Smit ed.. Dagvaarten, geeft 1462 als geboortejaar. 
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dochterr aan God te geven. In 1538 benoemde Karel V haar tot abdis van de 
Cisterciënserabdijj  van Loosduinen. Willem overleed toen hij nauwelijks 20 jaar oud 
was.. Johanna trad eerst samen met haar zuster Kathanna in bij het kapittel van Sint-
Waudru.. In 1526 Johannna alsnog x Joris Schenk van Toutenbuxg*. Jan*  volgde zijn 
vaderr als graaf van Egmond. Jons (ca. 1504-1559) werd in 1526 kanunnik van het 
Luiksee kathedrale kapittel van Saint-Lambert, en in 1534 bisschop van Utrecht. Jons 
waswas ook abt van Sint-Amands60. Filips overleed in 1529 op twintigjarige leeftijd in 
Italië.. J. had ook een buitenechtelijke zoon: Albrecht. 

bb In oktober 1471 vergaderde J., namens zijn vader, samen met de abt van Egmond, 
tweee raadsheren van het Hof van Holland en stadsbestuurders van Alkmaar over 
hett herstel van de duinen bij Petten. Op 12 november 1486 verhief Maximiliaan de 
heerlijkheidd Egmond tot graafschap. In juni 1487 breidde Maximiliaan dit graaf-
schapp verder uit met de heerlijkheden Purmerend, Purmerland en Ilpendam. Maxi-
miliaann had Purmerend eerder ontnomen aan Jan van Montfoort. Nog in 1509 
probeerdee Jan Purmerend, middels een proces voor de Grote Raad terug te krijgen. 
Dee Grote Raad wees Jans verzoek echter af. 

cc In november 1477 nam Maximiliaan J. op als raadslid-kamerheer in zijn hof-

houding.. In 1494 trad J. als kamerheer toe tot de eerste hofhouding van Filips de 

Schonee als zelfstandig vorst. 
dd In 1477 benoemde Maria van Bourgondië J. tot raadsheer bij het Hof van Holland. 

Omwillee van zijn drukke bezigheden oefende J. dit ambt niet uit. 

ee In 1491 werd J. verkozen tot Vliesridder (15° kapittel, Mechelen) 
ff  Nadat Karel de Stoute in 1473 de macht in Gelre had verworven, stelde hij J. aan 

tott baljuw van Zutphen. In 1474 benoemde de hertog J. tevens tot baljuw van 
West-Friesland.. Eind juni 1474 werd J. daarenboven nog gouverneur van Arnhem. 
Opp 5 augustus 1483 stelde Maximiliaan F. aan tot stadhouder van Holland-Zeeland. 
F.. dankte deze benoeming aan zijn leiderschap van de Kabeljauwse factie (zie ook 
onderr k). Op 19 november 1515 nam J. ontslag als stadhouder. 

gg J. nam samen met zijn broer Fredenk deel aan het beleg bij Neuss (1474-1475). Als 
Hollandss stadhouder greep J. krachtig in ten tijde van de zogenaamde Jonker 
Fransenoorlogg (1488-1490) en de Opstand van het Kaas -en Broodvolk (1492). Bij 
hett beleg van Poederoyen in 1507 versloegen de Geldersen J. Hij liep er één van 
zijnn weinige militaire nederlagen op. 

hh In 1491 drong FUips van Kleef*  er op dat J. zou optreden als één van zijn garanten 

bijj  een eventueel vredesverdrag met Maximiliaan. In 1493 behoorde J. tot de mede-
ondertekenaarss van de vrede van Senlis. 

jj  J. werd als lid van de Hollandse ridderschap, zeker sinds juli 1467, regelmatig uitge-

nodigdd voor de statenvergaderingen. 

600 Nu Saint-Amand in het Dep. du Nord. 
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kk Net zoals zijn vader steunde J. de Bourgondisch-Habsburgse vorsten tn de strijd om 

Gelree (zie ook onder f). Toen aan het eind van de jaren 1470' de factiestrijd weer 

hoogg oplaaide in Holland manifesteerde J. zich als één van de leiders van de 

Kabeljauwen. . 

11 J. ondernam in 1462-1463 een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Hij werd er ridder van 

dee Orde van het Heilig Graf. Enkele portretten van j . bleven bewaard en worden 

bewaardd in het Rijksmuseum te Amsterdam (ca. 1510) en in het Centraal Museum te 

Utrechtt (ca. 1535). Het bekendste is echter een tweeluik waarop Jan en zijn echt-

genotee Magdalena worden afgebeeld. Deze diptiek wordt bewaard in het Metro-

politann Museum of Art te New York. 

Jeann Molinet, Chromques. II., 261. 283-306 en 368; J.T. de Smidt, KI . Strubbe ca. cds., 
ChronologischeChronologische lijsten. II, 85; J.G. Smit ca. cds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 2, 31, 110, 
152-1533 en 296; Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117;J. Chmel 
ed.,, Urkunden, 538; Het Gulden I 'lies, 38; A.W.H. Dek, De genealogie der heren en graven van 
Egmond,Egmond, 50-52; II . Kokken, Steden en staten, 271; K. Poullet. Les gouverneurs de province, 168; V. 
Sintobin,, '37. Jan (1438-1516), First Count ot Hgmond', in: M. VV. Ainsworth en K. 
Christiansenn eds., From I 'an Eyck to Bruegei, 185-186; M.J. van Gent, 'Jan van Hgmond (1438 
1516)',, 259-269; Idem, in: R. De Smedt ed.. Les chevaliers, 198-200 en Idem, "Pertijeüke saken", 
157-404. . 

0711 E g m o n d, Jan IV , 2° graaf van en heer  van Baer  etc. (1499-1528) 1, H Z 

aa J. was het achtste kind van Jan III *  en Magdalena van Werdenburg. J. in 1516 x 

Francoisee van Luxembourg (+ 1557). Francoise was een dochter van Jacob II *  en 

Margaretaa van Brugge-Gruuthuse. Francoise erfde in 1530 van broer Jacob I I P 

Fiennes,, Auxy, Armencières, La Hamaide etc. Ui t het huwelijk van J. en Francoise 

sprotenn drie kinderen: Karel (+ 7.12.1541 te Cartagena), Margareta (1517/1518-

1554)) en de befaamde Lamoraal van Egmond (1522-1568). 

cc J. was kamerheer van de jonge Karel V in 1517 (48 s. per dag). 

ee In 1516 werd J. opgenomen in de Orde van het Gulden Mies (18° kapittel, Brussel). 

gg Karel V stelde ]. in 1527 aan tot het hoofd van zijn Italiaanse lichte ruiterij. J. over-

leedd te Ferrara. 

AIL'iBAIL'iB RSA 23 f. 25r; A.W.Iv Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 52-53 en Het 
GuldenGulden l 'lies, 39. 

0722 E g m o n d, Wi l le m van, heer  van, van IJselstein, Leerdam, Schoonderwoerd en 

Haastrechtt  (26.01.1412 - 19.01.1483) 1, H Z 

aa W. was de jongere broer van Arnold, hertog van Gelre (1423-1473). W. x op 

22.01.14377 Walburga van Meurs, vrouwe van Baar en Lattum (+ 1459). Walburga 

wass een dochter van Fredenk en Engelberta van Kleef. Uit dit huwelijk sproten dne 

zonenn en vier dochters. Voor Jan III , Fredenk en Willem jr; zie desbetreffende 

notities.. Anna x Bernard graaf van Bentheim. Elisabeth (1455-1539) x 1) Grjsbrecht 
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vann Bronkhorst (1454-1489), x 2) Jan van der Aa, heer van Bokhoven. Walburga 
overleedd op jonge leeftijd. Margareta (+ 1496) x in 1473 1) Jan van Merode, heer 
vann Leefdaal etc, x 2) Godert Torek, kastelein van Buren (+ 1507). Verder had W. 
driee buitenechtelijke zonen en één buitenechtelijke dochter. 

dd W. was de voornaamste raadsheer van zijn broer Arnold van bij de aanvang van 

dienss regering. W. zetelde ook in de Gelderse regentschapraad tijdens Arnolds 
pelgrimstochtt naar het Heilig Land (1450-1452). Füips de Goede benoemde W. op 
19.01.14522 tot raadsheer bij het Hof van Holland. W. oefende deze functie uit tot 
27.01.1456.. W. verbleef echter meestal in Gelre. Daar steunde hij Arnold in diens 
conflictenn met diens zoon Adolf. Nadat Adolf zijn vader had opgesloten, voerde 
W.,, krachtig gesteund door zijn drie zoons, de pro-Bourgondische partij aan. Mana 
vann Bourgondië nam W. in 1477 op in haar Grote Raad. 

ee In 1478 werd W. verkozen tot VUesndder (13° kapittel, Brugge). 
ff  Hertog Arnold van Gelre had Karel de Stoute aangewezen als zijn opvolger. Deze 

veroverdee het hertogdom in 1473. Karel benoemde nu W. tot stadhouder. W. 
meendee dat hij te oud was om dit ambt naar behoren te kunnen vervullen. In 1475 
slaagdee hij er dan ook in zijn gelijknamige zoon te laten aanstellen als zijn plaats-
vervanger.. Toch vertegenwoordigde W. in 1480-1481 Mana en Maximiliaan op-
nieuww als stadhouder in die delen van Gelre en Zutphen die onder Bourgondische 
controlee stonden. Verder was W. sinds 1454 tot bij zijn overlijden schout van 
Alkmaar. . 

jj  In januari 1476 ontbood kanselier Hugonet vertegenwoordigers van de Hollandse 
stedenn naar Mechelen om er te onderhandelen over een bede. W. en zijn zoon Fre-
derik**  die toen ook te Mechelen verbleven, lieten zich door de stedelingen fêteren. 

kk W. was de onbetwiste leider van de Hollandse Kabeljauwen. Ondanks het aandrin-
genn van deze Kabeljauwen benoemde Mana van Bourgondië in 1477 W. niet tot 
stadhouderr van Holland-Zeeland. Wellicht wilde ze de Hoeken met voor het hoofd 
stoten.. Wel nam Mana W. in maart 1477 op in haar Grote Raad (zie ook onder d). 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; J.G. Smit ca. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 
381;; A.W.K. Dek, Genealogie der beren en graven van Egmond, 48-51; Het Gulden Vlies, 37, A.J.M. 
Kerckhoffs-dee Hei), De Grote Raad II, 67, W. Paraviciru, 'Moers, Croy, Burgund', 112; K. 
Poullet,, Les gouverneurs de province, 156; MJ. van Gent, 'Jan van Kgmond (1438-1516)', 259-
269,, Idem, in: R. de Smedt, Les chevaliers, 159-160 en Idem, 'Tertijelike saken", 100-102, 122, 
152-153. . 



298 8 H A N SS C O O LS 

0733 E g m o n d, Wi l le m jr . van, heer  van Haps61 (-1494), 1, HZ 

aa W. was de derde zoon van Willem* en Walburga van Meurs. W. x Margareta van 

Culemborg-Meer,, vrouwe van Boxmeer etc. (+ 1505). Margareta was eerder 

gehuwdd geweest met de Henegouwse edelman Pieter van Yertaing (+ 1473). Uit dit 

huwelijkk sproten twee dochters: Mana was zwakzinnig, Anna (ca. 1488-1517) x 1) 

Willem,, graaf van Berg etc. (1468-1511) en x 2) in 1512 Ftlips van Yirnenburg en 

Nieuwenaarr (-1534). Verder had W. twee buitenechtelijke kinderen: Wilhelmina en 

Herman. . 

cc Maximiliaan duidde W. in november 1477 aan als raadslid-kamerheer (24 s. per dag 

indienn present). 

ff  Van 1475 tot 1477 verving W. zijn vader als stadhouder van GeLre. 

gg In het najaar van 1481 behaalde W. samen met zijn broer Fredenk een overwinning 

tegenn Amersfoort. De inwoners van deze stad betwistten het gezag van de Utrecht-

see bisschop David van Bourgondië. 

)) W. werd beschreven op een vergadering van de ridderschap die op 18 augustus 

14688 te Den Haag plaatsvond. 

11 Van 1478 tot 1481 hielden de anti-Bourgondische Nijmegenaren W. en zijn broer 

Fredenkk vast. 

Gachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 117, J.G. Smit e.a. eds., Bron-
nennen voor de geschiedenis der dagvaarten, 31, A.W.F Dek, Genealogie der graven en heren van Egmond, 48-

499 en M.J. van Gent, 'Vertijeltk sahen", 122, 178, 204, 302, 330. 

0744 Erban, Loys van, ridder,  1, ON 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd cd., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 118. 

0755 Estambourg6 2, de heer  van, Cornelis?, 1, HE? 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

gg Een Cornells de Stambourg was tot 1470 kapitein en baljuw van Biervliet. Daarna 

namm Roeland van Pouke* dit ambt over. Roeland weigerde echter uitstaande 

schuldenn aan C. te voldoen. 

J.T.. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 21; Gachard ed., '()rdonnance et 
étatt de la maison de Maximilien', 118. 

'',],]  De index op J.G. Smit, Dagvaarten, geeft 1468 als Willems geboortejaar. Willem moet echter eerder 
zijnn geboren. 
fl22 Wellicht Stambruges in de prov. I Icnegouwen. 
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0766 Faing6 3, H u g o, heer  van, ridder, 1, BO? 

ff  H. oefende in 1480 het ambt uit van stadhouder van Luxemburg en van Chiny. 

F.Poullet,, Les gouverneurs de province, 151. 

0777 Flagy64, de heer  van, 1, BO? 

cc In 1500 was F. kamerheer van Füips de Schone (30 s. per dag, aanwezig aan het Hof 

vann november tot en met april). Hij vergezelde later Füips als kamerheer tijdens 

dienss eerste Spaanse reis. 

dd Maximiliaan wilde F. in 1510 benoemen tot lid van Margareta's Raad en kamerheer 

vann de jonge Karel V. 

ARABARAB RSA 22 f. 105r; Gachard cd., Collection des voyages. I, 348 en J. Lameere cd., Recueil des 

Orcionnances.Orcionnances. III,  71. 

0788 Flurey65, Bernard van, ndder, 1, BO 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

11 B. voerde in 1478, samen met de weduwe van de heer van Zoetestede, een proces 

voorr de Raad van Vlaanderen tegen Antonia van Rambures om het bezit van een 

Hotell  in Gent. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119 en W. Paravicini, Guy de 

Brimeu,Brimeu, 509 n. 56. 

0799 Gall iot , Jan, hee r / commandeur  van Chanteraine6 6, g?, BR, 

cc In november 1477 trad J. als raadsheer-kamerling toe tot de hofhouding van Maxi-

miliaan.. Zij n dagvergoeding bedroeg 24 s., indien present. 

dd Wanneer Maximiliaan in december 1485 naar Duitsland trok, behoorde J. tot de re-

gentschapsraadd die over de militaire verdediging van de Bourgondische landen moet 

wakenn (samen met Füips van Kleef*, Engelbrecht van Nassau* en enkele niet nader 

genoemdee heren). 

gg J. nam deel aan de belangrijkste militaire operaties die Karel de Stoute tijdens de 

laatstee jaren van zijn regering opzette Qean Molinet, Chromques. I, 169: "Le seigneur de 

633 \M Fain-en-Auxois, Dep. Cóte d'Or, k. Montbard? 
644 Verschillende dorpen in het Dep. van de Cóte d'Or (= hertogdom) (2x) en in het Dep. van de 
Doubss (Vrijgraafschap) dragen de naam Flagcy. 
655 Fr bestaat een Fleurcy in Dep. Doubs (= Vnjgraafschap) en een in het Dep. van de Cóte d'Or (= 
hertogdomm Bourgondic). 
066 In Brabant. De heer van Chanteraine was een hospitaalndder van de Johannieterorde. Ovengens 
verwarrenn auteurs deze man vaak met Jacques Galliot = Giacomo Galeotto, een Napolitaans edelman 
diee eerst streed in dienst van Karel de Stoute en later in die van Maximiliaan. Deze laatste overleed in 
1488. . 
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Chanteratne,Chanteratne, tres preu et vatlknt chevalier de Kodes, recoeulla les genttlbomtnes genttlbomtnes de son hostel sy les 

noum,noum, soustinU entrettnt, abtlla et monta"). In januari 1477 bevond J. zich voor Metz. 

Hi jj  kreeg toen van Maria van Bourgondië de opdracht zijn troepen op Luxemburg-

stadd terug te trekken. Later tijdens dat jaar slaagde J., samen met andere comman-

danten,, erin delen van Artesië voor Maria en Maximiliaan te bewaren. In 1478 

verdedigdee J. Yalencijn tegen de Franse aanvallen, maar later liet hij zijn troepen 

plunderdenn in de omgeving van Namen. In 1479-1480 was J. o.a. aanvoerder van 

eenn compagnie die opereerde in de buurt van Rijsel en Dowaai. In juli 1480 legerde 

j .. zijn troepen bij Dikkebus. De Drie Leden van Maanderen oefenden toen, overi-

genss zonder resultaat, druk op hem uit opdat hij zijn troepen elders zou inkwar-

tieren.. Verder gaf J. in 1480 de verdediging van Ivoix f '7 op. Toch speelde J. een 

belangrijkee rol bij de pacificatie van Luxemburg ten gunste van Mana en Maximi-

liaan.. Zonder erom te hoeven vechten nam j . de burcht van Durbuy in. Ter 

voorkomingg van plundering ontving hij 10.000 ƒ van de stedelingen. In datzelfde 

jaarr streed J. ook nog met enig succes in Gelre. In 1484-1485 schoot Rijselse 

magistraatt J. 2000 £ voor, opdat hij zijn troepen zou kunnen betalen. J. was de 

belangrijkstee leermeester en raadsman van de jonge Filips van K leeP in militaire 

aangelegenheden.. In het voorjaar van 1488 was J. kapitein van Sluis. Hij bepleitte 

toen,, zonder succes, bij de Bruggelingen de vrijlating van de door hen vastgehouden 

Maximiliaann van Oostenrijk, 

kk In mei-jum 1488 kwam Leuven onder leiding van J. in opstand tegen Maximiliaan 

(cfr.. gelijktijdige Vlaamse opstand o.l.v. Filips van KleeP). In november 1488 

tekendee J. namens Filips van Kleef*  een korte wapenstilstand tussen diens troepen 

enn die van de Staten van Maanderen aan de ene zijde en die van Maximiliaan aan de 

anderee zijde. J. bleef een medestander van Filips van K leeP tot bij diens definitieve 

nederlaag. . 

Jeann Molinct. Chnmques, ƒ, 97, 100, 112, 169, 195-196, 248, 265, 296, 320, 328-329, 451, 471 
enn 607, II.  72-73, 122, 126 en 265; W.P. Blockmans cd., Handelingen van de Leden. I, 152; 
Ciachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilicn', 117; A. de I-'ouw, Philips fan 
Kleef,Kleef, 31 e.v., 168; A. Derville, 'Ix's pots de vin', 450, 457 en 467, Ciuülaume, Hutoire des bandes 
d'ordonnance,d'ordonnance, 206, R. Petit, 'Le Luxembourg et Ie reeul du pouvoir central', 436-437 en ].. 
Sicking.. Zeemacht en onmacht, 48 en R. Wellens, 'La révolte', 44-45 

0800 Gapannes6 8, Antoon, heer  van, ridder, 1, A P 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477 (24 s. per dag). 

gg In 1478 voerde hij 25 lansen uit de bende van de heer van Beveren aan. 

Ciachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilicn', 118 en Guillaume, Hutoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 207. 

(('' Cangnan, Dep. Ardennes. 
r,HH Gapagnes: Dep. Pas-de-(balais, arr. Boulogne-sur-Mer, gemeente Samcr 
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0811 Gavere69, Jacob van, heer van Fresin, van Ol l ign ies etc. (- 5.08.1537), 1, \ T 

aa J. was een zoon van Godfried en van Maria van Gistel. J. had een zoon Karel. 

bb j . voerde in 1521 een proces voor de Grote Raad tegen zijn verwante M am van 

Gaveree omtrent het bezit van de heerlijkheid Zittert.70 J. verloor de zaak. 

cc Kamerheer van de jonge Karel V in juni 1517. 

dd Op 1 februari 1515 nam J. deel aan de vergadering van de Hofraad die besloot om 

eenn gezantschap naar Frankrijk te sturen. Al s lid van Margareta van Oostenri jks 

raadd behoorde J. in 1529 tot de garanten van de vrede van Kamernjk. Mocht Karel 

YY de dauphin niet terugzenden naar Frans I, dan zouden Margareta, J. en andere 

Nederlandsee edellieden een dwangsom van 1.000.000 écus (schilden) aan Frans I 

moetenn betalen. 

ee In 1516 werd J. verkozen tot \Tiesridder (18° kapittel, Brussel). 

ff  J. trad aan als groot-baljuw van Henegouwen van 13 november 1504. Hij zou deze 

posiüee bekleedden tot bij zijn overlijden. 

ARABARAB RSA 23 f. 25v; J.T. de Smidt, H l . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 250; G. De 
Boomm ed., Comspondance de Marguerite d'Autriche, 221-225; A.CJ. Le Glay cd., Negotiations diplo-
matique*.matique*. II, 29-37; de Reiffenberg, Histoire de IVrdre, 309; K. Poullet, Les gouverneurs de province, 
1633 en Het Gulden Vues, 39. 

0822 Gavere, Jan van, heer van Elsloo,71 1, VL 

aa Vader van de vorige? 

cc RaadsÜd-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

dd Li d van Guy van Brimeu's Maastrichtse Raad voor Limburg en de Landen van 

Overmaze, , 

Gachardd ed. 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119; J.T. de Smidt, E.I. Strub-
bee e.a. eds., Chronologische Lijsten. I, 99, P. Gonssen, De raadkamer van de hertog van Bourgondië, 
297-300;; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 368 n. 494/3 en G. de Liedekerke, Histoire de la maison 
dede Gavere et de Liedekerke, passim. 

0833 Gattinara 72, Mercur ino , Arbori o de, kardinaal , (10.06.1465 - 5.06.1530) 1 + g, 

B O O 

aa M. werd geboren bij Vercelli73. Hij was de zoon van Paolino (+ 1478) en Felicita 

Ranzo.. M. behoorde tot een van de meest vooraanstaande lokale adellijke families. 

M.. verloofde zich als dertienjarige met het zeven jaar oudere weesmeisje Andreeta 

mm Prov. Oost-Ylaandcren, arr. Gent. 
7""  Nu Xétrud-Lumay, prov. Waals-Brabant, toen een Naamse enclave in Brabant. 

11 Nu Nederlandse Provincie Limburg bij Geleen. 
22 Regio Piemonte, Prov. Novarra. 

7 '' I loofdplaats van de gelijknamige provincie, regio Piemonte. 

file:///Tiesridder
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Avogadro.. M.'s familieleden verzetten zich aanvankelijk tegen een huwelijk. Later 

t rouwdenn M. en Andreeta lasnog. Uit hun huwelijk werd een dochter geboren: 

Ehsa. . 

bb M. werd dankzij zijn huwelijk een vermogend man. Omstreeks 1509 kocht hij de 

heerlijkheidd en het kasteel Chevigny in het Yrijgraafschap. Later volgde eindeloze 

disputenn met voormalige eigenaars. De Grote Raad velde in 1515 en 1517 twee 

voorr M. ongunstige vonnissen. 

dd M. trad in dienst van Margareta van Oostenrijk na haar huwelijk met Philibert van 

Savoiee (26.09.1501). Dankzij zijn tussenkomst slaagde Margareta na het overlijden 

vann Philibert (10.09.1504) er in het contractueel aan haar toegewezen weduwegoed 

tee verwerven. Margareta en Maximiliaan benoemden M. op 12.02.1508 tot President 

vann het Parlement van Dole. Tijdens de daaropvolgende jaren zou M. botsen met 

dee leiders van de plaatselijke adellijke factie: de familie Yergy*. Margareta nep M. 

dann ook naar de Nederlanden om er zetelen in haar persoonlijke raad. Karel V 

steldee M. aan tot kanseher van Maanderen en Bourgondie na het overlijden van 

jeann Le Sauvage (15.10.1518). Samen met Willem van Croy-Chièvres werd M. nu de 

voornaamstee raadsheer van Karel. M. meende dat dominantie in Italië de sleutel tot 

success in de Europese politiek was. Nog volgens M. moest de keizerskroon Karel 

niett alleen in theorie maar ook in de praktijk de leiding over de Europese vorsten 

verschaffen.. M.'s politiek was vooral tegen Frankrijk gericht. Zo weigerde hij in 

15266 de Vrede van Madrid te bezegelen, omdat hij meende dat deze te mild was 

voorr Frans I. M.'s oordeel bleek naderhand correct; maar intussen was het 

vertrouwenn dat Karel in hem stelde onherstelbaar beschadigd. 

hh Omstreeks 1510 onderhandelde M. verscheidene malen met Ferdinand van Aragon 

omtrentt zijn opvolging door Karel. In 1521 voerde M. overleg met zijn Franse en 

Engelsee collega's Duprat en Wolsev. 

11 De universiteit van Turijn verleende M. in 1493 het doctoraat in de rechten. M. 

werdd op 13.08.1529 kardinaal gecreëerd. Inzake koloniale politiek verdedigde M. de 

ideeënn van Bartolomé de las Casas. M. betoonde zich een bijzonder fel tegenstander 

vann Luther. 

J.T.. de Smidt, KI . Strubbc ca. eds.. Chronologische lijsten. Il, 157-158 en 195, K Walser mm v. 
R.. Wohlteil, die spamshen ^entralbehörden, passim, A. Walther, Die burgundischen Zentralbehórden, 
passimm en i.h.b. 30-37; J.M. I Icadley, The emperor and hts hts chancellor, passim; Idem, The conflict 
betweenn nobles', 49-80 en Idem, 'Mercurino Arborio di Gattinara', in: P.G. Bietcnholz en 
T.B.. Deutsche*, CE. II,  76-80. 

0844 Ginoy, de heer  van, 1, ON 

cc Raadskd-kamerheer bij Maximiliaan in 1477 (24 s. per dag indien present). 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilicn', 117. 
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0855 Gistel, Jacob van, heer  van Dudzele74 en van der  Mote (-1488, te Brugge), 1, VL 
aa De familie van Gistel gold als één van de belangrijkste adellijke geslachten in 

Maanderen.. J. x met 1) Johanna van Fontaine; 2) x Johanna van Barbancon, dame 
vann Jeumont en 3) met Kathanna van Stavele. Uit het derde huwelijk sproten zeker 
tweee dochters. Een zoon uit het 1° huwelijk: Jan zou later de bezittingen van J. 
erven.. De derde echtgenote van J. zou later, in 1501, als weduwe, Margareta van 
Oostennjkk begeleiden op haar reis naar de Savoie toen zij daar hertog Filibert zou 
huwen. . 

bb J. hield in Waals-Maanderen, bij Armentières het goed La Motte (Nedl. van der 

Mote).. Dit goed bracht in 1475 292 £ op. 
cc In maart 1477 werd J. opgenomen in de hofhouding van Maria van Bourgondië als 

chevalierchevalier de compaigne. Hij moest tijdens de drie laatste maanden van het jaar aan het 
hoff  verblijven en had recht op 12 boucbes. In november 1477 J. trad als raadslid-
kamerheerr ook toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 

gg In 1478 meende J. dat het kapiteinschap van het slot van Sint-Omaars, dat tot dan 
toee in handen was van Robert d'Ecluses, hem toekwam. De Grote Raad wees op 25 
augustuss J.'s eis in eerste aanleg af. 

jj  J. nam russen 1471 en 1485 viermaal deel aan een vergadering van de Maamse 
Statenn of de Staten-Generaal. Zo was in februan 1477 J., wellicht namens de Maam-
see adel, present tijdens de zitting van de Staten-Generaal te Gent, die volgde op de 
doodd van Karel de Stoute. De vergadering zond hem als gezant naar Lodewijk XI . 
Verderr vergaderde J. in april 1477 samen met de magistraat van Brugge en afge-
vaardigdenn van Gent over de schrapping van het Vrij e als Vierde Lid van Maande-
ren.. In september 1478 nam J. deel aan de vergadering van de Staten-Generaal die 
tee Dendermonde werd gehouden. De plaatselijke magistraat schonk hem wijn. In 
14811 zetelde J. als burgemeester van de schepenen in de Brugse magistraat. In deze 
functiee joeg hij de stedelingen, die hem van corruptie verdachten, tegen zich in het 
harnas.. Om hen tot bedaren te brengen beloofde Maximiliaan in het voorjaar van 
14822 J. voortaan uit te sluiten van alle openbare ambten. In 1485 wasj. hoogbaljuw 
vann Gent. In november van dat jaar overlegden afgevaardigden van Gent en leper 
overr zijn functioneren. In de vroege ochtend van 14 februan 1488 (= de dag nadat 
zee Maximiliaan hadden opgepakt) vatten de Bruggelingen J. Op 8 maart van datzelf-
dee jaar werd hij gefolterd en onthoofd. Volgens Molinet zegden de Staten van 
Maanderenn J.'s weduwe, na de vernieling van hun kastelen, 8000 schilden toe voor 
herstelwerkzaamheden.. Dit geld moest komen uit de Brugse stadskas. Dit pikten de 
Bruggelingenn met. Maar de weduwe van J. eiste betaling. Over deze zaak werd een 
process gevoerd voor de Raad van Maanderen en later voor de Grote Raad (o.a. 
tussenvomssenn d.d. 8.08.1494 en 12.03.1499). De zaak sleepte zeker aan tot in de 

44 Prov. West-Vlaanderen, arr. Brugge, nu gemeenten Knokke-Heist en Oostkerke. 
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herfstt van 1503. De Leden vergaderden ook vaak over deze aangelegenheid en 

trachttenn o.a. Filips de Schone te bewegen tot een interventie in het proces. 

ADXADX B 3^79; RAG Raad van Vlaanderen 34323; W.P. Blockmans cd., Handelingen van delfden. 
I,I, 21, 73 en 366 en II, 768-769 en 969-970, Idem, 'Autocratie ou polyarchies', 261 ;J. Cuvelier, 
J.. Dhondt en R. Doehaard eds., Actes des Etats-Généraux, 281; Jean Molinet, Chromques. I, 469, 
5977 en 612-614; II, 488-497; Gachard ed., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximilien', 
118;; I.L.A. Diegerick ed., Correspondance des magistrals Yprois, 71; J.T. de Smidt, VA. Strubbe ca. 
eds.,, Chronologische lijsten, ƒ, 145, 279, 339 en 458, CAI. Cools, Met raad en daad?, 168-169; ). 
Gaillard,, Bruges et Ie Franc. I, 96, I„  Galesloot, 'Comment Ie chateau de Dudzele fut rasé', 297-
303;; Kervyn de Ixttenhove, Histoire de Flandre. IV, 289 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 
300 en 34. 

0866 Gistel, Jan van, heer  van, van der  Mot e etc., I, VL 

aa Zoon van de vorige. 

cc Kamerheer van Fdips de Schone. 

dd j . was ook een tijdje soeverein-bahuw van Maanderen. 

hh In 1501 begeleidde J. Margareta van Oostenrijk op haar reis naar de Savoie, waar zi] 

hertogg Füibert zou huwen. 

)) J. was reeds lid van de magistraat van het Brugse Vrij e in 1481. Het burgemeesters-

ambtt van het Vrij e bekleedde hij in 1490-'91, 1494-'95 en 149ó-'97. J. nam tussen 

14811 en 1505 zesüenmaal deel aan vergaderingen van de Vlaamse Leden, Vlaamse 

Statenn en de Staten-Generaal. J. was tevens mayeurvan Sint-Omaars. 

11 In 1503 voerde J., samen met Jacob II van Luxemburg*, heer van Fiennes, de abt 

vann Loos en de prior van Nieppe een proces voor de Grote Raad tegen Antoon van 

Montmorency,, heer van Croisilles. De watermolens van deze laatste, gelegen te 

Houppl iness zouden de waterstand van de Leie ontregelen. 

Jeann Molinet, Chrontques. II, 490; W.P. Blockmans ed., Handelingen van de Leden. I, 168, 531, 
342,, 569-570, 572, II, 695, 699, 764, 785, 789, 989, 993, 997, 1027 en 1033; Idem, De volks-
vertegenwoordiging,vertegenwoordiging, 90 n. 90; T. Ixundan, 'Statistique feodale. III . Le Pévèle', 105 en R. Wellens, 
LesLes Etats Généraux, 167-171 en 435. 

0877 Gistel, Joost, heer  van, ridder , 1, VL 

aa Verwant aan Jan en Jacob? 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

jj  J. was in 1477-'78 en 1480-'81 voorschepen van de Gentse schepenbank van de 

Keure.. Tussen 1477 en 1493 vertegenwoordigde J. Gent zevenmaal bij statenverga-

deringen.. Het betrof hier onder andere drie zittingen van de Staten-Generaal, die 

allee in 1493 plaatshadden. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118 en W.P. Blockmans ed. 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 41, 58, 68, 81, 160 en II, p. 641, 650 en 653. 
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0888 Glymes, Antoon van, abt van Mont-Sainte-Marie75, Sint-Trud o en Sint-

Bertijn ss (4.07.1455-12.01.1532), g, AP 
aa Het geslacht Glymes was één van de belangrijkste addellijke Brabantse geslachten. 

Dee Glymes stamden af van een bastaardzoon van de Brabantse hertog Jan II (1294-

1312).. A. was de derde zoon van Jan II 'metten Lippen'*  en Margareta van Rouve-

roy.. A. was dus een jongere broer van Hendrik*  en Jan III* . Cornells*  was een 

jongeree broer van A. 
cc FÜips de Schone benoemde A. in 1500 tot raadslid-kamerheer. Met deze functie 

wildee Füips A. belonen om de schitterende ontvangst die hij de aartshertog in Sint-
Omaarss had bezorgd. In 1512 stond A. aan het hoofd van de grande ckapelk in de 
hofhoudingg van de jonge Karel V. In deze functie was hij verantwoordelijk voor 
liturgiee en muziek aan het hof. A.'s vergoeding bedroeg toen 18 s. per dag. A. 
bekleeddee deze functie nog in 1517. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 30 s. 

hh A. behoorde tot het gezelschap dat Margareta van Oostenrijk in 1501 begeleidde bij 
haarr reis naar Savoie, waar zij hertog Füibert zou huwen. In 1529 was A. aanwezig 
bijj  de besprekingen die leidden tot de zogenaamde Damesvrede. 

11 A. studeerde wellicht te Leuven. In 1480 trad hij in bij de Cisterciëncers om abt te 
kunnenn worden van Mont-Sainte-Marie. Onder druk van zijn broer Cornells, wiens 
troepenn Sint-Truiden bezetten, verkozen de monniken van de plaatselijke Bene-
dictijnerabdijj  A. in 1483 tot abt. In 1517 zou A. verzaken aan deze functie. Na het 
overlijdenn van Jan van Lannoy*  verkozen de monnikken van de uitzonderlijk rijke 
Sint-Bertijnsabdijj  op 3 november 1492 Jacob Duval tot abt. In juli 1493 dwongen 
A.'ss broers, en Hendrik in het bijzonder, Jacob tot aftreden. Paus Alexander VI 
erkendee op 28.09.1494 het akkoord tussen Jacob Duval en de broers Glymes. 

A.. Godin en CG. van Ixijenhorst, 'Antoon (I) van Bergen', in: P.G. Bietenholz en T.B. 
Deutscherr eds., CE. I, 130-131; W.A. van Mam, Macht tngt^ag, 95; H.N. Huygebaert, 'Jacques 
Duval',, in: U. Berlière e.a. eds., MB. Ill  f, 169-170 en II. De Laplane, Les abbés de Satnt-Bertin. 
II,II,  59-88. 

0899 Glymes, Antoon van, heer  later  markies van Bergen op Zoom, heer  later 
graaff  van Walhain76 etc. (1500-27.06.1541) 1, BR, 

aa A. was de jongste zoon van Jan III *  en van Adnana van Brimeu. Adriana overleed, 

kortt na de geboorte van A. in het kraambed. A. x op 12.03.1521 Jacoba van Croy. 
Jacobaa was een dochter van Hendrik, heer van Aarschot. Haar broer was kardinaal 
Willemm van Croy. Jacoba was tevens een nicht van Willem van Croy-Chièvres*. Dit 
huwelijkk kwam wellicht op aandringen van Karel V of Margerata tot stand. Het zou 
moetenn bijdragen aan een verbetering in de traditioneel gespannen verhoudingen 

755 Gsterciëncerabdi) in Bourgondië; W.A. van Ham meent dat Mont-Sainte-Mane in Henegouwen 
lag. . 
766 Prov. Waals-Brabant, air. Nijvcl. 
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tussenn de huizen Glymes-Bergen en Croy. Uk dit huwelijk sproten zes kinderen. 

Vij ff  ervan overleefden hun vader; w.o. Jan IV (1528-1567) die titels en functies van 

zijnn vader erfde. Deze j an IV was een actief lid van de Liga tegen Granvelle. Ook 

Robrecht,, die bisschop van Luik was van 1557 tot 1564 was een zoon van A. 

bb A. verwierf in apnl 1533 de titel graaf van Walhain. Een maand later werd Bergen 

opp Z o om verheven tot markiezaat. 

cc Van november 1519 tot vlak voor zijn huwelijk verbleef A. in Engeland aan het hof 

vann Hendrik M i l . 

dd A. zetelde sinds 1526 in de geheime raad van Karel V. A. In 1531 behoorde A. tot 

dee eerste generatie gewone raadsheren van de net opgerichte Raad van State. 

ee A. werd verkozen tot Vhesridder in 1531 (20° kapittel, Doornik). 

ff  In 1527 nam Jan II I ontslag als stadhouder van Namen, om deze functie door te 

gevenn aan zijn zoon.'" Karel V stemde in met de overdracht van bevoegdheden aan 

A.. In 1533 verwierf A. bovendien het stadhouderschap van Luxemburg. 

gg A. gold als een uitstekend legeraanvoerder. 

11 A. studeerde een tijdje te Leuven. In november 1517 kwam hij er in contact met 

Erasmus.. Juan Luis Vives droeg zijn Fabula de homine en een inleiding op Virgüms' 

GeorgwaGeorgwa op aan A. Na A's overlijden voerde zijn weduwe Jacoba tijdelijk het bewind 

overr de goederen van haar man. Zij botste hard met de stadbestuurders van Bergen 

opp Zoom, maar zette o.a. de benoeming van bastaard Cornelis, heer van Ransbeeke, 

tott drossaard door. Jacoba stond bekend als streng katholiek. 

ADNADN B 18905/34821; M. Baelde, De cotlateraie raden, ll^-Tbü; W.A. van Ham, Het doorluchtig 
huishuis van Bergen op Zoom, 28-29, Idem, Macht en ge^ag, 78-80, 92-93, C.G. van Leijenhorst, 
'Antoonn (III ) van Bergen', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher eds., CE. I, 131; K Poullet, 
LesLes gouverneurs de province, 152 en 172 en CJ.F. Slootmans, Jan metten tippen, 194-196 en 309-
368. . 

0900 Glymes-Zevenbergen, Cornel is, heer  van Zevenbergen78 en van Grevenbroek, 

ridderr  (1.04.1458-1508/9), 1, H Z / B R 

aa C. was de jongste zoon van Jan II 'metten l ippen'' en Margareta van Rouv(e)rov 

aliass de Saint Simon (1469). C. was dus een jongere broer van Hendr ik ', Jan III *  en 

abtt Antoon*. De tak Zevenbergen van het huis Glvmes begint bij C. C. schaakte in 

14811 zijn latere echtgenote Maria van Zevenbergen.J,) Na een aanvankelijke veroor-

delingg door de Grote Raad zal hij in 1483 hiervoor gratie verkrijgen. Uit dit huwelijk 

sprotenn twee zonen: Maximiliaan*  en Cornelis. Deze laatste werd reeds in 1522 

Hierr volg ik K. Poullet. M. Baelde daarentegen meent dat A slechts sinds 1532 stadhouder van 
Namenn was Cfr. ADM B 18905/34821 

KK Deze plaats behoort tegenwoordig tot de provincie Noord-Brabant, eertijds maakte ze echter deel 
uitt van het graatschap i lolland. 

99 |can Molinet noemt haar Magdalena van Strijen. 
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benoemdd tot coadjutor met recht van opvolging van de Luikse bisschop benoemd. 

Inn 1538 volgde Cornells daadwerkelijk Evrard van der Mark op. Karel V dwong 

Cornellss in 1544 ertoe ontslag te nemen. Zijn opvolger werd Karels buitenechtelijke 

oomm Joris van Oostenrijk.80 In 1483 opereerde C. als een factotum van Maximüiaan 

inn de omgeving van Sint-Truiden. Middels een interventie bij paus Sixtus IV slaagde 

C.. er in zijn broer An toon* te laten benoemen tot abt van de plaatselijke Sint-

Trudoabdij. . 
bb Om zijn tweede Spaanse reis (1505-1506) te financieren, moest Füips de Schone 

grotee delen uit het domein verkopen. Zo verwierf C. Schijndel en Berlicum. 
cc In 1483 wordt C. vermeld als raadsüd-kamerheer van Maximüiaan. 
dd Tijdens de eerste Spaanse reis van Füips de Schone (1501-1503) behoorde C. tot de 

regentschapsraadd die onder leiding van Engelbrecht van Nassau* de Nederlanden 

bestuurde. . 

ee In 1501 werd C. verkozen tot Vliesndder (Brussel, 16° kapittel). 
ff  Van juli 1490 tot juni/juli 1491 was C. actief als admiraal van de Nederlanden. 
gg C. nam in 1477 deel aan de slag bij Nancy. Hij werd toen afgevoerd als krijgsgevan-

gene.. Later tijdens dat jaar leverde C. slag tegen de Fransen in Henegouwen. C. was 
kapiteinn van een ordonnantiebende (50 hommes d'armes) van Maximüiaan in 1478. C. 
namm ook deel aan de slag bij Guinegatte (1479). Nadat zijn broer Hendrik in 1480 
tott bisschop van Kamerrijk was verkozen, benoemde deze C. tot kapitein van zijn 
hoofdstad.. Enkele jaren later bestreed C. de Luikse bondgenoten van Willem van 
derr Mark (zie ook onder a). In 1492 was C. één van de aanvoerders van het Bour-
gondischee leger dat in Holland opstandjes neersloeg. In 1504 streed C. tegen de 
Geldersen. . 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving C vanwege Füips de Schone een jaargeld ten belope 
vann 1200 ƒ Hij werd toen aangeduid als notre maréchai. 

kk Sinds 1488 was C. een fel tegenstander van Füips van Kleef*, in die dagen trok hij 

vaakk samen op met zijn broer. In 1489 nam C. deel aan onderhandelingen met 

Füipss van Kleef*. 

11 C. stond op goede voet met Maximüiaan. Zijn aanwezigheid in 1486 bij Maximi-

liaanss uitverkiezing tot Rooms koning hoeft dus niet te verbazen. C. moest zich tn 

15000 verweren in een geding dat Klaas van Reimerswaal voor de Grote Raad tegen 

hemm had aangespannen. C. zou immers geld uit door hem afgewikkelde nalaten-

schapp van Jan I van Wassenaar*  hebben achtergehouden. 

ARABARAB RSA 22bis; Jean Molinet, Chnmques. /, 209, 220, 236, 265, 305, 326, 410-411, 471, 480 
enn 484; II, 35, 38, 64, 69, 89, 121, 304, 498, 518 en 535, J.T. de Smidt, F.l. Strubbe e.a. eds., 
ChronologischeChronologische lijsten. I, 462; GuÜlaume, Htstoirt des bandes d'ordonnance, 190; Het Gulden Vlies, 38; 
WA .. van 1 lam, Macht en ge^ag, 47; P. I larsin, La prinapauté de Liige a la fin du règne de Louis de 

mm Joris van Oostenrijk was een in 1505 te Gent geboren buitenechtelijke zoon van keizer 

Maximüiaan. . 
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Bourbon,Bourbon, 108-109 n. 90, L. Sicking, Zeemacht en onmacht. 53-54, CJ.K Slootmans, jan metten 
lippen,lippen, 61-66 en P. De Win, in: R. De Smtdt cd., hts chevaliers, 179-183,. 

0911 Glymes, Hendr i k van, b isschop van Kamerijk , (20.07.1449 - 7.10.1502), g, AP 

aa H. was de oudste zoon van }an II metten Lippen en Margareta van Rouveroy. H. 

wass dus een oudere broer van Jan III *  en Cornells*. H /s derde broer, Antoon* 

(1455-1532),, koos ook voor een kerkelijke loopbaan. 

cc In 1479 vroeg Margareta van York H. haar hopkapelaan te worden. H. resideerde 

toenn net als Margareta te Mechelen. 

dd H. zat wellicht sinds 1487 de Grote Raad voor. Deze functie behield hij zeker tot in 

1497.. De hofüjst van 1493 bepaalde dat H. 5 fr. per dag ontving, wanneer hij aan 

hett Hof verbleef. 

ee H. combineerde sinds 1493 het voorzitterschap van de Grote Raad met het kanse-

lierschapp van de Orde van het Gulden Vlies. Deze functie werd beloond met een 

jaarlijksee toelage van 180 £. 

hh H. vervulde talrijke diplomatieke missies. Zijn honoraria en onkostenvergoedingen 

werdenn vaak slechts met grote vertraging uitbetaald. Zo zouden H.'s erfgenamen na 

dienss overlijden hiervoor nog 33668 £ te goed hebben. Zeker tot in 1510 ontvingen 

H.'ss broers delen van dit bedrag. 

ïï In 1497 bedroeg H.'s jaargeld 1200 ƒ 

kk H. zijn broer Jan*  en zijn Maxirruliaan*  behoorden tot Füips de Schone's gevolg bij 

dienss eerste Spaanse reis (1501-1503). Ten gevolge van diepgaande meningsverschil-

lenn omtrent de te volgen buitenlandse politiek zond Filips in juli 1502 H., Jan*, 

Maximihaan**  en Filips van Bourgnondië-Blaton*  terug naar de Nederlanden. H. 

verloorr ook het voorzitterschap van de Grote Raad. Korte tijd later overleed hij. De 

rancunee van Filips de Schone strekte zich uit tot over H's graf. Aanvankelijk duidde 

hijj  H.'s felste tegenstander, Frans van Busleyden*, aan als de eerstvolgende bisschop 

vann Kamerijk. Deze overleed echter nog tijdens de zomer van 1502. Uiteindelijk 

werdd een andere tegenstander van H., Jacob van Croy*, de jongere broer van Füips* 

graaff  van Chimay, de nieuwe bisschop van Kamenjk. Deze Jacob had eerder al een 

gooii  gedaan naar de Luikse katheder, 

11 H. studeerde te Leuven (inschrijving in juni 1465) en Orleans (maart 1466). In deze 

laatstee stad promoveerde H. in beide rechten. H. startte zijn loopbaan als kanunnik 

vann de Luikse Sint-Lambertuskathedraal en apostolisch protonotans. Nog in Luik 

wass H. ook kanunnik van de Sint-Maartenskerk. In 1477 werd H. abt van Saint-

Dems-en-Broquenee in Henegouwen. In 1480 bekrachtigde de paus H.'s benoeming 

tott bisschop van Kameri)k. H. was al eerder co-adjutor van dit bisdom. Nadat H. 

kanselierr van het Gulden \Ties was geworden (1493), streefde hij enige tijd vergeefs 

naarr een creatie tot kardinaal. H. zegende in 1496 het huwelijk van de Filips de 

Schonee en Johanna van Castüië in. In 1501 bezegelde hij ook het huwelijkscontract 

tussenn Margareta van Oostenri jk en FÜibert van Savoie. Een dubbelportret van H. 

file:///Ties
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enn Jan bevindt zich in het Bergense markiezenhof. Desiderius Erasmus was sinds 

1492-'933 enige tijd H's secretans. Uiterlijk in september 1495 verliet Erasmus het 

dienstverband.. Wel ontving hij later nog geld van H. Toch bleef H.'s steun ver 

achterr bij Erasmus' verwachtingen. 

JJ Chmel cd., Urkunden, 539, W.A. van Mam, Macht enge^ag, 94; A.J.M. Kerckhoffs-de Hcij, De 
GroteGrote Raad. II, 18-19; CG. van Leijcnhorst, 'Hendrik van Bergen', in: P.G. Bietenholz en T.B. 
Deutscherr cds., CE I, 132-133; H. De Ridder-Symoens, 'Brabanders aan de rechtenuni-
versitcit',, 226, 233, 281, 282, 297-298, A. Le Roy, 'Berghes (Henri de), in: BX II, k. 207-209 
enn A. Walthcr, Die Anjange Karls V., Ih-lb. 

0922 Glymes, Jacob van, heer  van Han-sur-Lesse en Wastines81 (+ 1498?), 1, NAM, 
aa Welke verwantschap bestond er tussen J. en de overige leden van het geslacht 

Glymess uit deze lijst? 
cc In november 1477 was J. raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 
11 J. behoorde tot de kring van Guy van Bnmeu. Zo knapte hij in Luik in 1468 een 

klusjee op voor Guy. In Marie nam J. in 1473 namens Guy een eed van trouw af van 
dee inwoners. Op 16 december 1477 gaf Maximiliaan J. de opdracht het slot van 
Bornemm te belegeren. Daar hield Adriaan Vilain Antonia van Rambures, die hij 
eerderr had geschaakt, vast. Antonia was de weduwe van Guy van Bnmeu. J. was 
tevenss baljuw van Geldenaken (1466-1470) en van Nijvel (1466-1498). J.'s laatste 
rekeningg in Nijvel loopt af op 1 februari 1498. Dan overleden? 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien.', 286 en W. Paravicini, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, 204-205 n. 449, 286 n. 144, 320 n. 297 en 503 n. 32. 

0933 Glymes, Jan II  (metten Lippen), heer  van Bergen op Zoom etc. (1417-
7.09.1494)1,, BR 
aa Jan II x Margareta van Rouv(e)roy, alias van Saint-Simon (+ 1469). Uit dit huwelijk 

sprotenn 13 kinderen; o.a. Jan III* , J.'s opvolger, Hendrik*  de bisschop van Ka-
menjk,, Antoon* abt van Sint-Berüjns en Cornelis*  heer van Zevenbergen. Verder 
verwektee J. tussen de twintig en de vierentwintig buitenechtelijke kinderen. 

bb De hertogen Füips de Goede en Karel de Stoute schonken J. belangrijke privileges 
voorr zijn heerlijke stad Bergen op Zoom. J. bevorderde ook actief de handels-
belangenn van Bergen. Sinds 1481 liet J. belangrijke stukken soms mee bezegelen 
doorr zijn zoon en opvolger Jan III . Jean Molinet omschreef J. als: "Vertueux chevalier, 

trestres elegant personnage, homme bien entendu, fort plaint et regretté des estrangiers marchans qui se 

trouvoyenttrouvoyent a la join de Berghes et ausquel^il monstroit subside, liberalité et courtoisie." 

11 Prov. VC'aals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Perwez, plaats Malcvcs-Sainte-Mane-Wastines. 
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cc J. verbleef als page aan het hof van Filips de Goede. Sinds 1441 was ]. kamerheer 

vann deze vorst. Later werd hij ook kamerheer van Karel de Stoute. In november 
14777 werd J. raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 

hh In 1450-1452 reisde J. naar het Heilig Land. In augustus 1461 was j . aanwezig bij de 
kroningg van de Franse koning Lodewijk XI . 

kk Samen met zijn zonen koos J. tijdens de minderjarigheid van Filips de Schone con-
sequentt voor Maxirmliaan en tegen de Maamse regentschapsraden. 

11 J. nam in februari 1453 deel aan het Rijselse Banket van de Fazant. J. stimuleerde de 

academischee vorming van zijn zonen: van zijn wettige zonen zond hij Hendrik*  en 
misschienn ook Antoon* naar de universiteit. Ook zijn buitenechtelijke zonen Dis-
mass en Antoon studeerden te Orleans aan de plaatselijke rechtenfaculteit. 

Jeann MoLinet, Chromques. II, 397; Gachard ed.,'Ordonnance et état de la maison de Maxi-
milien',, 118; WA. van Ham, Macht en geyig, 71-72, 75, 76 (afbeelding), 78, 80 en 89; II . De 
Ridder-Symoens.. 'Brabanders aan de rechtenuniversitcit', 223 en226; C.J.F. Slootmans. Jan 
mettenmetten Lippen, 11-106 en Idem, Paas- en Koudemarkten. I en II, passim. 

0944 Glymes, Jan II I  van, heer  van Bergen op Zoom, van Walhain etc. (15 10 1452 -
20.01.1532),, 1, BR 

aa J. was de tweede zoon van Jan II van Glymes* en van Margareta van Rouveroy. J.'s 

ouderee broer, Hendrik*  (1449-1502) werd bisschop van Kamenjk en kanselier van 
hett Gulden Vlies. J. had nog twee jongere broers: Cornells*  en Antoon* (1455-
1532).. J. x in 1487/88 Adriana van Bnmeu (+ 1.06.1500), de oudste dochter van 
Guyy heer van Humbercourt en van Antonia van Rambures. Adriana was dus een 
zusterr van Adnaan en van Eustache van Bnmeu*. Uit het huwelijk tussen J. en 
Adrianaa sproten zeven kinderen. Adriana overleed in het kraambed, na de geboorte 
vann haar jongste zoon Antoon. Jan (1489-1514) en Filips (1498-1525) overleefden 
hunn vader niet. Volgens de Engelse gezant Spinelly wenste regentes Margareta in 
15133 een huwelijk tot stand te brengen russen een van deze zonen en een dochter 
vann Jacob van Luxemburg-Fiennes*. Zij slaagde met in dit opzet. Antoon* (1500-
1541)) volgde J. op. Anna (1492-1541) x in 1509 Adolf van Bourgondië*, heer van 
Beveren.. Adnana (1495-1524) x Filips van Nassau-Idenstein, heer van Wiesbaden 
(1490-1558). . 

bb J. was rijk genoeg om zijn belangen in Rome te laten behartigen door een lobbyist. 
Zoo bevestigde paus Alexander VI op 21.08.1501 een overeenkomst russen J. en de 
abtt van Sint-Bemardusabdij uit Hemiksem langs de Schelde omtrent de grenzen van 
dee rechtsmacht van beiden in Oudenbosch, Nieuwenbosch en omgeving. Op 
27.02.15122 stond Julius II J. en zijn erfgenamen toe twee derden van de tienden die 
inn zijn heerlijkheden werden geïnd, zelf te houden. J. verkreeg dit voorrecht omdat 
hijj  zulke grote kosten maken voor het onderhoud van de dijken. 

cc J. trad reeds op jonge leeftijd als raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van 

Karell  de Stoute. J. was raadslid-kamerheer van Maxirmliaan sinds november 1477. 
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Hijj  streek 24 s. op per dag indien present. In 1485 werd J. aangesteld tot eerste 
kamerheerr van Filips de Schone. J. bleef Filip de Schone's eerste kamerheer bij 
dienss aantreden als zelfstandig vorst in 1493-1494 (De heer van Berghe sal hebben 'tregi-

mentment van der» huyse van mynen vomer, g h. eertshertoge Philippus). Deze functie leverde 
hemm 1920 £ per jaar op. J. bewaarde ook het zegel van de aartshertog. In maart 
14977 diende j . Filips de Schone nog steeds als eerste kamerheer; zijn jaargeld 
bedroegg toen 3000 ƒ Op 1 februari 1500 was zijn jaargeld verminderd tot 2000/ J. 
Alss eerste kamerheer bedroeg zijn dagvergoeding toen 119 s 8 d. Op 25 maart 1509 
duiddee Maximiliaan J. aan als zijn eerste kamerheer (voor meer benoemingen in 
15099 zie onder f). J. behoorde ook tot de hofhouding van Karel V tijdens diens 
minderjangheid.. In 1517 wordt er een heer van Walhain vermeld als kamerheer van 
Karell  V tijdens diens eerste Spaanse reis (48 s. per dag). Gaat het hier om J. of om 
zijnn zoon Antoon? 

dd J. zetelde sinds 1487 in de nieuwe Financiële Raad. In 1497 was J. één van de vier 
kamerherenn die zetelt in de Raad van Financiën. J. zetelde in de regentschapsraad 
diee sinds 1507 samen met Margareta de Nederlanden bestuurde. In de schoot van 
dezee Raad gold J. als een medestander van Margareta. Net zoals zij wilde hij een 
pro-Engelsee koers varen. Een verloving van de jonge Karel V met Maria Tudor (= 
zusterr van Hendrik VIII ) moest deze politiek gestalte geven. J. verschilde daaren-
tegenn van mening met Willem van Croy-Chièvres*. Deze laatste wilde het 
buitenlandsee beleid van de Nederlanden afstemmen op Frankrijk. Van 1510 tot 
15144 zetelde J. opnieuw in de Financiële Raad. In 1515 werd Karel meerderjarig 
verklaard.. J. trad meteen toe tot diens Hofraad. Ook hier wierp hij zich op als de 
woordvoederr van de pro-Engelse factie. J.'s voornaamste tegenstander bleef Willem 
vann Croy-Chièvres*. Karel V benoemde J. in 1531 tot gewoon lid van de Raad van 
State.. J.'s zoon Antoon* mocht de plaats van zijn vader innemen wanneer deze ver-
hinderdd was. Als raadsheer met ervaring in financiële en militaire aangelegenheden 
schakeldee Margareta J. regelmatig in om Brabantse en Hollandse steden er van te 
overtuigenn een bede goed te keuren. Zo bewerkte J. bijvoorbeeld in juli 1526 eerst 
dee Leuvense magistraat en later tijdens het hetzelfde jaar de bestuurders van de drie 
overigee Brabantse hoofdsteden. 

ee In 1481 werd J. verkozen tot Vliesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). Later trad 

J.. wel eens op als vertegenwoordiger van Willem de la Baume*. 
ff  In 1485 ontving J. een benoeming als kapitein-generaal en soeverein-baljuw van het 

graafschapp Namen. Na de ruzie met Füips de Schone en de pro-Franse factie, in 
1502,, moest J. deze functie aan Willem van Croy-Chièvres*  laten (zie ook onder k). 
Maarr hij kreeg haar opnieuw terug op 26 maart 1509. In 1509 werd J. ook nog be-
noemdd tot gouverneur van de stad Bnelle en het eiland Voorne. Op deze wijze 
wildenn Maximiliaan en Margareta J. compenseren voor zijn mislukte gooi naar het 
eerstee kamerheerschap van aartshertog Karel. Deze post kwam toen in handen van 
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Willemm van Croy-Chièvres*. In 1527 nam J. ontslag ten gunste van zijn zoon 
Antoon*. . 

gg J. nam deel aan het beleg van Neuss. Hij werd gevangen genomen bij Nancv. Voor 
zijnn vrijlating moest hij een hoog losgeld betalen. In 1479 nam J. deel aan de slag bij 
Guinegatte.. In 1487 was J. actief als kapitein van Vilvoorde. J, en zijn broer Cornells 
bestredenn o.a. in Namen en Brabant de troepen van Filips van Kleef*  (zie ook 
onderr k). In 1511 kreeg J. de opdracht om samen met Flons van Egmond* en 
Engelsee troepen, die onder het bevel stonden van Edward Poignyon, Venlo te 
belegeren.. J. maakte echter weinig van de veldtocht mee. Wegens ziekte moest hij 
langee tijd het bed houden te Den Haag. 

hh Na de dood van Maria van Bourgondië zond Maximiliaan J. samen met Boudewijn 
vann Lannoy*  naar Lodewijk XI om te onderhandelen over een verlenging van de 
lopendee wapenstilstand. Philippe de Commynes omschreef J. bij die gelegenheid als: 
"Jeune"Jeune comme luy (— Maximiliaan) et mal conseillé pour la pacification de son pays'' In 1481 

onderhandeldee J. samen met Jan van Bouverien*  te Samt-Quentin met de Fransen 
overr vrede in het algemeen en meer in het bijzonder over de status van Waals-
Maanderen.. ). was één van de mede-ondertekenaars namens Maximiliaan van de 
vredee van Atrecht (december 1482). In uitvoering van dit verdrag begeleidde hij 
enkelee maanden later Maximiliaans dochter, Margareta naar Frankrijk. In 1493 be-
hoordee J. tot de ondertekenaars van de vrede van Senlis. Nog in datzelfde jaar ver-
tegenwoordigdee J. Filips de Schone bij de begrafenis van keizer Frederik III . In 
14966 reisde J. samen met Filips de Schone naar Duitsland om er Maximiliaan te 
bezoeken.. J. maakte deel uit van het gezantschap dat namens de Nederlandse 
Staten-Generaall  dat Maximiliaan na Filips de Schone's overlijden het regentschap 
aanboodd (november 1506). J. begeleidde ook Margareta van Oostenrijk bij haar 
intredee in de Nederlanden (te Mechelen, op 27.03.1507). In 1513 behoorde J. tot de 
onderhandelaarss van de Heilige Liga. In 1521 was J. betrokken bij de besprekingen 
diee leidden tot een verdrag met Hendrik VII I (gesloten te Brugge op 25.08). J. was 
alss onderhandelaar ook betrokken bij de voorbereidingen van de vrede van 
Kamerijkk (31.07.1529). 

jj  Samen met enkele andere hoge heren nam j . deel aan de vergadering van de Staten-
Generaall  die in januari 1488 naar oplossingen zocht om Maximiliaan te bevrijden uit 
zijnn Brugse gevangenschap. 

kk Tijdens de burgeroorlog die sinds 1488 heropflakkerde, koos J. resoluut de zijde van 
Maximiliaan.. Ook Filips van Kleef*  erkende in J. en zijn broers zijn felste tegen-
standerss (zie ook onder g). Samen met zijn broer Hendrik*  en zijn neef Maximi-
liaan**  maakte J. deel uit van Filips de Schone's gevolg tijdens diens eerste Spaanse 
reiss (1501). In Spanje aangekomen zond Filips echter j . , Hendnk en Maxirruliaan 
terugg naar huis (23 juli 1502). Korte tijd later onthief de vorst J. zelfs uit al zijn 
functies.. Diepgaande politieke meningsverschillen lagen ten gronde aan dit ontslag. 
J.. was een groot voorstander van een pro-Engelse politiek, j . had ook persoonlijk 
veell  belang bij goede betrekkingen met Engeland; de welvaart van de stad Bergen 



BlOGRAFLSCHKK NOTITIES 313 3 

opp Zoom stoelde goeddeels op de handel op Engeland. Filips de Schone en zijn 

raadsherenn Willem van Croy-Chièvres*  en de broers Busleyden* wilden op dat 

ogenblikk voorrang geven aan een goede verstandhouding met de Franse koning. 

Tenn gevolge van deze twisten versterkte Engelbrecht van Nassau* zijn positie. Na 

hett overlijden van Willem van Croy-Chièvres*  (1521) sloeg Karel V een nieuwe 

politiekee koers in. J.'s invloed groeide toen. 

11 J. was opperwachtmeester van Brabant sinds 1472. J. nam deel aan de Blijde Intocht 

vann Füips de Schone te Brussel (1495). Samen met Karel van Croy*  was J. in 1500 

éénn van Karel Y's peetvaders. J. was erg snel op de hoogte van Füips' overlijden in 

Spanje.. Als eerste Nederlands edelman schreef hij naar Maxinukaan om hem op de 

hoogtee te brengen. J. ondehield erg nauwe banden met de Engelse gezanten en ko-

ningen.. De welvaart van zijn heerlijke stad Bergen op Zoom was dan ook erg 

afhankelijkk van de handel met Engeland. In J.'s Bergense residentie hing bijvoor-

beeldd een stamboom van het Engelse vorstenhuis. J. bemiddelde in 1510 ook bij de 

aankoopp van artillerie en munitie bij de Mechelse wapenfabrikant Hans Popenruyter 

voorr rekening van Hendrik VIII . J. meende dat de 24 courteaulx en 24 serpentines die 

Hendrikk kocht van even hoge kwaliteit waren als de beste Franse wapens. Margareta 

vann Oostenrijk, Karel V en Maria van Hongarije hadden allen een grote waardering 

voorr J. Vooral tijdens het eerste regentschap van Margareta had J veel invloed. J. 

wass toen immers ook Maximiliaans eerste kamerheer. De keizer stuurde in die jaren 

vaakk aan J. afschriften van de brieven die hij aan zijn dochter, de regentes, richtte. 

Hett Museum Markiezenhof te Bergen op Z o om bezit een mooi portret van J en 

Hendrikk (zie ook cat. Boymans-van Beuningen, Erasmus en zijn tijd, 1969). 

ASVASV Reg. Later. 1074 f. 276-277 en 1272 f. 53v-55r; ARAB RSA 22 f. 105v en 139v, 22bis, 
233 en 35 f. 20; ADX B 18824 (23743); Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 
495;; Jean Molinet, Chromques. I, 378, 417, 467, 582, 615-616 en II, 63-64, 69, 89, 222-223, 282, 
368,, 372-373, 397, 468-471 en 480; J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and Papers. 1/1, 
145'nr.. 324, 340 nr. 592, 363 nr. 650, 471-472, 560 nr. 1213, 622 nr. 1339 en 673 nr. 1469, 
Gachardd cd., Collection des voyages. I, 347 en II, 503; Idem ed., 'Ordonnance et état de la maison 
dee Maximüien', 117, j . Lameere ed., Recueil des Ordonnances. III,  71; J. Chmel ed., ürkunden, 
257,, 538 en 543, M. Baelde, De collaterale raden, 230-231; J.M. Cauchies, 'Maximilicn d'Autn-
chcc et Ie traite d'Arras de 1482', 159; A. de Fouw, Philips van Kleef, 163; Het Gulden Vlies, 37, 
W.A.. van Ham, Macht en ge^ag, passim; C.G. van Leijenhorst, 'Jan (III ) van Bergen', in: P.G. 
Bietenholzz en T.B. Deutscher eds., CE. I, 133-134; F.. Poullet, Les gouverneurs de province, 171-
172;; C F J. Slootmans J as metten lippen, 48-56 en 107-308; P. De Win, in: R. De Smedt ed., Les 
chevaliers,chevaliers, 179-183; Idem, 'Glymcs, Jan (III ) van (alias Bergen, Jan van)', in: NBW. 14, k. 214-
2211 en Idem, 'Engelbert II' , 85-115. 

0955 G lymes-Berghes, Lenard/L iénar t , 1, BR? 

aa Ongetwijfeld verwant met de boven genoemde leden van de familie, 

cc Kamerheer van de jonge Karel V sinds 21 juni 1517. L. behoorde tot Karels gevolg 

tijdenss diens eerste reis naar Spanje (1517) (48 s. per dag). 

ARABARAB RSA 23 f. 25v; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503. 
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0966 Glymes-Zevenbergen, Maximiliaan , heer  van Zevenbergen en van Greven-
broekk  (1485-152282), 1, HZ/BR 

aa M. was een zoon van Cornelis*. Peetvaders van M. waren Maximiliaan van Oosten-

rijkk en de hertog van Kleef. Meters waren Johanna van Brugge-Gruuthuse, echt-
genotee van Jacob II van Horn*  en Johanna van Halewijn, echtgenote van Jan I van 
Wassenaar*.. De peetouders gaven aan het kind uitgelezen geschenken: juwelen, zil-
verenn schalen en koppen. M. x Anna van der Gracht, burggravin van Yeurne, dame 
vann Leeuwergem en van Stavele (verwant aan de heer van der Gracht*?). 

dd M. was sinds 1514 lid van de Raad van Oorlog. 

ee In 1516 werd M. verkozen tot Yliesndder (Brussel, 18e kapittel). 

gg M. ontpopte zich tot een fel tegenstander van de Geldersen, wellicht ook omdat zijn 
bezittingenn in 1512-1513 door hen werden geplunderd. 

hh M. was één van de belangrijkste gezanten die namens de Nederlandse regering de 
Duitsee keurvorsten ervan overtuigden Karel V als keizer te kiezen in 1519. Mar-
garetaa schatte M.'s kwaliteiten als diplomaat naar waarde. In 1522 stond M. aan het 
hoofdd van een gezantschap dat naar paus Adnaan VI werd gezonden. Aangekomen 
inn Italië werd M. ernstig ziek. 

kk M. behoorde tot het gevolg van Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis. 
Maarr net zoals zijn ooms Jan III *  en Hendrik*  moest hij voortijdig terugkeren naar 
dee Nederlanden. Net zoals zijn oom Jan III *  was M. een felle tegenstander van de 
pro-Fransee politiek van Willem van Croy-Chièvres*. 

Jeann Molinet, Chroniques. I, 471; K. Brandi, Keiler Karel V, 81-84; Het Gulden Vlies, 39; C.J.F. 
Slootmans,, Jan metten lippen, 197-200 en A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 144; 
Idem,, Die Anfange Kar/s K , 25. 

0977 Laurent Gorrevod, baron van Marnai en van Montenai, sinds 1521 graaf van 
Pontt  de Vaux, burggraaf van Salins (-1529), 1, BO 

aa De familie van L. stamde uit Bresse. L x in 1509 Claude de Rivoire, dame d'honneur 

vann Margareta van Oostenrijk. Een broer van L. was bisschop van Maunenne (in de 
Alpen).. In 1529 werd deze kardinaal gecreëerd, dankzij de steun van Margareta. L. 
onderhieldd goede contacten met de familie de la Baume. 

cc L. kwram in 1507 samen met Margareta van Oostenrijk van uit de Savoie naar de 
Nederlanden.. Hij werd haar chevalier d'honneur en vertrouweling. In juni 1517 reisde 
L.. als tweede kamerheer van Karel V, met een gage van 48 s. per dag, mee naar 
Spanje.. In 1522 werd L. ook nog hofmeester van Karel. Hij volgde in deze functie 
Ferryy van Croy*  op. 

822 Dn jaartal is ontleend aan Slootmans. Het NXBU". X, k. 52 geeft 1544-45. Maar M. werd reeds 
tijdenss het kapittel van 1531 vervangen als Yliesndder. 
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dd L. zetelde sinds de komst van Margareta naar de Nederlanden in haar persoonlijke 
raad.. De Engelsen verdachten hem ervan vertrouwelijke informatie te lekken naar 
Margareta'ss tegenstanders, zoals Willem van Croy-Chièvres*. 

ee L. werd in 1516 verkozen tot Vliesridder (18° kapittel, Brussel). 

gg L. was gouverneur van Bresse. 
hh L. trad regelmatig op als Margareta's gezant in Engeland. Tijdens de campagne van 

15133 hield hij zich op bij het Engelse leger dat Terwaan innam. In oktober 1518 en 
inn juni 1519 onderhandelde L. met de Fransen. 

11 In de raadsvergaderingen gold L. als een trouw medestander van Mercurino di Gat-
tinara**  en Willem van Croy-Chièvres*. Na de terugkeer van Karel V naar de Neder-
landen,, in juni 1520, meenden Engelse gezanten dat L., na de twee genoemde heren, 
hett meest vooraanstaande raadslid van de keizer was. Na het overlijden van Willem 
vann Croy-Chièvres (1521) raadde L. Karel V aan Hendrik van Nassau* te kiezen als 
eerstee kamerheer. L. zag in de diplomaat en secretaris Jean Lalemand (+1555), heer 
vann Bouclans en net als L. een Bourgondiër, een concurrent. In 1526 beschuldigde 
L.. Jean er van dat hi] bij de onderhandelingen in de aanloop naar de vrede van 
Madridd veel te mild zou zijn geweest voor de Fransen. Karel V verleende L. een 
gewilligg oor en onthief Jean van al zijn functies. Jean leidde In 1518 verleende Karel 
VV L. een licentie om vierduizend Afrikaanse slaven naar de Amerikaanse koloniën te 
latenn verschepen. L. verkocht deze licentie aan een Genuese koopman. L. zou aan 
dezee transactie 25.000 dukaten hebben overgehouden. 

ARABARAB RSA 23 f. 24v; J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and Papers. 11/2, nrs. 2807, 
2862,, 2929, 2964, 3210, 3212, 4146, 4244, 4440 en 4658 en III,  nrs. 224 en 1357; J.H. Elliott, 
ImperialImperial Spain, 145; A. Henne, Htstotrt du règne de Charles-Quint. I, 134; Het Gulden Vues, 39; F. 
Febvrc,, Philippe II et la Franche-Comté, 95-96; F. Otte, 'Die Negersklavenlizenz des Laurent de 
Gorrcvod',, 283-320; L. Sicking en R. Fagel, 'In het kielzog van Columbus', 318 n. 25; F. 
Walserr m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spanishen Zentralbehörden, 132, 257 

0988 Goux, Willem van, heer  van Wedergate83, (- na 24.05.1504 en voor 1507) 1, BR 
aa W. was een zoon van de kanselier van Bourgondië Pieter; hij was ook verwant met 

dee heer van Rups*. W. x met Isabelle van Hennin-Liétard, een dochter van Pieter*. 
W.. was tevens de broer van Johanna van Goux, de moeder van Lodewijk van 
Vaudrey*. . 

bb Pieter van Goux verwierf Wedergate, na tussenkomst van Filips de Goede in 1458, 
voorr de som van 3600 £. W. had een slepend geschil met Pieter van Lannoy*, heer 
vann Fresnoy, baljuw van Aalst, met het leenhof van Aalst en met de magistraten van 
Aalstt en Geraardsbergen omtrent de rechtspraak in enkele enclaves van deze heer-
lijkheid.. W. legde omstreeks 1490 ook een conflict dat hij met zijn schoonmoeder 
enn met zijn zwager Gerard van Hénin-Liétard (+ 1491; zie ook onder Pieter van 

833 Belangnjkc Brabantse heerlijkheid bij Ninove. 
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Hénin-Liétard)) had omtrent een grondrente ter beslechting voor aan de Grote 

Raad. . 

cc In maart 1477 was W. één van vierentwintig chevaliers de compatgne van Maria van 

Bourgondië.. In november trad W. aan als raadslid-kamerheer van MaxirniHaan. 

gg In 1479 nam W. deel aan de slag bij Guinegatte. Naar verluidt gedroeg hij zich 

moedigg op het slagveld, 

jj  In het najaar van 1482 nam \X'. namens de Brabantse adel deel aan de Aalsterse 

vergaderingg van de Staten-Generaal waar de vrede van Atrecht werd voorbereid. De 

magistraatt van Aalst schonk W., net zoals de andere delegatieleden, wijn. 

kk W. werd in 1475 door Karel de Stoute tot ridder geslagen. In 1482 was W. aanwezig 

bijj  de rouwdienst voor Pieter van Luxemburg, heer van Saint-Pol. 

RAGRAG Raad van l laanderen 34323; Jean Molinet, Chromques. 1, 98, 315 en 407; W.P. Blockmans, 
HandelingenHandelingen van de lieden. ƒ, 251, J T. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. cds., Chronologische lijsten. I, 378, 
4333 en 474 en //, 4 en 52, Gachard cd., 'Ordonnancc et ctat de la maison de Maximilicn', 118, 
J.. Hartier, Légistes et gens de finances, 228-229 en R. Van Uytven, Torst, adel en steden' 109-
110. . 

0999 Gouy, Jacob, heer  van Auby 8 4,1, W \ l , 

aa J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in 1477 (24 s. per dag indien present). 

gg Bij een poging om Atrecht nog in 1477 op de Fransen te heroveren, werd J. door de 

Fransenn gevangen genomen. Twee jaar later nam hij deel aan de slag bij Guinegatte. 

)) In april 1482 was J. namens de Maamse adellijke stand present bij de Gentse verga-

deringg van de Staten-Generaal. Enkele weken later, bij de vergadering in Aalst, 

hoordee J. tot het gevolg van Maximiliaan. De magistraat van Aalst schonk hem 

toen,, samen met de andere leden van het herogekjke gevolg, wijn. J. was van 1481 

tott 1483 en dus op dat ogenblik hoogbaljuw van Gent. 

hh J. behoorde tot de ondertekenaars van de vrede van Atrecht. Hij maakte deel uit van 

dee stoet edellieden die de jonge Margareta van Oostenri jk begeleidde, toen die in 

uitvoeringg van dit verdrag, werd overgedragen aan leden van het Franse hof. 

W.P.. Blockmans cd.. Handelingen van de Leden, 7, 223; Gachard ed., 'Ordonnancc et ctat de la 
maisonn de Maximilicn', 118, Jean Molinet, Chromques. I, 183, 305, 378 en 417, L R Gachard 
ed.,, 'Lettres inédites de Maximilicn' f1851). 31-42; J.M. Cauchics, 'Maximilicn d'Autnche et 
Iee traite d'Arras', 160 en R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 449. 

Dep.. Nord, arr. en k. Douai. 
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1000 Gracht, van der  / des Fossés, (heer  van Heule? of van Schardau/Scardam en 

vann Melsen85?) (- 8.03.1488?), 1, VL 

dd Maria van Bourgondië benoemde op 26 maart 1477 een heer van der  Gracht tot Ud 
vann haar Grote Raad. Dit raadslid werd in het najaar van 1480 belast met een 
geheimee missie naar kardinaal GiuUano della Rovere, de latere paus Julius II . Van 
derr  Gracht kwam zeker uit Maanderen maar wie er precies achter deze naam 
schuilgaatt is moeilijk te achterhalen. Een Wouter van der  Gracht wordt in 1494-'95 
vermeldd als raadslid-kamerheer en heer van Heule (J.T. de Smidt, E.I. Strubbe e.a. 
eds.,, Chronologische lijsten. I, 444). Hij is dan verwikkeld in een proces voor de Grote 
Raadd tege Martin de Hames om het bezit van lenen. Deze Wouter van der Gracht 
namm tussen 1477 en 1496 ook elf maal deel aan een vergadering van de Maamse 
Ledenn of Staten. We kennen tevens een Willem van der  Gracht. Karel de Stoute 
steldee deze man in 1468 aan tot capitcun vander vgecost. Hij kreeg de opdracht de 
Vlaamsee kust te verdedigen en de visserij te beschermen Q. Paviot, La politique navak 

desdes dues de Bourgogne, 22 en 160). Een zekere Gilli s van der Gracht werd op 15 maart 
14777 op bevel van de Staten-Generaal opgepakt te Bergen. Op hem rustte de 
verdenkingg dat zou hebben samengewerkt met de Fransen. Doch dankzij de tussen-
komstt van Maria van Bourgondië werd hij snel daarna vrijgelaten. Deze Gilli s was 
burggraaff  van Gavere, bovendien behoorde als schepen van de Keure tot de Gentse 
magistraatt (W. Paravicini, Guy de Brimeu, 459 n. 40 en 462 n. 55.). 

jj  In juni 1482 duidde Maximiliaan een heer  van der  Gracht aan om namens de 
Vlaamsee adel over vrede te onderhandelen met Lodewijk XI Q. de Saint-Genois ed., 
'Lettress adressées par Maximilien I°', 391-392 nr. 30 en W.P. Blockmans, De volks-

vertegenwoordiging,vertegenwoordiging, 307 n. 19.). Adriaan en Wouter  van der Gracht behoorden, 
namenss de Vlaamse Staten, tot de ondertekenaars van de in mei 1488 gesloten over-
eenkomstt die leidde tot de vrijlating van Maximiliaan uit Brugge (Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. II, 22). 

kk In de vroege ochtend van 8 maart 1488 werd een Jan van der Gracht, lid van de 
Raadd van Maanderen en heer van Melsele, samen met enkele andere Gentse nota-

belen,, zonder enige vorm van proces onthoofd door leden van het revolutionaire 

Gentsee stadsbestuur. Volgens Jean Molinet zou deze Jan tijdens de regering van 

Karell  de Stoute pensionaris van de stad Gent zijn geweest (Chroniques. I, 624). In 

W.P.. Blockmans ed., Handelingen van de Leden. I en 7/ duiken nog vier andere adellijke 

herenn van der Gracht op. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323 en A.J.M. Kerckhoffs-de Hcij, De Grote Raad. II, 78. 

*55 Prov. Oost-Vlaanderen, arr. Gent, gemeente Merelbeke. 
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1011 Gruyère86, Lodewi jk , graaf van, (1492) 1, BO 

aa L. was de zoon van Frans I. L. x Claude van Seyssel. Het echtpaar had zeker een 

zoon:: Frans II . Deze was nog minderjarig bij L.'s overlijden. 

bb L. hield sinds 1475 het graafschap Gruyère van de hertog van Savoie. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

gg Tijdens de jaren 1470 nam L. het aanvankelijk samen met de Zwitserse eedgenoten 

opp tegen de hertogen van Bourgondië en Savoie. Zo streed hij in 1475 bij Morat aan 

Zwitsersee zijde. Later bemiddelde L. russen de hertog van Savoie en de eedgenoten. 

Tijdenss de zomer van 1477 vocht L. aan Bourgondische zijde in Henegouwen tegen 

dee Fransen. 

11 Kwam L. samen met Jacob van Savoie', graaf van Romont naar de Nederlanden? L. 

liett het kasteel van Gruyère versterken en de kapel verfraaien. Deze verbouwings-

werkenn brachten L. in geldnood. 

)eann Mohnet, Cbromques. I, 237en 246, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilien',, 119 en 11. Naef, Le chateau el la ville de Gruyère, 19-23. 

Guevara,, D i e g o, heer  van Jonvelle8"  (+ 12.1520), 1, B O 

D.. was een verre verwant van Inigio van Guevara, die in 1451 als eerste Aragonees 

wass verkozen tot Vliesndder. Een andere verwant Antonio, bisschop van Mon-

dorïedoo (+ 1545) verwierf faam als historiograaf van Karel V's regering. D. was de 

(oudste?)) zoon van Ladrón*. Pedro*  was een broer van D. Ui t de relatie van D. met 

eenn zeker Johanna Marchans, sproot een dochter, Jacquemine. D. verwekte ook een 

zoon,, FiUps, bij de Brusselse Francisca Esmez. D. duidde deze Filips aan als zijn 

enigee erfgenaam. Pedro betwistte het testament van zijn broer D. Hij wilde ook een 

deell  van de koek. Filrps was verbonden aan het hof van Karel V. Hij vestigde zich 

laterr in Madrid. Na Filips' overlijden kocht koning Filips II uit zijn boedel o.a. zes 

schilderijenn van Jeroen Bosch, Van Eycks portret van het echtpaar Arnolfini en 

werkk van Rogier van der Wevden. 

D.. erfde na het overlijden van Ladrón diens heerlijkheid Jonvelle. De Franse gou-

verneurss van Bourgondië uit het huis La TrémoÜle gunden D. deze erfenis niet. 

Langlopendee processen ontsponnen zich. 

Inn 1505-1506 was D. hofmeester van Johanna van Castilië. Na het overlijden van 

Füipss de Schone reisde D. terug naar de Nederlanden. In juni 1517 was D. hof-

meesterr van de jonge Karel V. Hij ontving toen 48 s. per dag. In september 1517 

volgdee D.'s aanstelling tot hoofd van de hofhouding van de Ferdinand, Karel V's 

jongeree broer (zie ook onder k). 

''''  Zwitserland, kanton I-'ribourg. 

Bourgondië,, Dep. Haute Saóne, k. Jusscv. 

102 2 
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hh D. behoorde tot het gevolg van Filips de Schone toen deze in 1505-1506 voor de 
tweedee maal naar Spanje reisde (zie ook onder c). D. onderhandelde toen namens 
Filipss met Ferdinand van Aragon. In het voorjaar van 1515 trad D. op als gezant 
vann Karel V in Engeland. De Engelse raadslieden omschreven D. als een subtle 

fellow.fellow. In 1516 vertegenwoordigde L. Karel en Maxinnliaan aan het Franse hof. 

kk D. was een verklaard tegenstander van Ferdinand van Aragon. Hij leefde lange tijd 
inn ballingschap aan het Nederlandse hof. D. oefende zelfs enkele functies uit in de 
Nederlanden.. Zo was hij een ü)d)e waterbaljuw van Amemuiden. In de Nederlan 
denn stond D. bekend als een tegenstander van een pro-Franse politiek. D. dankte de 
belangrijkee functies die hij in 1517 verwierf zeker deels aan deze houding (zie ook 
onderr c). 

11 In 1491 werd er in Mechelen een Pas d'armes georganiseerd ter gelegenheid van het 
kapittell  van het Gulden Vlies dat daar toen aan de gang was. D. nam deel aan de 
feestelijkheden.. D. overleed in Brussel en werd aldaar begraven in de Zavelkerk. 

Gachardd cd., Collection des voyages. II, 503; jean Molinet, Chroniques. II, 227; R. Fagel, De Hispa-
no-\no-\ 'laamse wereld, 326-327; F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbe horden, 11 en 
1322 n. 10 en A. Walther, Die Anfdnge, 58-59, 64, 143 n. 4, 162-163. 

1033 Guevara, Don Ladrón de, heer  van Jonvelle, (- voor september 1506), 1, BO 
aa L. was de vader van Diego* en van Pedro*. L. had uit een relatie met een zekere 

Odiliee van Gotherin ook een buitenechtelijke dochter: Margareta. Deze dochter 
ontvingg haar opvoeding aan het hof. 

bb L.'s zoon Diego* erfde diens voornaamste bezittingen, w.o. de Bourgondische heer-

lijkheidd Jonvelle. 
cc In november 1477 was L. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. Sinds 1493-1494 

wass L. hofmeester van Filips de Schone. In 1495 trad L. dan weer op als raadslid-

kamerheerr van Filips. 
gg Karel de Stoute sloeg L. in 1475 tot ndder. In 1479 nam L. deel aan de slag bij 

Guinegatte. . 
hh In 1485 was L. aanwezig bij Maximiliaans uitverkiezing tot Rooms-koning te Frank-

furt.. In 1487 reisde L. in opdracht van Maximiliaan vanuit de Nederlanden naar 
Malaga.. Hij vervoerde toen twee schepen vol met artillerie die was bestemd voor de 
Spaansee koningen. In was 1490 was L. Bourgondisch gezant in Engeland. In 1491-
'922 verbleef hij weerom in Spanje. In 1496 rustte L. de schepen uit die Margareta 
vann Oostenrijk naar Spanje moesten brengen. L. en zijn zoon Diego begeleidden 
Margaretaa vervolgens ook naar Spanje. 

ARABARAB RSA 23; J. Chmel ed., Urkunden, 539; Jean Molinet, Chroniques. I, 99, 310 en 484; 
Gachardd ed., 'Ordonnance et ctat de Ia maison de Maxirmlien', 118, R. Fagel, De Hispano-
ll  'laamse wereld, 7>2G-}>21 en A. Walther, Die Anfdnge, 58-59. 
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1044 Guevara, Don Pedro, 1, IB 

aa P. was een zoon van Ladron*  en een broer van Diego*. 

cc In I497 was P. écuyer tranchant van Füips de Schone. In 1517 was P. kamerheer van 
Karell  Y; hi) ontving toen 48 s. per dag. 

hh FÜips de Schone zond P. in juni 1505 als zijn gezant naar Ferdinand van Aragon. 

Ferdinandd liet P. aanhouden. Op deze wijze vergold Ferdinand de opsluiting van 
zijnn vertrouweling en secretaris Conchillos door Filips de Schone. Na 1506 fungeer-
dee P. als gezant van Maximüiaan bij Ferdinand. Ook in deze functie bleef gevangen-
schapp hem niet bespaard. Ferdinand Het P. in 1509, ten tijde van de Liga van 
Kamenjk,, opnieuw voor enkele maanden opsluiten. 

kk Na het overlijden van Füips de Schone betrapten getrouwen van Ferdinand P. die 
zichzich had vermomd als een dienaar van een andere heer. Onder foltering bekende P. 
datt hi) in samenspraak met Maximiliaan en een aantal edelen uit het Iberisch 
schiereilandd een complot tegen Ferdinand had opgezet. 

AR.4BAR.4B RSA 23 f. 25r; R. Fagcl, De Hispano-X 'bamse wereld, 327 en A. Walther, Die Anfange 
KarliKarli  I'., 58-59, 61 en 82. 

1055 Gulpen, Hendri k van, 1, LI 

ff  In 1515-1516 was H. stadhouder van Limburg en van de Landen van Overmaze. 

H.. Poullet, Les gouverneurs de province, 147. 

1066 Halerredinges, heer  van, I, VL? 

cc H. werd in maart 1477 vermeld als één van de vierentwintig chevaliers de compatgne van 
Mariaa van Bourgondië. 

RAGG Raad van Vlaanderen 34323. 

1077 Halewijn 88, Antoon van, heer  van La Chapelle89, meester  (-08 1479) 1, YL 

aa De familie van Halewijn was een vooraanstaande Vlaamse adellijke familie. A. was 
eenn zoon van Wouter IV en Jacoba de Wisch. 

cc In maart 1477 werd A. vermeld als één van de vierentwintig chevaliers de compaigne van 

Manaa van Bourgondië. A. moest zijn post toen delen met Pieter van Hennin-
Liétard,**  heer van Boussu. 

dd A. was audiëncier geweest van Karel de Stoute, 
gg A. sneuvelde in de slag bij Guinegatte. 

jj  A. nam deel aan de vergadering van de Staten-Generaal die in september 1478 te 

Dendermondee werd gehouden. De plaatselijke magistraat schonk hem toen wijn. 

KHH Halluin, Dep. Nord, arr. Lille, k. Tourcoing. 
H'JJ = Westkapelle, prov. West-Maanderen, gem. Knokke-Heist? 
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RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; Jean Molinet, Chromques. I, 313 en W.P. Blockmans cd., 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 73. 

1088 Halewijn , Joris, heer  van (ca. 1470-1536/37), WVL 
aa Joris was de tweede zoon van Jan II en Johanna van der Clyte, de erfdochter van 

Komen.. De moeder van J. was een bijzonder invloedrijke dame aan het Bourgon-
dischee hof. Zij behoorde tot de hofhouding van Maria van Bourgondië en Johanna 
vann Castilië. J. x Antoinette van Sint-Aldegonde (+ 1527). Uit hun huwelijk werden 
vierr kinderen geboren: één zoon en drie dochters. 

bb Na de ontijdige dood van zijn vader (1473) en zijn oudere broer Wouter verkreeg J. 
dee heerlijkheid Halewijn. Deze heerlijkheid werd gehouden van de Zaal van Rijsel, 
err was hoge rechtsmacht aan verbonden. In 1474 bedroeg het jaarinkomen ervan 
5544 £. Deze heerlijkheid omvatte 160.000 roeden land en renten op nog eens 
224.0000 roeden. Daarnaast behoorden nog drie lenen in het Rijselse met een jaarop-
brengstt van 370 £ tot het patrimonium van de Halewijns. Na de dood van zijn 
moeder,, in 1512, voegde J. hier nog de heerlijkheid Komen aan toe. De jaarop-
brengstt van de Komense goederen bedroeg in 1474 1832 £. 

cc In februari 1500 duikt J.'s naam voor het eerst als kamerheer op in de hoflijsten. Op 
55 oktober 1500 werd zijn dagvergoeding opgetrokken van 30 s. tot 36 s. J. nam 
tevenss als kamerheer deel aan de eerste Spaanse reis van Filips de Schone (1501-
1503).. Zijn dagvergoeding bedroeg toen immer 36 s. In juni 1517 behoorde J. als 
kamerheerr tot de hofhouding van de jonge Karel V. Inmiddels bedroeg zijn dag-
vergoedingg 48 s. 

gg In 1519 speelde J. een rol bij het beleg van Doornik. 
hh Ook na 1506 was J. actief in verschillende gezantschappen voor de Habsburgse vor-

sten:: in 1505-1506 voor Margareta van Oostenrijk, in 1520-1521 voor Karel V en in 
15244 voor Karels broer Ferdinand. 

11 J. studeerde van 1493 af aan de Leuvense artes-faculteit. J. verwierf vooral bekend-
heidd als humanist. Hij zag het als een opdracht om de leden van de hoge adel kennis 
tee laten maken met de cultuur van de oudheid en van de renaissance. Hij ontwierp 
eenn methode om Latijn te leren zonder gebruik te maken van de spraakkunst. 
Verderr stond J. bekend als de auteur van een nu verloren gegaan drietalig woorden-
boekk (Latijn - Frans - Nederlands) en tal van andere humanistische werken. J. was 
eenn kennis en mecenas van Erasmus en Vivès. Tevens bezat hij een schitterende 
bibliotheek.. J's achterkleinzoon Karel van Croy (+ 1612) zou deze bibliotheek later 
erven.. Ten slotte zou ze in 1614 te Brussel worden geveild. 

ARABARAB RSA 23 f 25r; ADS B 3779, Gachard ed., Collection des voyages. 1, 348, Lodovico 
Guiccardini,, Descrittione di tutti i Paesi Bassi, 450-451, G.H. Gools, Met raad en daad?, 173-175 en 
G.. Matheussen, 'Haloinus Georgius', in: XBIF. 7, k. 310-316. 
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1099 Halewijn , Lodewijk van, heer  van Piennes90 (-1519), 1, AP 

aa L. was een zoon van Joost, soeverein-bal) uw van Maanderen, en van Johanna van 

Laa Trémouüle. L. had een zus: Johanna, die trouwde met Jan I van Wassenaar*. 

cc L. was een kamerheer geweest van Karel de Stoute. In november 1477 trad hij als 
raadslid-kamerheerr toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 

gg L. nam deel aan het beleg van Neuss. In 1478 was hij nog even aanvoerder van één 

vann Maximiliaans ordonnantiebenden van 50 lansen. 

hh In 1507 reisde L. samen met zijn neef Jan van Wassenaar*  naar Venetië. Zij 

moestenn pogen de Republiek te verzoenen met Lodewijk XI I en Maximiliaan. L. en 
Jann slaagden niet in die opzet. Vervolgens sloten paus Julius II , koning en keizer in 
decemberr 1508 de Liga van Kamerijk die tot doel had de macht van de Serenissima te 
breken. . 

kk Volgens D. Potter werd L. reeds in 1466 door de Fransen gevangen genomen. 

Opgeslotenn in 's konings beruchte kelders zou L. besloten hebben in dienst te 
tredenn van de Franse koning. Hoe dan ook, na de dood van Lodewijk XI steeg L.'s 
aanzienn aanzienlijk. Hij was een prominent raadslid tijdens het regentschap van 
Annaa en Pieter van Beaujeu. Sinds 1486 bekleedde L. ook het gouverneurschap van 
Béthune.. Later werd L. ook nog gouverneur van Péronne en ten slotte van heel 
Picardië.. Eén van zijn zoons bracht het tot bisschop van Amiens. In 1490 ontving 
L.. 10.000 £ ter compensatie van zijn in Maanderen in beslag genomen land-
goederen.911 L. haalde wellicht voordeel uit Filips de Schones streven naar vrede met 
Frankrijk.. Hij kon tijdens diens regering weer genieten van het bezit van landerijen 
inn de buurt van Ronse. 

Jeann Molinet, Chromqws. I, 96, 524 en 560 en II, 41, 138, 405, 413, 449 en 550, |.T. de Smidt. 
KI .. Strubbe e.a. eds.. Chronologische lijsten, ƒ, 494; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la 
maisonn de Maximilien', 118; Ciuillaume, Histoire des bandes d'ordonname, 207, II.GA. Obreen, 
GeschiedenisGeschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 36 en 39 en D. Potter, War and government, 50 en 315. 

1100 Halewijn , Roeland van, ridder,  (na 1501) 1, \*L 
aa Een bastaardlid van de familie? 

cc In november 1477 werd R. aangesteld tot raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

gg R. voerde in 1476 een compagnie van 100 lansen aan. Deze werden eerst ingezet bij 
Abbeville,, later in Lotharingen. In 1492 was R. één van de aanvoerders van de Duit-
see troepen die namens Maximiliaan oproenge bewegingen neersloegen in Holland 
(Beverwijk). . 

<;oo Piermes-Onvillers, dep. Somme, arr. Montdidier of de tegenwoordige gemeenten Noord-
peenee en Zuytpeene in dep. Nord, arr. Dunkerque, k. Cassel. In Nederlandstalige bronnen 
wordtt Piennes steevast aangeduid als Peene. 
';'' Deze lagen vooral in de buurt van Kassei. 
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jj  In augustus 1480 ontving R. brieven van de Vlaamse Leden (i.v.m. het verpachten 

vann ambten?). In 1493 werd R. uitgenodigd om namens de Vlaamse adel deel te 

nemenn aan de zitting van de Staten-Generaal die in april en mei van dat jaar te Gent 

werdd gehouden. 

kk R. was in 1481 hoogbaljuw van Brugge. De stedelingen verdachten hem van corrup-

tie.. Op hun aandringen verbood Maximiliaan R. in het voorjaar van 1482 nog langer 

openbaree ambten te bekleden. R. werd ook een tijd verbannen uit Maanderen (wel-

lichtt ten tijde van en door de eerste regentschapsraad). In 1501 was R. nog schout 

vann het ambacht Axel. 

Jeann Molinet, Chroniques. I, 148-149 en II, 299; W.P. Blockmans ed., Handelingen van de Leden. I, 
1511 en 291 en II, 640; J.T. de Smidt, KI . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 466, Gachard 
ed.,, 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119; W.P. Blockmans, 'Autocratie ou 
polyarchies,, 261, Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 208 en Kervyn de Lettenhove, 
HtstoirtHtstoirt de Flandrt. Tome IV, 289. 

1111 Hamède, Arnoud VI , heer  van Condé92,1, HE 
aa Was A. verwant aan de Hameiddes die bezittingen hadden in het Rijselse; zoals 

Jehann en Michel de Ie Hameidde? Jehan de Ie Hameidde was in 1475 reeds meer dan 
700 jaar oud. Zijn leen bracht toen 340 £ per jaar op. Zijn jongere broer Michel hield 
inn 1475 ook een leen in het Rijselse. De opbrengst hiervan bedroeg 232 £. Michel x 
Johannaa van Mourcourt. Uit hun huwelijk werden 8 kinderen geboren: 3 jongens en 
55 meisjes. Michel maakte op 29 juni 1486 zijn testament op te Doornik. Hij over-
leedd voor 24 januari 1487. A. was de zoon van een gelijknamige vader (+ ca. 1475). 
A.. x Johanna van Rijsel. A. had een bastaardbroer. 

cc Maximiliaan stelde A. aan tot raadslid-kamerheer in november 1477. 
gg A. verdedigde in 1477 Henegouwen op hardnekkige wijze tegen de Fransen. 

11 A. liep in 1482 mee in de begrafenisstoet voor Pieter van Luxemburg*. 

ADNADN B 3779; 3781 en 3782; BLAdd. ms. 12449 f. 141v;Jean Molinet, Chronïques. I, 237, 256-
257,, 265 en 407; J.T. de Smidt, KI . Strubbe, Chronologische lijsten. I, 416; Gachard ed., 'Ordon-
nancee et état de la maison de Maximilien', 119, C.H. Cools, Mei raad en daad?, 175-176 en T. 
Ixrundan,, 'Stanstique feodale. III . lx- Pêvcle', 40-41. 

1122 Hamède9* , Michel, 1, HE? 
aa Volgens de samensteller van de index op de Chronïques van Jean Moünet was M. een 

zoonn van Arnoud V. Was M. dus een broer van Arnoud VI? Of dezelfde als de 
Michell  die in de vorige notitie voor het voetlicht werd gehaald? 

cc Maximiliaan benoemde M. tot raadslid-kamerheer in november 1477. 
gg De Fransen namen M. krijgsgevangen bij Guinegatte in augustus 1479. 

922 Bedoeld is wellicht: Condé-sur-1'Escaut: Dep. Nord arr. Valenciennes. 
933 Hamaide in de prov. Henegouwen. 
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Jeann Molinet, Chromques. I, 307 en 313 en Gachard ed. 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilien',, 118, 

1133 Hames94, Jan van, heer  van Sangatte en van Bondues, ridder,  (-voor 1494) 1, 
AP P 

aa Het geslacht Hames kwam oorspronkelijk uit Artesië. Deze tak hield ook lenen in 

dee buurt van Rijsel. J. was een zoon van Hugo en van Johanna van Estou(te?)vüle. ]. 
xx jacoba van Oignies. Was Jacoba verwant aan de leden van gelijknamige familie 
(ziee aldaar)? Uit het huwelijk russen }. en Jacoba sproot zeker één zoon: Martijn. 
Dezee was nog minderjarig bij het overlijden van zijn vader. Rond 1525 zou hij tot 
dee entourage van Karel V behoren. 

bb Ca. 1475 hield J. twee lenen in de kassetnj van Rijsel. Deze tenen brachten jaarlijks 

"^OO £ op. In december 1482 kreeg J. krachtens de vrede van Atrecht de inkomsten 
diee hi) haalde uit lenen in de buurt van Amiens terug. Deze lenen waren eerder 
aangeslagenn door de Fransen. 

cc ]. was reeds raadslid-kamerheer van Karel de Stoute voor 1470. In maart 1477 trad 
J.. als één van de 24 chevaliers de compaigne toe tot de hofhouding van Maria van Bour-
gondië.. In november 1477 wordt J. ook vermeld als raadslid-kamerheer van Maxi-
miliaan. . 

ff  In 1479-1480 werd J. gouverneur van Waals-Vlaanderen. Hij oefende dit ambt zeker 

niett langer uit dan tot 20 februari 1484. 
gg Ca. 1473 was J. een van de Bourgondische aanvoerders van de krijgsmacht die 

Saint-Valéry-sur-Sommee aan de Fransen had verloren. J. moest toen losgeld betalen. 
Inn 1474 nam J. deel aan het beleg van Neuss. Van 1477 tot 1479 was J. kapitein van 
hett kasteel van Rijsel. In 1478 was J. aanvoerder van een ordonnantiebende van 50 
lansen.. Hij bevocht toen de Fransen in Henegouwen. Een jaar later behoorde J. ook 
tott de Bourgondische strijders in Guinegatte. Eind november 1479 vroeg J. namens 
dee centrale regering aan de magistraat van de kasselnj leper geld voor te schieten, 
opdatt hi) troepen zouden kunnen legeren langs de grens met Frankrijk. 

jj  In het najaar van 1482 nam J. namens de tweede stand deel aan de Aalsterse verga-
deringg van de Staten-Generaal die deübereerde over de vrede met Frankrijk. 

11 Karel de Stoute benoemde J. in 1468 tot baljuw van Kortrijk. Waarschijnlijk oefen-

dee J. dit ambt met lang uit, want reeds op 1 januari 1470 werd er een opvolger voor 
J.. aangesteld. In oktober 1482 woonde J. de begrafenis van Pieter van Luxemburg-*' 
bij . . 

RAGRAG Raad van l 'laanderen 34323; Jean Molinet, Cbromques. ƒ, 96, 265, 305, 391 en 408, W.P. 
Blockmanss ed., Handelingen van de Leden, ƒ, 121 en 251; J.T. de Smidt, H.I. Strubbe e.a. eds., 
ChronologischeChronologische lijsten. I, 63 en 444; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-

''MM Hames Boucres, dep. Pas-de-Calais, arr. Boulogne, k. Guines. 
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ljcn',, 118, C.H. Cools, Met raad en daad?, 176-177, Guülaume, Histoire des bandes d'ordonnanct, 
209;; H. Poullet, Les gouverneurs de province, 179 cn j. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, 632. 

1144 Hannart , Jan, burggraaf van Lombeek95, heer  van Liedekerke (1539), 1, BR 

aa J. verwierf zijn adellijke titel door zijn huwelijk met weduwe Margareta, burggravin 

vann Lombeek. Deze Margareta was een dochter van Adnaan Vüain*  en Josstne van 

Romerswalle.. Door dit huwelijk werd J. de enige erfgenaam van Adnaan. Uit het 

huwelijkk tussen J. en Margereta sproot een zoon: Karel. Deze zou later trouwen met 

Annaa Scheyfre, dochter Jan Scheyfre, kanselier van Brabant. J x 2 met Agnes Lopez 

dee Toledo. 

bb De Grote Raad veroordeelde J. op 31 maart 1525 tot het betalen van enkele renten 

diee rustten op landerijen bij Aalst aan Filips van Montmorency*, heer van Nevele. 

dd In 1520 trad J. toe tot de Geheime Raad van Margareta van Oostenrijk (zie ook 

onderr 1). Bij de oprichting van de Raad van State in 1531 werd J. lid van dit college. 

J.. was toen de enige raadsheer die niet tot het Gulden Vlies behoorde of bisschop 

was.. Wel nam Karel V J. op in de Spaanse orde van Santiago. Na een verblijf aan 

hett Franse hof zetelde J. in 1538 opnieuw in de Raad van State (zie ook onder h). 

hh In de lente van 1516 reisde J. samen met Pedro de Urrea van Maximiliaan naar Mar-

garetaa (zie ook onder 1). In 1524 vervulde J. een diplomatieke missie in Duitsland. In 

15322 zond Karel V J. als gezant naar Frans I. J. verbleef tot 1536 aan het Franse 

hof. . 
kk Aan het hof beschouwde men J. als een vertrouweling van Willem van Croy-

Chièvres**  en een aanhanger van de pro-Franse factie. 
11 Sinds 1508 gold J. als een invloedrijk secretans van Maximiliaan van Oostenrijk. In 

15122 is J. secretans van de latere Karel V. Hij streek toen 12 s. per dag op. In 1516 
werdd J. secretans van aartshertog Karels Geheime Raad. In 1522 reisde J. samen 
mett Karel Y naar Spanje. Zijn titel luidde toen: premier secrétaire et audienaer. 

J.T.. de Smidt, F I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 345, M. Baclde, De collaterale raden, 
266-267;; R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 341; L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van 
Hongarije,Hongarije, 144; A. Ilenne, Histoire du règne de Charles-Qmnt. II, 322; F. Walser m.m.v. R. 
Wohlfeil,, Die Spamschen Zentralbehörden, 159 n. 36 en A. Walther, Die Anfdnge Karls t'., 106, 
154,, 229 en 245. 

1155 Haplaincourt 96, Karel, heer  van, 1, AP? 
cc K. was raad slid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 
11 Hi] werd in 1475 door Karel de Stoute tot ndder geslagen. 

'JSS Nu Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Prov. Maams-Brabant, arr. HalleATUvoorde, gemeente 

Roosdaal. . 
%% Misschien: Happencourt, Dep. Aisne, arr. Saint-Quenün, k. Saint-Simon? 



326 6 HANSS COOLS 

Jeann Molinct, Chromques. /, 98; Gachard ed., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximilien', 
118. . 

1166 Harchies97, Jan, heer  van, 1, HE 

aa Zoon van Jacob en van Antoinette van Baenst. Deze Jacob, baljuw van Blaton, was 
inn 1473 aanvoerder van een compagnie van 100 lansen en hij sneuvelde in 1475 te 
Gransonn (cfr. W. Paravicini, Guy de Bnmeu, "?16 en Jean Molinet, Chromques. ƒ, 140). 
J.. was een neef van Filips bastaard van Brabant*, heer van Kruibeke. We kennen 
ookk een Gerard van Harchies, die in 1473-74 heer van Liesveld in Holland was en 
daarr jaarlijks 94 £ uit puurde. Deze Gerard hoefde niet bij te dragen aan de afkoop-
somm van 3000 £ die de Hollandse edellieden in november 1476 aan Karel de Stoute 
aanboden.. Hijzelf of zijn plaatsvervanger verrichtten toen reeds leendienst in het 
legerr van de hertog. Op welke wijze was deze Gerard verwant met f.? 

cc J. was raadshd-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

gg In 14 9̂ streed J. in de buurt van Kamenjk tegen de Fransen. Een jaar later leverden 
muitendee Duitse troepen slag tegen J.'s compagnie die zich toen in Luxemburg 
bevond. . 

11 In februari 1478 verbleef J. aan het hof. Muitende Duitse troepen uit Valenciennes 
namenn tijdens J.'s afwezigheid zijn kasteel in en gijzelden er zijn familie. 

Jeann Molinet, Chromques. I, 241, 293 en 332; J.T. de Smidt, IU. Strubbe e.a. eds., Chronologische 
lijsten,lijsten, ƒ, 105; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 415; Gachard ed., 
'Ordonnancee et état de la maison de Maximilien', 118 en A. Janse, 'Het leenbezit van de 
Hollandsee ridderschap', 181 en 199. 

Harchies:: Prov. Henegouwen, arr. Aat, kanton Quevaucamps, gemeente Bemissart. 
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1177 Haye98, Jan van la, heet van Saint-Michel" , 1, W\X 
aa De van la Haye's behoorden tot een bekend Rijsels koopmansgeslacht dat in de 

vijftiendee eeuw was doorgedrongen tot de lokale adel. 
bb In 1475 hield J. twee lenen in het Rijselse met een gezamenlijke jaaropbrengst van 

933 £ 
cc Sinds 14.09.1477 was J. chevalier de compaigne van Maria van Bourgondië. Hij volgde 

Joostt van Lalaing*  op in deze functie, 
gg In 1478 voerde J. 20 lansen aan uit de compagnie van de heer van Beveren. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; C.H. Cools, Met raad en daad?, 178 en Guillaume, Histoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 211. 

1188 Hennin-Liétard , Filip s van, heer  van Boussu100 en Galmaarden101 (1464-1511) 

1,, HE/NAM 
aa F. was een zoon van Pieter*. 
bb F. erfde in 1491, na de dood van zijn broer Gerard, diens bezittingen. 
cc F. werd in februari 1500 vermeld als kamerheer. Zijn dagverdgoeding bedroeg toen 

300 s. Zijn diensttijd liep van mei tot en met oktober. Een jaar later vergezelde F. 
Filipss de Schone als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis. 

gg In 1491 streed F. tegen de medestanders van Füips van Kleef*. Hij nam hij toen het 
kasteell  van Mortaigne in. Zijn vader had deze burcht eertijds als slotvoogd beheerd. 

Laterr werd ze bezet door Pieter van Gavere (een neef van F.). 
hh In 1492 maakte F. deel van een Bourgondisch gezantschap dat naar Parijs reisde. 

Dezee ambassade stond onder leiding van Engelbrecht van Nassau*. 
II  F. en Jan van Lannoy*, heer van Mignoval betwistten elkaar het baljuwschap over 

dee bossen van Henegouwen. De Grote Raad beslechtte het geschil op 22 augustus 

14933 in het voordeel van F. 

ARABARAB RSA 22 f. 106v; J.T. de Smidt, E.I. Strubbe e.a. eds. Chronologische lijsten. I, 267; 
Gachardd cd., Collection des voyages. I, 348 en Jean Molinet, Chromaues. II, 229-230, 251 en 506. 

988 La Have: gehucht van Foncquevülers, Dep. Pas-de-Calais. 
''),}),} Er bestaan twee dorpen met deze naam in het Dep. Pas-de-Calais en één in het Dep. van 

dee Aisne. 
Vn>Vn> Nu Prov. Henegouwen, eertijds een Naamse enclave. 
1011 Nu Prov. Ylaams-Brabant, eertijds graafschap Henegouwen. 
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1199 Hennin-Liétard , Pieter  van, heer  van Boussu102, van Blagnies en van 
Galmaardenn (29.09.1433-26.06.1490), 1, HE/NAM 

aa P. was de zoon van Jan van Hennin-Liétard, heer van Boussu (+ 1452) en Katha-

nnaa van Bediune (+ 1458). P. x in 1453 Isabella, de jongste dochter van Willem van 
Lalaing,, stadhouder van Holland, Zeeland en West-Fnesland. Uit dit huwelijk spro-
tenn zeven kinderen: Jacob (die zijn vader niet overleefde), Gerard (+ 1491), Füips* 
(1464-1511,, de latere heren en graven van Boussu stammen van hem af), WÜhel-
minaa x Füips van Barbencon, Isabella x Willem van Goux*, heer van Wedergate, 
Gabnëllee x Jan van Barbencon en Francoise, die vroeg overleed. 

cc P. was achtereenvolgens raadslid-kamerheer van Füips de Goede en van Karel de 
Stoute.. In maart 1477 moest P. zijn aanstelling als chevalier de compatgne van Maria van 
Bourgondiëë delen met Antoon van Halewijn*. P. was tevens sinds november 1477 
raadslid-kamerheerr van Maximiliaan. Hij ontving toen 24 s. per dag indien hij aan-
wezigg was aan het Hof. 

ee In 1481 werd P. verkozen tot \Tiesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 

gg In 1477 bood P. weerstand tegen de Franse invallen, o.a. als kapitein van de Hene-
gouwsee vesting Le Quesnoy. In 1478 nam P. het kasteel van Boussu, dat eerder was 
veroverdd door de Fransen, opnieuw in. In 1479 legerde P. zijn compagnie van 100 
lansen,, 200 boogschutters en 400 infantensten te Kamerijk. Al deze manschappen 
werdenn toen betaald door de stad Valencijn. In 1480 behoorde P. tot de aanvoer-
derss van de troepen die Luxemburg pacificeerden. In 1487 trad P. op als luitenant 
vann Füips van Kleef*, de kapitein-generaal van Henegouwen. In die tijd leed P. aan 
fellee aanvallen van jicht. Bij het beleg van Bethune, later tijdens datzelfde jaar, 
namenn de Fransen P. en zijn zoon Gerard krijgsgevangen. Na betaling van losgeld 
werdenn ze vrijgelaten. 

jj  Tussen 1464 en 1488 nam P. zeker zes maal deel aan een vergadering van de Staten-

Generaall  namens de Henegouwse adel. In het najaar van 1482 schonk de magistraat 
vann Aalst hem bij een dergelijke gelegenheid wijn. 

11 P. oefende nog verschillende functies uit. Zo was hl) van 1460 tot 1484 baljuw van 
dee Henegouwse bossen en van 1465 tot 1490 grafelijk proost te Valencijn. In okto-
berr 1482 gaf P. acte de presence bij de begrafenis van Pieter van Luxemburg*. P. verde-
digdee in 1486 Boudewijn van Lannoy*, heer van Molembaix. Deze werd er toen van 
verdachtt stiekem aan de Franse zijde te staan. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323; Jcan Molinet, Chromques. I, 183, 191, 220, 238, 246, 265-27l, 
293-297,, 328-333, 407-408, 429, 541 en 572-576; W.P. Blockmans cd.. Handelingen van de 
Leden.Leden. I, 251; Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 117; J.M. 
Cauchies,, in: R. de Smcdt cd., Les chevaliers, 175-176; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 
2088 en Het Gulden l 'lies, 37. 

'"22 De heer van Boussu was één van de pairs van de Naamse graaf. Zijn heerlijkheid 
vormdee een enclave in Henegouwen. 

file:///Tiesndder
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1200 Herlaire103, de heer  van, Jan?, 1, BR 
cc Raadslid-kamerheer van Maxurumiliaan in november 1477. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

1211 Hollebeke104, Hector  van, 1, VL 
bb Een naamgenoot van Hector, Wulfart bezat 3 lenen in het Rijselse (cfr. C.H. Cools, 

MetMet raad en daad?, 182-183) 
cc In november 1477 wordt H. vermeld als raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 
)) In februari 1477 verbleef H. namens de Ieperse kasselrij te Gent. Hij liet er een 

kopiee van het Groot Privilege vervaardigen ten behoeve van de kasselnj. In het 
voorjaarr van 1482 drongen de drie Vlaamse Leden bij de Ieperse kasselnj er op aan 
datt dit orgaan zijn ontvanger zou ontslaan. H. vergaderde met de magistraat van de 
kasselrijj  over de ontstane crisissituatie. 

11 H. was zeker van 1471 tot 1477, met een onderbreking van zestien maanden, de 

baljuww of loco-baljuw van leper. 

W.P.. Blockmans, Handelingen van de Leden. I, 14 en 221; Gachard ed., 'Ordonnance et état de 
laa maison de Maximilien', 118 en J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, 631-632. 

1222 Hom, Arnoud, heet van Gaasbeek, van Hondschote, Houtkerke, Geldrop en 
Kasteelbrakel,, (-voor 18.12.1506) 1, BR 

aa Arnoud was de oudste zoon van Filips*  van Horn en Johanna van Lannoy. A x 
Margaretaa van Montmorency, een dochter van Jan van Montmorency*. Uit dit 
huwelijkk sproten twee zonen en twee dochters: Maximiliaan*, Martijn, die vroeg 
overleed,, Johanna, dame van Brimeu x Hugo van Melun*  en Margareta x in 1502 
Richardd van Merode, heer van Petersem. 

bb A. vocht sinds omstreeks 1490 een bitter juridisch conflict uit met zijn moeder en 
haarr tweede echtgenoot, Jan van Montmorency*. Deze Jan was tevens de vader van 
A.'ss eigen echtgenote. Het weduwegoed van A.'s moeder vormde de inzet van het 
conflict. . 

cc In 1500 wordt A. vermeld als kamerheer van Filips de Schone. In 1501-1503 verge-

zeldee hij deze vortst tijdens zijn eerste reis naar Spanje. In 1505 was A. nog steeds 

kamerheerr van Filips de Schone. 

ARABARAB RSA 22 f106 v;ADN B 2191 band 23; C.F. Butkcns ed., Trophees (1641), 621; JT. de 
Smidt,, KI . Strubbe e.a. eds., Chrvnologtsche lijsten. I, 277, 281, 313, 335-336, 341, 357, 364 en 
3833 en 11, 45, A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad. II, 72 en 86-87 en Gachard ed., 
CollectionCollection des voyages. I, 348. 

1,133 Herlaar? 
HMM Prov. West-Maanderen, arr. leper, gemeente Zülebeke. 
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1233 Horn , Filip s van, heer  van Gaasbeek105 en Bancigny106 etc., (1423-02.1488), 1, 
BR R 

aa F. was een zoon van Jan van Horn en van Margareta de la Trémouille. F. was dus 

eenn neef van Jan, de bisschop van Luik (1482-1505), van Jacob II*  en van Frede-
rik* .. F. x 1) Johanna van Lannoy, een dochter van Jan III *  en x 2) Margareta van 
Horn.. Margareta hertrouwde later met Jan van Montmorency*. De vier zonen van 
F.. sproten allen uit diens eerste huwelijk: Amoud* x Margareta van Montmorency, 
eenn dochter van Jan; Jan x Adnenne van Ranst; Frans, heer van Lokeren x Isabella 
vann Halewijn en Antoon, heer van Hubersart, die niet trouwde. 

bb F. verkocht de heerlijkheid Kesseruch.107 

dd F. zetelde sinds maart 1477 in de Raad van Mana van Bourgondië. 
gg Op 9 januari 1488 hadden de Gentse milities Kortrijk bezet. F. probeerde namens 

Maximibaann de stad te heroveren, maar hij sneuvelde voor haar poorten (zie ook 
onderr k). In 1465-1466 was F. actief als capitainegeneral'van het graafschap Namen. 

jj  In april 1477 onderhandelde F. met de afgevaardigden van Gent en Brugge over de 

verwijderingg van het Brugse Vrije uit het College van de Maamse Leden. De leden 
vann Maanderen hielden F. verantwoordelijk voor de moord op de Gentse hoogbal-
juww Jan van Dadizele. Daarom verbanden ze F. sinds januari 1482 uit het graaf-
schap.. In april van datzelfde jaar verwijderde Maximiliaan F. ook uit zijn hofhou-
dingg op aandringen van de Leden. Dankzij deze toegeving hoopte Maxirmlaan 
erkendd te worden als regent. 

kk F. steunde zijn neef Jan van Hom, na zijn verkiezing tot bisschop van Luik, met 

geldd en troepen in diens strijd tegen de van der Marks. F. streed eveneens aan de 
zijdee van Maximiliaan tegen de Maamse regentschapsraden en steden. 

II  In 1478 was F. aanwezig bij de doopplechtigheid van de jonge Filips de Schone. 

ADNADN Séne B 1286/17751, RAG Raad van Vlaanderen 34323; C.F Butkens cd., Trophees (1641), 
621,, I.L.A. Diegcnck cd., Correspondance des magtstrats dYpres, 36, NX.P. Blockmans cd.. 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 21 en 195, Idem, 'Autocratie ou polyarchies', 261; J.T. de Smidt, 
F.I.. Strubbc ca. eds.. Chronologische lijsten. I, 120, Jcan Molinet, Chromques. /ƒ, 175, V. Fris, 
HtstoireHtstoire de Gand, 137-138, Kcrvyn de I^ettenhove, Histotre de Flandre. Tome II', 289; VC'. 
Paravicini,, Guy de Bn/neu, 246 n. 13 en R. Wellens, 'Fa révolte brugeoisc', 26 

1244 Hora, Frederik van, heer  van Montigny (-30.12.1487"*8), 1, BR/HE 
aa F. was een zoon van Jacob I*  en een broer van Jacob I P en van Jan, bisschop van 

Luik.. F x in 1466 met Philippote van Melun. 

cc F. werd in 1477 een raadsÜd-kamerheer van Maximiaan. F. liet zich ca. 1480 schrap-
penn van de escroes in ruil voor een jaargeld van 400 £. 

",:)) Prov. Maams-Brabant, arr. Halle. 
III "• Bancigny: Fr., Dep. Aisne, arr. en kanton Vervins; in de Thiérache. 
11,77 België, prov. Limburg, arr. en k. Maaseik. 
"mm C.F. Butkens, Tropbees (1641), 621 geeft 1486 als overlijdensjaar. 



BIOGRAFISCHE-:: NOTITIFS 331 1 

gg In 1484 benoemde Jan zijn broer F. tot zijn luitenant-generaal in het prinsbisdom 

Luikk (zie ook onder k). F. overleed ten gevolge van verwondingen opgelopen bij 

belegg van Guise. 

kk F. was een trouw medestander van Maximiliaan. F. leende zijn broer jan geld zodat 
dezee de aan de Romeinse kanselarij verschuldigde rechten kon betalen bij diens 
benoemingg tot bisschop. F. steunde Jan tevens met de wapens militair in zijn strijd 
tegenn de van der Marks (zie ook onder g). In mei 1484 beloofden de Luikse Staten 
F.. 24.000 £ terug te betalen voor alle kosten die hij had gemaakt bij het verwerven 
vann het bisdom. In juni 1485 zette F., wellicht na een aansporing van Maximiliaan 
enn in samenwerking met zijn drie broers, een hinderlaag op voor Willem van der 
Mark.. Deze laatste werd na een schijnproces onthoofd te Maastricht. 

ADNADN B 2121 f. 90; CF. Butkens, Trophees (1641), 621; Gachard, 'Ordonnance de 1'état et la 
maisonn de Maximilien', 119; P. Harsin, La pnnapauté de Liège a la fin du règne, 129-130, 138, 
163-1666 en 393-395 en A.J.M. Kerckhoffs-de I leij, De Grote Raad II, 86-87. 

1255 Hom, Hendri k van, heer  van Perwijs109, van Duffel en van Geel, ridder,  ( 

18.05.1483)1,, BR 
aa H. was een zoon van Jan en Mathilde van Reifferscheidt. H x in 1453 1) Elizabeth 

vann Diest (+ 14.10.1466), weduwe van Jacob van Wassenaar, burggraaf van Leiden 
enn x in 1473 2) Antoinette van Gavere. Beide huwelijken van H. bleven kinderloos. 

cc J. was in maart 1477 één van de 24 chevaliers de compaigm van Maria van Bourgondië. 
H.. werd geacht om in april, mei en juni aan het Hof te verblijven. In november 
14777 werd H. tevens raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

gg H. was kapitein van 50 een bende van lances des ordonnances. In 1481 ontving hij 350 
££ als vergoeding voor het overbrengen van troepen naar Roermond. Deze soldaten 
moestenn er tegen de Geldersen strijden. Reeds eerder had H. in Gelre allerlei klus-
senn opgeknapt voor Guy de Brimeu. 

jj  H. nam in spetember 1478 deel aan de vergadering van de Staten-Generaal die te 
Dendermondee werd gehouden. De magistraat van Dendermonde schonk H. bij die 
gelegenheidd wijn. In 1482 zetelde H. namens de Brabantse tweede stand in de Gent-
see vergadering van de Staten-Generaal die debateerde over het regentschap van 
Maximiliaan. . 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; C.F. Butkens, Trophtts (1641), 621; W.P. Blockmans, 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 73; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 
118;; II.GA. Obrecn, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 34; A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), 
DeDe Grote Raad II, 86-87; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 274 n. 82, 354 en 716 en R. Wellens, 
LesLes Etats Généraux, 448. 

1"99 Perwez, Waals-Brabant, arr. Nijvel. 
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1266 Horn , Jacob II , graaf van, heer  van Altena, Weert, Nederweert etc. (ca. 1450-
1502ll "),l ,, BR/HZ 

aa J. was een zoon van Jacob I en Johanna van Meurs (+ 1461; het vierde en jongste 

kindd van Fredenk III , graaf van Meurs). Jacob I stichtte na de dood van zijn echt-
genotee een klooster van minderbroeders-observanten te Weert. In 1472 Het Jacob I 
zichzich opnemen in deze orde. Hij werd tot priester gewijd en stierf in het klooster dat 
hl)) eerder zelf had gesticht.111 J. x 1) Füippa van Württemberg (+ 4.06.1475) en x 2) 
Johannaa van Brugge-Gruuthuse (+ 8.12.1502), een dochter van Lodewijk van 
Gruuthuse*.. J. had twee zonen en twee dochters.112 Jacob I IP; Margareta, dame van 
Boxtell  x Evrard van der Mark, graaf van Aremberg; Jan (ca. 1470/75-1540) was 
eerstt geestelijke, maar op 6.12.1530 x alsnog met Anna van Egmond (+ 1574), de 
tweedee dochter van Flons van Egmond-Buren*  en Margareta van Glymes-Zeven-
bergen.. Anna was eerder getrouwd geweest met Jozef van Montmorency*. De 
jongstee dochter Améüe trad in bij de zusters van Weert. J. was een broer van Fi-
lips*,, van Fredenk*  en van Jan, de 83° bisschop van Luik (midden 15° eeuw -
1505).. Jan verwierf de bisschoppelijke waardigheid na een felle strijd tegen Willem 
vann der Mark en Jacob van Croy, die later alsnog bisschop van Kamenjk werd. Jan 
danktee zijn overwinning in niet geringe mate aan de ruime steun die hij kreeg van 
zijnn familieleden en later ook van Maximilaan (zie ook overige notities Horn). 

bb In het testament van Guy de Bnmeu werd J. aangeduid als cousin. Guy hield twee 
heerlijkhedenn van J. in pand, w.o. Bocholt en Grote Brogel (in 1474 verpand voor 
17799 £ 6 s 3 d). J.'s financiën stonden er wellicht beroerd voor. Voor 1486 gaf hij 
ookk het graafschap Horn met Weert, de heerlijkheid Kortessem en de voogdij over 
Thornn en Neentter in pand aan zijn verwant Vincent van Meurs. Wellicht ging J. 
hiertoee over omdat de strijd die tot doel had de erkenning van zijn broer Jan als 
Luiss bisschop af te dwingen handenvol geld kostte. 

dd J. zetelde sinds maart 1477 in de Raad van Maria van Bourgondië. 

gg In juli 1473 zond het Hof van Holland, op last van Karel de Stoute, een bode naar J. 
Dezee maande hem dringend de hertogelijke strijdkrachten te vervoegen. 

jj  Als heer van Altena maakte J. deel uit van de Hollandse ridderschap. In januari 1471 

vertegenwoordigdee de pachter van de tol bij Gonnchem J. in de Hollandse ridder-
schap.. In januari 1475 was zijn komst naar de vergadering te Den Haag blijkbaar 
zeerr gewenst. Ondanks het slechte weer en de ijsgang reisde de bode die J. moest 
uitnodigenn hem achterna tot Weert. Tijdens de vergadering veegden de vorstelijke 
commissarissenn de Hollandse leenmannen de mantel uit omdat ze massaal verstek 

nu u Ditt jaartal bij A.J.M Kerckhoffs-de Heij. Het lijk t mij waarschijnlijker dan 1530, jaartal 
datt men bij de meeste andere auteurs aantreft. Misschien was 1530 het jaar van overlijden 
vann Jacob III*. 
1111 De index op J.G. Smit, Dagvaarten, vermeldt 1488 als het jaar van overlijden van Jacob I. 
1122 C.F. Butkens, Trophees (1641), 621 stelt dat alle kinderen sproten uit J.'s tweede huwelijk. 
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haddenn laten gaan bij de belegering van Neuss. De overige leden van de Hollandse 

r idderschapp heten J. in februan-maart 1477 niet toe niet toe tot de delegatie die naar 

dee Gentse vergadering van de Staten-Generaal werd gezonden. Zij wezen erop dat 

hijj  niet in Holland was geboren. 

kk J. steunde trouw zijn broer in diens felle strijd met de van der Marks*. In 1490 

bevondd J. zich dan ook een tijdje in krijgsgevangenschap van deze laatsten. 

11 In 1472 was Vincent graaf van Meurs J.'s voogd. Enkele jaren later bemiddelde J. bij 

hett conflict om de voogdij van Walraven van B rederode*. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323, CF. Butkcns cd., Trophtes (1641), 621; j .G. Smit ca. eds.. 
BronnenBronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 117, 241 en 329, Jean Molinet, Chromques. Il, 175 en 
180;; A.W.K. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 66, Het Gulden Vlies, 38; A.J.M. 
Kerckhoffs-dee Meij, De Grote Raad. II, 86-87; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 243 n. 613, 415 n. 
744 en 580, Idem, 'Moers, Croy, Burgund', 60-62 en 112, M.J. van Gent, "Perti/eüke saken", 
152-153,, 185 en M.J. Wolters, Notice historiaue sur lancien comté de Hornes, passim. 

1277 Ho rn , Jacob II I  van, (-7.08.1531) 1, BR 

aa J. was een zoon van Jacob II en van Johanna van Brugge-Gruuthuse. J. x in 1501 

Margaretaa van Croy (+ 1514). Margareta was het derde kind van Filips van Croy*, 

graaff  van Chimay en van Walburga van Moers. J. x 2) in 1517 met Claude van 

Savoie.. J. x 3) met Anna van Bourgondië, een dochter van Adolf*  en Anna van 

Glymes-Bergen.. Di t laatste huwekjkscontract werd verleden ten overstaan van de 

schepenenn van Bergen op Zoom. 

bb De graven van Chimay maakten aanspraken op de bezitt ingen van Vincent van 

Meurss (+ 1499). Deze Vincent hield o.a. Ho rn in pand (zie hierboven). Het huwe-

üjkscontractt russen J. en Margareta stipuleerde o.a. dat dit pand moest terugvloeien 

naarr het geslacht Horn. Op deze wijze ontsteeg deze tak van de familie min of meer 

dee financiële moeilijkheden waarin hij zich al minstens vijftien jaar bevond. 

ee J. werd in 1505 verkozen tot vliesridder (17° kapittel, Middelburg). 

gg J. sneuvelde in dienst van de keizer voor de poor ten van Vercelli.113 

C.F.. Butkcns, Trvphees (1641), 622, J.T. de Smidt, E I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, II, 
1833 en 513; de Reiffenberg, Histoire de l'ordrt de la Totson d'or, 271; W. Paravicini, 'Moers, Croy, 
Burgund',, 63-64. 

i nn Hoofdplaats van de gelijknamige provincie in de tegenwoordige Italiaanse regio Piemon-

te. . 
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1288 Horn , Maximiliaa n van, heer  van Gaasbeek, Hondschote, Houtkerke, Hese, 
Leende,, Kasteelbrakel en Geldrop, burggraaf van Sint-Winoksbergen (-ca. 
15421,4)1,BR, , 

aa M. was een zoon van Arnoud* en van Margareta van Montmorency. M in 1503 x 
Berbelee van Montfoort, een dochter van Jan van Montfoort*. 

bb Füips van Montmorency (zie onder Amoud van Horn) betwistte M., zonder succes, 

hett bezit van de heerlijkheid Gaasbeek. Via zijn huwelijk verwierf M. landerijen in 
Delflandd (o.a. te Monster, Voorburg en Maardingen). M.'s zwager Robrecht van der 
Mark**  meende dat deze landerijen hem toekwamen. 

cc M. was kamerheer van de jonge Karel V sinds 21 juni 1517. M. ontving een dagver-
goedingg van 48 s. 

dd M. zetelde van 1519 tot 1522 als raadsheer in de Raad van Brabant. 

ee In 1 516 werd M. tot \Tiesndder verkozen (18° kapittel, Brussel). 

II  M. was vanaf 1516 luitenant van het souvereine leenhof van Brabant. 

AR<*\BAR<*\B RSA 23 f. 24v; Het Gulden Vues, 39; CR Butkens, Trophees (1641), 621, J T. de Smidt, 
K.I.. Strubbc ca. eds., Chronologische lijsten. II, 76, 108-109, 158, 186, 189, 208 en 323; de 
Reiffcnberg,, Histoire He de 1'ordre, 310 en i I. De Ridder-Symoens, 'Milieu social', 267. 

1299 Hun, Jan van, heer  van Ronchine, pr(ov)oost van Bergen, g?, HE 
cc J. was kamerheer van de Karel V in juni 1517. 

jj  Na het overlijden van Füips de Schone zonden de Staten van Henegouwen zonden 

J.. naar Maximiliaan. J. moest Maximiliaan toen ukleggen waarom de Staten hem niet 
automatischh als regent wilden aanvaarden. 

ARABARAB RSA 23 f. 25v, Gachard cd., Collection des voyages. II, 503 en A. I lenne, Histoire du règne 
dede Charles-Quint. I, 131. 

1300 Jauche/Geten115, Jacob van, heer  van Mastaing116, van Wuustwezel, Hierges 
enn van Asse (-1506), 1, BR 

aa J. was een zoon van Gielis (+ 1457) en van Johanna van Grimbergen (erfvrouwe 

vann Wuustwezel en tot Asse). J. x Isabella van Montenaken en later x Margareta van 

Bourgondië-Herlaar.l pp J. had verschillende zonen. Volgens De Win was de hoofd-

erfgenaamm Jan. Deze moest in de vroege zestiende eeuw de met schulden belaste 

heerlijkheidd Geten verkopen. Dit zou het einde hebben betekend van het geslacht. 

1144 De Reiffenberg geeft 1538 als jaar van overlijden. Bij Het Gulden llies treft men 1542 
aan. . 
1155 Prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, k. Geldenaken, gemeente Orp-Jauche. 
1U'' Heerlijkheid in Henegouwen; nu Dep. Nord, arr. Valenciennes, kant. Bouchain. 
III Uit welke bastaardtak van het Bourgondische kwam Margareta. Was zij een afstamme-
lingee van de Brabantse hertog Antoon? 

file:///Tiesndder
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Eenn tweede zoon Antoon zetelde reeds in 1505 namens de Henegouwse adel in de 
Staten-Generaal.. In 1507-1508 zou deze Antoon optreden als factotum voor Filips 
vann KleeP in de Nederlanden. Antoon was toen ook Filips baljuw in Edingen. De 
zoonn van Antoon zou later trouwen met Filips van Kleefs natuurlijke dochter 
Florence.. Antoon had nochtans eerder, in 1488-'89, gestreden aan de zijde van 
Maximüiaann en Albrecht van Saksen*; cfr. Jean Molinet, Chromques. II, 124-126). Er 
wass nog een derde zoon: André. In de bronnen duikt ook een Francois de Jauche 
op.. Diens band met de overige familieleden kon ik niet achterhalen. J. was verwant 
mett Boudewijn van Lannoy*. 

bb Vooral dankzij de erfenis van zijn moeder was J. één van de voornaamste Brabantse 

edelliedenn (zie ook onder g). 
cc De vader van Boudewijn van Lannoy*  bezorgde J. in 1450 een plaats als kamerheer 

inn de hofhouding van Filips de Goede. In maart 1477 wordt J. vermeld als chevalier 

dede compaigne van Mana van Bourgondië. In november volgde J.'s opname in de 
hofhoudingg van Maximüiaan als raadslid-kamerheer. In 1497 was J. kamerheer van 
Füipss de Schone. J. werd geacht om van januari tot en met juni aan het hof te resi-
deren.. Hij ontving toen 36 s. per dag. In februari 1500 was J. nog steeds als kamer-
heerr verbonden aan de hofhouding van Filips de Schone (30 s. per dag). Toen was 
zijnn aanwezigheid van november tot en met mei vereist. 

gg In 1477 was J. weinig succesvol bij de verdediging van Avesnes. Samen met enkele 
anderee Brabantse edellieden belandde hij in Franse krijgsgevangenschap. De prijs 
voorr zijn vrijlating was hoog: 3000 gouden kronen. J. kon de schuldenberg die hier-
doorr ontstond nooit helemaal wegwerken. In 1478 moest hij de heerlijkheden Asse 
enn Wuustwezel verkopen en in 1488 volgde Hièrges. In 1479 betwistte j . Mathieu 
dee Lannoy het gouverneurschap van Ath. De Grote Raad willigde J.'s eis met in. 

jj  J. zetelde, wellicht als afgevaardigde van de Staten van Henegouwen, in de uitzonde -
nngsrechtbankk die in het voorjaar van 1477 over Guy de Brimeu en kanselier Hugo-
nett moest oordelen. J. nam ook deel aan de beruchte vergadering van de Staten-
Generaall  die van 3 februari tot 6 april 1477 in Gent werd gehouden. Jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. I, 198, 200 deelde J. toen echter in bij de Brabantse adel. Van 28 april tot 
33 mei 1482 nam J. opnieuw deel aan een vergadering van de Staten-Generaal als lid 
vann de Brabantse adel. 

ARABARAB RSA 22 fl06v en 22bis; RAG Raad van Vlaanderen 34323; J.T. de Smidt, EI. Strubbe 
e.a.. eds., Chronologische lijsten. I, 162; Jean Molinet, Chromques. I, 198-200; Gachard ed., 'Ordon-
nancee et état de la maison de Maximüien', 118, L. Galcsloot ed., Inventaire des archives de la cour 
feodalefeodale de Brabant, 35; A. de Fouw, Philips van Kleef, 331; P. De Win, 'De adel in het hertogdom 
Brabant',, 405 en 407; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 487 n. 127; Idem, 'Expansion et integra-
tion',tion', 301 ;J. Tarlier en A. Wauters, Geographic ... arrondissement de Nivelles, canton Jodoigne, 311-
3144 en R. Wellens, Les Etats Gtnéraux, 435, 448 en 513. 
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1311 Kleef, Adolf van en van der  Mark , heer  van Ravenstein, van Wijnendale etc. 
(28.06.1425-18.09.1492)) 1, B R A T / HZ 

aa A. was een zoon van Adolf I, hertog van Kleef en van Maria van Bourgondië (+ 

1463),, een zuster van hertog Filips de Goede. A. x 1) met Beatrix van Portugal (op 
6.05.1453,, +1462), een nicht van Isabella van Portugal, de echtgenote van hertog 
Filipss de Goede. Beatrix was de meter van Maria van Bourgondië. A. x 2) met een 
bastaarddochterr van van Filips de Goede, Anna van Bourgondië (op 21.06.1470) (+ 
17.01.1508).. Uit het eerste huwelijk sproot een zoon: Filips*. 

bb In 1450 ontving A. de heerlijheid Ravenstein. 

cc A. leefde sinds augustus 1439, samen met zijn broer Jan*  aan het Bourgondische 
hof. . 

ee In 1456 werd A. verkozen tot VTiesndder (9° kapittel, 's Gravenhage). Maximüiaan 

diendee tijdens het Mechelse kapittel van het Gulden Vlies (1491) een aangklacht in 
tegenn A. wegens diens betrokkenheid bij de troebelen in Maanderen. A., die toen 
zelff  afwezig bleef, werd er verdedigd door Filips van Beveren*. De Vhesndders 
schovenn een oordeel voor zich uit. A. overleed overleed voor ze hun vonnis velden 
(ziee ook onder k). 

ff  Karel de Stoute stelde A. in 1475 aan tot zijn plaatsvervanger tijdens zijn buiten-

landsee veldtochten. A. verbleef dus in de Nederlanden toen men daar in de derde 
weekk van januari 1477 zekeheid verkreeg omtrent Karels overlijden. A. wierp zich al 
snell  op als één van de leidende figuren aan het hof van Maria van Bourgondië. De 
vorstinn benoemde A. op 28 januari 1477 tot gouverneur-generaal voor de Nederlan-
den.. Deze functie maakte dat A. allereerst verantwoordelijk was voor de verdediging 
vann de Lage Landen. Maar A. was ook aanwezig bij andere belangrijke gebeurte-
nissen.. Zo woonde hij in apnl 1477 de vergadering van de Leden bij waarop het 
\\ nje officieel uit dit college werd gestoten. A. was ook betrokken bij de uitvaar-
digingg van Maria's Algemeen Privilege, bij haar Brabantse Blijde Inkomst en bij de 
privilegess voor Maanderen, Holland-Zeeland en Namen. A. bleef gouverneur-gene-
raall  tot bij het huwelijk van Maria en Maximiliaan van Oostenrijk (19.08.1477). Op 
77 juli 1477 werd A. bovendien aangesteld tot stadhouder en kapitein-generaal van 
Henegouwen.. A's. zoon Filips*  verving hem vaak in Henegouwen. 

gg In 1452, ten tijde van de Gentse oorlog, ridderde Filips de Goede A. 

jj  A. nam regelmatig deel aan de vergaderingen van de Brabantse Staten. Tussen 1470 
enn 1476 werd A. uitgenodigd voor zes vergaderingen van de gemeenschappelijke 
Hollandsee en Zeeuwse staten. Telkens ging het om een bijeenkomst waarop een 
belangrijkee bede moest worden goedgekeurd. A. werd beschreven als een lid van de 
Zeeuwsee ridderschap (samen met de edellieden Bewesten Schelde). Voor A 's ban-
denn met de Vlaamse Leden: zie onder f. De magistraat van Dendermonde schonk 
A.. in september 14 8̂ wijn, toen daar een vergadering van de Staten-Generaal werd 
gehouden.. A. woonde in het najaar van 1482 ook de belangrijke Aalsterse vergade-
ringg van de Staten-Generaal bij. 
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Reedss in januan 1483, toen de Vlaamse Leden Füips de Schone te Gent inhuldigen, 

werdd A. aangezocht als één van de vier raadsheren van de jonge graaf. A. zetelde 

vann mei 1483 tot en met juni 1485 in de eerste Vlaamse regentschapsraad. Dit colle-

gee resideerde aanvankelijk in Brugge, later in Gent. In december 1483 ontving A. 

10000 £ par. vanwege het Brugse Vrije. A. drong in juni 1485 bij de Leden aan op 

verzoeningg met Maximiliaan. A. zetelde met in de tweede Vlaamse regentschapsraad 

diee sinds 1488 het verzet tegen Maximiliaan kanaliseerde. A. kantte zich toen zelfs 

tegenn zijn zoon Füips*. Wel onderhield A. steeds contact met hem. A. beleefde ook 

nogg net het einde van het beleg rond Sluis, waar zijn zoon zich had verschanst (zie 

ookk onder e). 

Inn 1446-'47 streefde A. er naar aartsbisschop van Keulen te worden. A. ridderde 

Maximiliaann tijdens het Brugse Gulden Vlies kapittel in 1478. 

W.P.. Blockmans cd., Handelingen van de Uden. I, 21, 33, 72, 251, 283-284, 296, 304, 352-353 en 
448;; Idem m.m.v. E.I. Strubbe eds., 'Privilegie voor Vlaanderen', 128 en 144; Idem m.m.v. 
M.A.. Arnould en E.I. Strubbe eds., 'Algemeen Privilegie', 90 en 95; L.P. Gachard ed., 'Ana-
lcctess histonuues. Douzièmc série', 279-280; C. Douxchamps-Lefèvre ed., ' lx pnvüège de 
Mariee de Bourgogne', 252; A.G. Jongkees ed., 'Pnvilege voor Holland', 216 en 234, R. Van 
Uytvenn m.m.v. P. De Ridder eds., 'De Blijde Inkomst', 286-287 en 356; J.G. Smit e.a. eds., 
BronnenBronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, nrs. 123, 168, 227, 273, 280 en 354; M.A. Arnould, 
'Ixss lendemains de Nancy', 7, 17, 19, 21, 28-30 en 34-36; W.P. Blockmans, 'Autocratie ou 
polyarchie?',, 278-289; Idem, De volksvertegenwoordiging, 138-140, 279 en 314; Idem, in: LM V, 
k.. 1214; A. de Fouw, Philips van Kleef, passim ï.h.b. 7-18; Het Gulden Vlies, 36; W. Ossoba, in: 
R.. De Smedt ed., Les chevaliers, 120-121; E. Poullet, Les gouverneurs de province, 160 et 162; de 
Reiffenberg,, Histoirt de IVrdre de la Toison d'or, 189-209; M. Sommé, Les Portugais dans 
1'entouragee de la duchesse de Bourgogne', 332-343; M. Vale, 'A Burgundian Funeral Cere-
mony',, 920-938; R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 6-7 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I 
II  225. 

Kleef,, Jan I , hertog van, graaf van der  Mar k (14.01.1419-5.09.1481), 1, DR 
J.. was de oudste zoon van Adolf I (+ 1448) en van Maria van Bourgondië (+ 1463), 
eenn zuster van Füips de Goede. J. x in 1455 Elizabeth (+ 1483), een dochter van jan 

vann Bourgondië, graaf van Nevers. 
J.. bracht zijn jeugd, samen met zijn broer Adolf*  door aan het Bourgondische hof 
vann zijn oom Füips de Goede. Tijdens het voorjaar van 1477 verbleef J. zeker enige 
tijdd aan het Bourgondische hof. J. was aanwezig bij de uitvaardiging van de 
Vlaamse,, Hollandse en Naamse pnvüegies en van de Brabantse Blijde Inkomst in 

datt jaar. 
J.. werd in 1451 verkozen tot Vliesndder (8° kapittel, Bergen). J. was tevens lid van 

dee Aragonese ridderorde van de Griffioen. 
Sindss 1448 had J. een geschü met de Keulse aartsbisschoppen omtrent het bezit van 
Soestt en Xanten. J. was een bondgenoot van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten 

inn het gebied tussen Rijn en Maas. Zo verleende hij in 1479 steun aan Maximiliaan 

inn Gelre. 
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11 In 1450-'51 maakte J. een pelgrimstocht naar het Heilig Land. Hij reisde via Bour-

gondiëë en Italië. J. nam in Kleef het Bourgondische bestuurs-en hofmodel over. Het 
Louvree bezit een beroemd portret van J. door Rogier van der VC'eyden. 

W.P.. Blockmans m.m.v. E.I. Strubbe eds., 'Privilegie voor Vlaanderen', 128 en 144; C Doux-
champs-Lefèvree cd., 'lx: privilege de Marie de Bourgogne', 252; A.G. Jongkees ed., 'Privilege 
voorr Holland', 216 en 234; R. Van Uytven m.m.v. P. De Ridder eds.. 'De Blijde Inkomst', 
356,, Het Gulden I'ties, 36; \X'. Ossoba, in: R. De Smedt cd., Les chevatiers, 106-107 en II . 
VC'iess flecker. Kaiser Maximilian I. ƒ, 145. 

1333 Kleef, Filips, van en van der  Mark , heer  van Ravenstein, van Wijnendale etc. 
(1456-1528)1,, BR/VL 

aa F. was de zoon van Adolf*  en Beatrix van Coimbra. F. x Francoise van Luxemburg 

(ca.. 1470-1523), een dochter van Pieter*. Francoise's oudere zuster Maria x 1) met 
Jacobb van Savoie', graaf van Romont en x 2) met Frans van Bourbon, graaf van 
Vendóme. . 

cc F. verloor reeds vroeg zijn moeder. Hi) ontving zijn opvoeding aan het Bour-

gondischee hof. Maximiliaan nam F. nadat hij zich met hem had verzoend (zie ook 
onderr k) reeds in 1494 als kamerheer op in de hofhouding die hij had samengesteld 
voorr zijn zoon. Tevens werd F. in deze hofordonnanüe vermeld als bijzonder 
dienaarr van Maximiliaan, die voor speciale missies kon worden ingezet. Hierbij 
hoordee een dagvergoeding van 10 fr., waar F. zich ook bevond: "Dese sal toebehoiren 
denden conntnek ende sal hem dienen jn eeneghen saken, daeraf hy gheen delaracie of verclaringhe 
hierinnehierinne en wiltgemaect hebben". 

dd In de herfst van 1485 reisde Maximiliaan naar Frankfurt om er zich tot Rooms-
koningg te laten kiezen. Maximiliaan vertrouwde toen zijn zoon Füips toe aan een 
raadd waar naast F. ook Olivier de la Marche*, Jan Carondelet*  en Engelbrecht van 
Nassau**  in zetelden. Deze Raad beperkte zich met tot het afwikkelen van de 
lopendee zaken. Zo ondehandelden F. en Engelbrecht van Nassau* namens de Raad 
mett de Maamse Leden over een nieuwe bede. 

ff  Van 1477 tot en met 1482 nam F. vaak namens zijn afwezige vader het stadhouder-
schapp van Henegouwen waar. Maximiliaan stelde F. in 1485 aan tot admiraal voor 
allee Nederlandse gewesten. Nadat F. zich in 1488 aan het hoofd had geschaard van 
Maximiüaanss tegenstanders, duidde deze Fredenk Eitel van Zollern*  aan als nieuwe 
admiraal. . 

gg In 1478 was F. de aanvoerder van een compagnie van 100 lansen in het leger van 
Maximiliaan.. F. nam deel aan de slag bij Guinegatte (1479). Later zou Maximiliaan 
F.. verwijten dat hij zich met erg dapper had gedragen tijdens deze slag. In 1483 ver-
sloegg F. de Luikse troepen van Willem van der Mark. Omstreeks 1516 ontving F. 
opnieuww het aanvoerderschap van een eigen ordonnantiebende. In 1522 telde de 
bendee van F. 50 hommes d'armes en 100 boogschutters. 

ïï F. ontving sinds 14 maart 1497 vanwege Füips de Schone een jaargeld van 3000 /. 
Hijj  werd toen aangesproken als cousin. 
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]]  F. zetelde in de Staten van Brabant. F. nam samen met zijn vader deel aan de 
Aalstersee vergadering van de Staten-Generaal in het najaar van 1482. 

kk In juni 1488, toen duidelijk werd dat Maximiliaan de overeenkomst die hi) een 
maandd eerder onder grote druk met de Vlaamse steden had gesloten, zou breken, 
namm F. de leiding van de oppositie tegen Maximiliaan. Eerder had F. bemiddeld 
tussenn de Leden en Maximiliaan. Vervolgens had hij zich namens Maximiliaan 
garantt verklaard voor de gesloten overeenkomst. F. leidde de opstandige beweging 
vierr jaren lang. Tijdens deze periode, met name in juni 1490, had F. de opdracht 
gegevenn Adnaan Vilain*  te vermoorden. Uiteindelijk moest F. zijn verzet staken. Hij 
gaff  zich over op 12 oktober 1492 te Sluis. Wel had F. zich toen reeds op voorhand 
verzekerdd van een volledige vrijstelling van straf en een ruime financiële compen-
satiee van ƒ 30000. Toch kon F. geen mooie loopbaan meer uitbouwen aan Bour-
gondisch-Habsburgsee zijde. Hij trad dan ook in Franse dienst, nam een jaargeld aan 
vann Lodewijk XI I en werd één van diens raadsheren. In 1499 benoemde Lodewijk 
XI II  F. tot luitenant-generaal, gouverneur en admiraal van Genua en tevens tot 
admiraall  van het koninkrijk Napels en van Jerusalem. F. behield deze functies tot in 
1506.. In 1501 leidde F. een weinig succesrijke expeditie tegen de Turken. F.'s galei 
leedd schipbreuk. F. overleefde de ramp maar hij bracht enkele barre weken door op 
hett eiland Cythera. Na het overlijden van Filips de Schone keerde F. definitief naar 
dee Nederlanden terug. F. probeerde nog tweemaal, zonder succes, verkozen te 
wordenn tot VTiesridder. 

11 Karel van Lalaing*  was één van F.'s beste vrienden. Sinds 1484 trad F. op als één 
vann de voogden van Guy de Brimeu's kinderen. Maximiliaan werd tijdens diens 
Brugsee gevangenschap midden maart 1488 overgebracht van het Kranenburg naar 
hett huis van F. bij de Sint-Jacobskerk (zie ook onder k). F. had een ruime culturele 
belangstelling.. De bewaard gebeleven inventaris van zijn bibliotheek en enkele ma-
nuscriptenn die zijn wapen dragen, getuigen hiervan. F. was de auteur van een trak-
taatt over de krijgskunst te land en ter zee. Hij redigeerde het boek waarschijnlijk 
rondd 1516 en droeg het op aan de jonge Karel V. Deze opdracht maakte wellicht 
deell  uit van zijn publiciteitsoffensief bij de campagne alsnog het lidmaatschap van 
hett Gulden Vlies te verwerven. 

ARABARAB RSA 22bis f. 2r; W.P. Blockmans cd., Handelingen van de Leden. I, 251, 374, 377, 447-
449,, 452, 464-465, 468, 470-475, 479-481, 486-488, 490-491, 514, 516-518, 535-545, 579-591 
enn II, 616 en 624-632, Idem, 'Autocratie ou polyarchie?', 293-312, Idem, De volksvertegen-
woordiging,woordiging, 141-142, 369-370, 409, 471-472, J. Chmel cd., Urkunden, 537 en 539; Philippe de 
Clèves,, Uinstruction, passim, P. Contamine, 'L'art de la guerre', 363-376; A. de Fouw, Philips 
vanvan Kleef, passim, Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 196-197; A. Henne, Histoire du règne 
dede Charles Quint. Ill,  79; F. Poullet, Les gouverneurs de province, 160 en 162-163; L. Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 43-45 en 51-52 en II . Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 180 en 213. 
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1344 Kruiningen , Jan V, heer  van, van Pamele, van Heenvliet, van Woensdrecht, 
vann Hazerswoude, van Steenbergen en van Acquoy118 (ca. 1460- 8.07 1513), HZ 

aa J. was een zoon van Adriaan en Margareta van Yüain.119 J. x ca. 1488/89 Agnes van 

Montfoort,, dame van Hazerswoude. Agnes was verwant aan Jan van Montfoort*. 
Uitt dit huwelijk sproot zeker een zoon: Joost. Deze Joost x 1) Charlotte van Bour-
gondië,, een dochter van Füips*  Bourgondië-Beveren en Anna van Borssele en x 2) 
mett Kathanna van Wassenaar, een zuster van Jan II* . j . had ook twee buiten-
echtelijkee dochters: Magdalena x Wolfert, een lid van een bastaardtak van Borssele. 
Sandnnaa x Jacob Cruesink, een kleinzoon van de gelijknamige raadsheer bij het Hof 
vann Holland. 

bb De heren van Kruiningen behoorden tot één van de aanzienlijkste adellijke Zeeuwse 
geslachten.. Deze heerlijkheid omvatte 258 gemeten en 100 roeden land. J. erfde via 
zijnn grootmoeder ook de heerlijkheid Pamele, een kasteel te Oudenaarde en een 
windmolenn bij Ename. Vlaamse tegenstanders van Maximüiaan vernielden deze 
molenn in 1485. 

cc In november 1477 behoorde J. als raadslid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi-
miliaan. . 

dd Via zijn echtgenote onderhield J. nauwe banden met de Hoekse factie in Holland en 

Zeeland.. Toch werd J. op 30 mei 1480 aangesteld tot lid van de Raad van Holland. 
J.. verbleef echter haast nooit in Den Haag. Op 20 mei 1482 werd hem dan ook 
ontslagg verleend uit deze functie. 

ee In 1491 werd J. verkozen tot VTiesndder (15° kapittel, Mechelen). 

gg In 1479 streed J. mee bij Guinegatte. De twee paarden die hij toen achtereenvolgens 

bereed,, overleefden de veldslag niet. (cfr. Jean Molinet, Chromques. I, 317: Et chevaleu-

resementresement se porta). In juli 1485 trok J. samen met Maximüiaan en de andere leger-
aanvoerderss Gent binnen. In 1492 behoorde J. tot de Bourgondische aanvoerders 
diee Holland pacificeerden. 

ii  Sinds 14 maart 1497 ontving J. een jaargeld vanwege Füips de Schone ten belope 
vanƒ900. . 

jj  Als leden van de Zeeuwse ndderschap werden de heren van Kruiningen regelamaug 

uitgenodigdd voor de gemeenschappelijke vergaderingen van de Hollandse en 
Zeeuwsee staten. 

kk J. schaarde zich in 1485 aan de zijde van Maximiliaan (en dus tegen Wolfert van 
Borssele;; zie aldaar). J. bezette toen namens Maximüiaan de de Zeeuwse bezittingen 
vann Wolfert. 

mm Sinds 1490. 
1199 Deze gegevens zijn ontleend aan M. Damen, De staat van dienst, Bijlage I. Was Margareta 
eenn dochter van Adnaan Vilain*? Dek e.a. stellen dat Jan IV J 's vader was. 



BlOGRAFISCHKK NOTITIKS 341 1 

11 In I486 werd J. aangesteld tot hoogbaljuw van Gent. Later was J. ook baljuw van 
Mechelenn en rentmeester van Zeeland Bewesten (1492-1500) en Beoosten de Schel 
dee (1493-1500). Wellicht drukte J. in deze functies geld achterover. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Moünet, Chmniques. I, 317, 439 en 463; II, 225, 305 en 481; J.T. de 
Smidt,, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 335 en 341; Gachard ed., 'Ordonnance et 
étatt de la maison de Maxirrulien', 118; R. Frum ed., De kenregisters van Bewesten Schelde, nr. 922, 
A.W.K.. Dek, 'Genealogie der Heren van Cruijningen', 20-22; Het Gulden Vlies, 38; L. Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 41; HG.A Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 46; M. 
Damen,, De staat van dienst, Bijlage I en M.J. van Gent, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 202. 

1355 Lalaing, Antoon van, heer  van Montigny , 1° graaf van Hoogstraten en van 

Culemborgg (1480-1540), 1, BR 

aa A. was de tweede zoon van Joost van Lalaing*. A. x Elizabeth van Culemborg 
(1475-1555).. Elizabeth was eerder getrouwd geweest met Jan van Luxemburg*, heer 
vann La Ville. Deze Jan was een broer van Jacoba, de echtgenote van A.'s broer 
Karel*.. Door zijn huwelijk werd A. o.a. een zwager van Jan, heer van Palant*  en een 
verwantt van Floris van Egmond-Buren*, wiens echtgenote een tante van Elizabeth 
was.. Uit het huwelijk tussen A. en Elizabeth sproten geen kinderen. Wel had A. eer-
derr reeds drie natuurlijke kinderen verwekt. Een van deze bastaarden werd naar zijn 
vaderr Antoon genoemd. Deze Antoon (-1541) doorliep een mooie loopbaan als 
clericus.. Hij werd kanunnik en apostolisch protonotarius, schreef zich in 1527 in 
aann de Leuvense universiteit en promoveerde omstreeks 1535 in Padua tot doctor in 
beidee rechten. Deze bastaard was tevens van 1534 tot bij zijn overlijden lid van de 
Raadd van Brabant. 

bb A. verwierf door zijn huwelijk de heerlijkheden Hoogstraten en Culemborg. Op 
22.04.15244 kocht A. samen met Floris van Egmond-Buren*  296 gemeten 100 Vz 

roedenn land in Zeeland. Hiervoor betaalden ze 7030 £ 3 s. 6 d. Dit land was kort 
tevorenn aan de grafelijkheid teruggevallen. Omstreeks 1515 bedroeg A.'s totale 
leenbezitt op Zuid-Beveland 4776 gemeten. In juli 1523 veroordeelde de Grote Raad 
eenn aantal Genuese kooplieden die zich te Mechelen hadden gevestigd tot de 
terugbetalingg van een grote schuld aan A. 

cc A. reisde als kamerheer (30 s. per dag) samen met Filips de Schone en diens gevolg 
meee naar Spanje in 1501-1503. Tijdens die reis hield A. een dagboek bij. Het vormt 
eenn levendige getuigenis van zijn avonturen (zie verder onder d). Maximiliaan droeg 
A.. in december 1510 voor als kamerheer voor de jonge Karel V. In 1513 was A. 
tweedee kamerheer van de jonge Karel. Maar ook Hendrik van Wittem*, heer van 
Beersell  maakte aanspraak op deze titel. Op 13 december 1513 sprak de Grote Raad 
zichh uit ten gunste van A. Op de hoflijst van juni 1517 prijkte A. nog steeds als 
tweedee kamerheer. Ook tijdens Karels Spaanse reis droeg A. deze titel (72 s per 
dag).. In 1525 wordt A. vermeld als chevalier d'honneur van Margareta van Oostenrijk. 
Ookk A.'s echtgenote was toen eerste kamervrouw. 
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dd In december 1510 wilde Maximüiaan A. benoemen tot lid van Margareta's Raad. In 

15155 werd A. Hoofd van de Raad van Financien. In 1516 trad A. toe tot de Gehei-
mee Raad van Karel V. In 1531, bij de oprichting van de Collaterale Raden, werd A. 
aangeduidd als gewoon lid van de Raad van State. 

ee In 1516 werd A. verkozen tot Miesridder (18° kapittel, te Brussel). 

ff  In 1522 werd A. aangesteld tot stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland. 
Inn 1528 kwam ook het Sticht Utrecht bij zijn ambtsgebied. Hoewel A. omwille van 
zijnn verplichtingen in de vorstelijke raden vaak in Mechelen of Brussel verbleef, 
druktee hij zijn stempel op het beleid in de gewesten waar hij het stadhouderschap 
uitoefende.. A. had oog voor de economische belangen van de provincies die hij 
bestuurde.. Zo hield hij Holland afzijdig uit de arsis die ontstond toen de Habsbur-
gerss de Deense koning Christian II opnieuw op de troon wilden helpen (1523 e.v.). 

gg A. was kapitein van een ordonnantiebende van 50 hommes d'armes en 100 boogschut-
ters.. In theorie A. moest het aanvoerderschap hierover delen met Karel van Lan-
noy*,, maar als onderkoning van Napels verbleef die toch voortdurend in Italië. A. 
speeldee een belangrijke rol in de oorlogen tegen Karel van Gelre en bij de onder-
werpingg van het Sticht. 

hh Reeds in 1505 werd A. door Maximiliaan en Füips de Schone op missie gestuurd 
naarr Margareta van Oostenrijk om haar gemoed te verzachten nadat de heren haar 
niett hadden betrokken bij hun topoverleg te Haghenau. 

kk In de gewesten die hij bestuurde trad A. hard op tegen het ontluikende pro-
testantisme. . 

11 In zijn eerste testament (1522) duidde Karel V A. aan als één van zijn executeurs-

testamentair.. A. gold toen als één van Karels intimi. A. gaf verschillende opdrachten 
aann de befaamde architect Rombout Keldermans, w.o. de bouw van de Sint-
Kathannakerkk en het stadhuis te Hoogstraten. In deze kerk bevinden zich ook de 
grafmonumentenn van A. en Elizabeth. A. en Elizabeth zijn ook afgebeeld op de 
zogenaamdee Memorietafel voor Elizabeth van Culemborg (Culemborg, Museum Elizabeth 
Weeshuis).. Na het overlijden van de Utrechtse bisschop Füips van Bourgondië-
Blaton,, in 1524, kocht A. diens gehele bibliotheek. Erasmus meende dat A. bijzon-
deree bescherming verleende aan de Orde der Franciscanen. 

AR.4BAR.4B RSA 23 f 23v en 31 f. 3, J.T. de Smidt, EI. Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. II, 
134-1355 en 296, Gachard ed., Collection des wyages. I, 348 en II, 503; Jean Molinet, Chromques. 
II,II,  553; J. Lamcere ed., Recueil des Ordonnances. UI, 71; R. Fruin ed., De leenregtsters van Bewesten 
Schelde,Schelde, nr. 1411; M. Baelde, De collaterale raden, 271-272; C Dekker, Zmd-Beveland, 484; Guü-
laume,, Histoirt des bandes d'ordonnance, 212; Het Gulden Vies, 39; A. Henne, Histoire du règne de 
Charles-Qmnt.Charles-Qmnt. III,  80; E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, 104-106; J.D. de Jong, 'Elisabeth 
vann Culemborg', 3-31; 'I'. van Buercn m.m.v. W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood, 41-45 en 
253-254;; ME.J.C, Noordam-Croes, 'Antoon van Lalaing', passim, E. Poullet, Les gouverneurs 
dede province, 168, H. De Riddcr-Symoens, 'Milieu social', 269, II . Stratenwerth, 'Antoine de Ea-
laing',, in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher, CE. 2, 280-282 en J.D. Tracy, Holland under 
HabsburgHabsburg Rule, passim. 
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1366 Lalaing, Joost van, heer  van Montigny en van Hantes (ca. 1437-5.08.1483) 1, 
HE E 

aa j . was een zoon van Simon en Johanna van Gavere. J. was dus de oudere broer van 
Philipotte;; de echtgenote van Jan van Lannoy-Mignoval*. J. x in 1462 Bonne van 
ViefvÜlee (+ 2.03.1503), een dochter van Lodewijk van Saintes (in Artesië). Uit dit 
huwelijkk sproten twee zonen en twee dochters. De oudste zoon Karel*, erfde de 
heerlijkheidd Lalaing, bij Dowaai, die J. in 1481 had verworven van zijn neef Jan van 
Lalaing.. De tweede zoon Antoon*, heer van Montigny, werd later graaf van 
Hoogstraten.. Dochter Antonia (+ 1540) x Filips heer van Habart. De jongste 
dochter,, Margareta x 1) Filips Ie Josne en x 2) Lodewijk heer van Longueval. 

cc J. diende als kamerheer aan het hof van Karel de Stoute. In de eerste hoflijst van 
Mariaa van Bourgondië (maart 1477) komt J. voor als chevalier de compaigne. Maar op 
17.09.14777 werd zijn naam geschrapt. Jan de la Haye*, heer van Saint Michel nam 
toenn J.'s plaats in. Wellicht gebeurde dit omdat J. op 13 juli van datzelfde jaar reeds 
wass aangesteld als plaatsvervangend chevalier d'honneur van Maria. Lodewijk van 
Brugge-Gruuthuse**  was toen eerstaanwezend chevalier d'honneur. In november 1477 
werdd J. vermeld als raadshd-kamerheer van Maximiliaan. Ca. 1480 maakte J. promo-
tiee tot titulair eerste kamerheer van Mana en Maximiliaan. 

dd In 1476 was J. lid van de hertogelijke raad van Karel de Stoute. 

ee In 1478 werd J. verkozen tot Vliesndder (13° kapittel, te Brugge). J. had op dat 

ogenblikk een meningsverschil met Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*. Tijdens het 
kapittell  van 's Hertogenbosch (mei 1481), werd J. aangewezen als leermeester van 
Filipss de Schone. J. moest de toekomstige souverein vertrouwd maken met de 
gebruikenn van de Orde. 

ff  Karel de Stoute benoemde J. in 1468 tot souverein-baljuw voor Vlaanderen. In 
14800 had Wolfert van Borssele*  controle verloren over de toestand in Holland en 
Zeeland.. De vorsten vervingen hem als stadhouder door J. 

gg Onder Karel de Stoute was J. kapitein van Péronne. J. sneuvelde in de strijd tegen 

dee Hoeken en de Stichtenaren tijdens het beleg van Utrecht in 1483. 
jj  J. vernieuwde in opdracht van Karel de Stoute de magistraat van verschillende 

Maamsee steden. J. trad sinds 1468 op als meester van de rekwesten voor Vlaande-
ren.. In mei 1478 sprak J. als gezant van Maximiliaan, samen met Veit van Wolken-
stein*,, de Drie Leden van Maanderen te Brugge toe. Een maand vertegenwoordigde 
J.. opnieuw Maximiliaan in een vergadering met de Leden. In het najaar van 1482 
behoordee J. tot de vorstelijke delegatie bij de Aalsterse vergadering van de Staten-
Generaal.. Daar besloot men de vrede van Atrecht te accepteren. 

ADNADN B 19445 f. 242-243; RAG Raad van Vlaanderen 34323; W.P. Blockmans ed., Handelingen 
vanvan de Leden. I, 60-61 en 251; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 
119;; M. Badde, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 162-164; R. Bom, Les LaLnngs;). Lauwerys, 
'Hett testament van Joost van Lalaing', 42-72; Idem, in: NBW. I, k. 653; Het Gulden Vlies, 37, 
W.. Paravicini, Guy de Brimeu, 205 n. 454, 478 en 485 n. 122, E. Poulkt, Les gouverneurs de 
province,province, 168; R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 449; MJ. van Gent, "Pertijelike saken"; 238-364; J. 
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Vann Rompaey, De Grote Raad, 337, J. N'cvc, in: BN XI, k. 112-113 en L. Sicking, Zeemacht en 
onmacht,onmacht, 24. 

1377 Lalaing, Karel, 1° graaf van (1466-1525), 1, HE 

aa K. was de oudste zoon van Joost*. K x Jacoba van Luxemburg. Jacoba was een 

zusterr van Jan van Luxemburg-La Ville* , de eerste echtgenoot van Elizabeth van 
Culemborg.. Elizabeth zou later hertrouwen met K.'s broer Antoon*. Uit het huwe-
lij kk van K. en Jacoba sproten zeker twee zonen. Karel II (ca. 1506-1558), graaf van 
Lalaingg die eerst een kerkelijke loopbaan ambieerde en bisschop van Cona in Spanje 
werd.. Kort na 1524 trad hij echter uit. In 1528 trouwde Karel II x 1) Margareta van 
Croy,, een dochter van Karel van Croy-Chimay* en later 2) met Mana van Montmo-
rency.. Filips (1510-1555), graaf van Hoogstraten was de tweede zoon. K. en Jacoba 
haddenn ook twee dochters: Anna en Margareta. Karel, Filips en Margareta waren 
nogg minderjarig toen hun vader overleed. Die had verzuimd zijn testament te 
ondertekenen.. Margareta x in 1528 Evrart van Palant. 

cc In maart 1497 werd K. vermeld als raadslid-kamerheer van Filips de Schone. Hij 
moestt toen van juli tot september aan het Hof verblijven (36 s. per dag). Op 10 mei 
15122 verbleef K. daadwerkelijk aan het Hof. 

dd In 1506 stelde K. voor om een zesde van de netto-jaaropbrengst van alle lenen als 

bijzonderee belasting laten innen. Dertig jaar eerder had Karel de Stoute een dergelijk 
plann al eens, ondanks hevig protest, doorgevoerd. K. zetelde toen in de regent-
schapsraadd die de Nederlanden tijdens de afwezigheid van Filips de Schone 
bestuurde. . 

ee In 1505 werd K. verkozen tot \Tiesridder (17° kapittel, Middelburg). 

11 K. behoorde niet tot het gevolg van Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse 
reis.. Wel moest K. toen samen met Karel van Croy-Chimay* en de heren van Ligne 
enn Fiennes de Franse gijzelaars al jagend vermaken. Filips de Schone verzocht K. 
voorall  zijn valken niet thuis te laten. 

ARABB RSA 22bts; ADN B 18825 (23954) en 19164 (44000); W.P Blockmans, Handelingen van 
dede Leden. II, 1046, J.T de Smidt, Hl . Strubbe, Chronologische lijsten. II, 386 en 453, Het Gulden 
II  'ües, 38; R. ftotn~Les Lalaing, 222-223 en 229-230, R. Hagel, 'Charies-Qumt', 220 en n. 43 en 
M.L.J.CC Noordam-Crocs, 'Antoon van Lalaing', 12-13. 

1388 Lanchals, Pieter, ridder,  VI, 1 (1430/1440-22.03.1488) 
aa P. was van zeer eenvoudige komaf. P. had een broer Adriaan, die monnik was in de 

abdijj  van Ter Doest, en een zuster Francine. L x 1) Kathanna van Nieuwenhove 
(12.06.1453-ca.. 4.09.1484) en x 2) in 1486 Kathanna van Pouke, een dochter van 
Roeland*.. Olivier de la Marche* trad op als P. getuige bij diens tweede huwelijk. P. 
hadd drie kinderen uit zijn eerste huwelijk: Charlotte, Pieter en Katarina en een ba-
staarddochter:: Katelijne. Pieter x Jozine Quevin en Katarina x Filips Pynnock. 

cc Maximiliaan stelde P. op 30 januari 1481 aan tot hofmeester. 

file:///Tiesridder
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dd P. trad omstreeks 1465 in dienst van Karel de Stoute. Vanaf 1 maart 1472 was hij 
dienss rtcevtur-général de toutes les finances. Maria van Bourgondië bevestigde P. op 1 
maartt 1477 in zijn functie als algemeen ontvanger. P. bekleedde dit ambt tot 31 
augustuss 1477. In september 1477 werd P. lid van de hofraad van Mana en Maximi-
liaan.. In deze raad legt hij zich toe op het beheer van de vorstelijke financiën en van 
hett domein. 

gg Mana en Maximiliaan stelden P. op 30 )anuan 1481 tevens aan tot slotvoogd van 

Malee (zie ook onder c). 
11 P. steunde Maximiliaan zonder voorbehoud van bi] de aanvang, in 1483, van diens 

conflictt met \laamse stedelingen en hoge edellieden. P. liet ztch sinds 1483 ook 
aanduidenn als ndder. Maximiliaan benoemde P. in 1484 tot schout van Brugge. 
Dezee functie kon hij slechts uitoefenen nadat de eerste Vlaamse regentschapsraad in 
junii  1485 het veld had geruimd. Als schout trad P. hard op tegen Maximüiaans 
tegenstanders.. Toen Maximiliaans vijanden in het voorjaar van 1488 tijdelijk de 
bovenhandd hadden in Brugge, lieten zi) P. oppakken, martelen en terechtstellen. 

ADNADN B 19445 en 20134; I LA. Diegenck, Corrtspondance des magistrals dYpns. I, 36-38, 61, 
72-HH 88-91 en 94-95, jean Molinct, Chnniqms. I, 637-638, M. Boone, in: KBW. XIII, k. 
471-480;; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 350 en 462 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 11, 
19,, 22-33 en 41. 

1399 Lannoy, Boudewijn van, heer  van Molembaix en van Solre-le-Chateau120 (ca. 
1436-7.05.1501)1,, HE 

aa De familie Lannoy dankte haar aanzien aan de Bourgondische hertogen. B. was een 
zoonn van Boudewijn de Stotteraar (= Ie Begue), Vbesridder, heer van Molembaix en 
stadhouderr van Waals-Vlaanderen en van Adnenne van Berlaymont, erfdame van 
Solre-le-Chateau.. B. x Michèle van Esnes. 

cc Op 24.03.1477 werd B. benoemd tot hofmeester van Mana van Bourgondië. B. 
kwamm als kamerheer voor in de eerste hofordonnantie van de zelfstandig regerende 
Filipss de Schone (1493-1494). In februari 1500 behoorde B. nog steeds tot de 
entouragee van Filips de Schone, nu als eerste hofmeester en kamerheer. Zijn dag-
vergoedingg bedroeg toen 72 s. 

dd B. zetelde eveneens in de ambulante Hofraad van Filips de Schone. 
ee In 1481 werd B. verkozen tot Vliesridder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 
ff  Van 1473 tot 1477 was B. gouverneur van Zutphen. Op 18 augustus 1485 legde B. 

dee eed af als stadhouder van Waals-Maanderen. Hij zou deze functie tot bij zijn 
overlijdenn uitoefenen. B. wendde zijn invloed aan het hof aan ten voordele van de 
stadd Ri)sel. Deze tussenkomsten leverden B. veel geld op. Tijdens zijn stadhouder-
schapp schonk de Rijselse magistraat B. op zijn minst 9250 £. In februari 1488 liet B. 
bijj  Rijsel boodschappers van de Vlaamse Leden oppakken. Zij transporteerden bne-

Dep.. N'ord, arr. Avesnes-sur-Helpe. 

file:///laamse
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venn die de Leden hadden gencht aan de Franse legeraanvoerder Ftlips van Crève-
coeur*. . 

gg B. was actief betrokken bij de belangrijkste knjgsvernchtingen uit de )aren '""0 van 

dee vijftiende eeuw. Van 1480 tot en met 1489 en van 1493 tot 1501 was B. slot 

voogdd van Bouchain in Henegouwen. Deze strategisch gelegen vesting was 

regelmatigg het doelwit van Franse aanvallen, 
hh B. trad vaak op als vorstelijk onderhandelaar. Zo zond Maximiliaan hem in 1481, 

14822 en 149"*  uit voor besprekingen omtrent bestanden en vredesverdragen met de 
Fransen. . 

AR.4BAR.4B RSA 22 f. l(Tr en 139v, R.4G Raad van 1 'laandertn 34323, VCP. Blockmans cd.. 
HandelingenHandelingen van dt Ltdtn. ƒ, 446; ) Chmel ed , Urkundtn, 538 en 543, |.M. Cauchies, 
'Maximilienn d'Autriche et Ie traite d'Arras de 1482', 159 , CU. Cools. Met raad en daad?, 189-
190,, Het Gulden l'Iies, 37, K. Poullet, Les gouverneurs dt province, 179 en Ci. Sivéry, in: R. De 
Smedtt cd., Les chevaliers, 177. 

1400 Lannoy, Fiiip s I van, heer  van Willerval 121, van Santes, van Wahagnies en van 
Tronchiennes,, Messire (- 26.12.1495) !, AP/WAX 

AA F. was de oudste zoon van Guillebert II (1382-1462) en diens tweede echtgenote 

Manaa van Gistel. F. x Mana van Chatillon, dame van Dampierre. Uit dit huwelijk 
sprotenn drie zonen: FÜips II* , Pieter en Guillebert III . 

bb Rond 1475 hield F. elf lenen in het Rijselse, met een gezamenlijke opbrengst van 
23644 £. Hiermee behoorde hij tot de alleraanzienlijkste leenhouders uit de omge-
ving. . 

cc Sinds november 14 7̂ was F. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

gg In 1475 vervulde hl] leendienst. Een jaar later verdedigde hij Abbeville. Hiermee 
gingg hij in tegen een order van Karel de Stoute. Deze had F. bevolen hem als hd van 
zijnn lijfwacht te vervoegen. 

jj  Op een convocatielijst voor de Staten-Generaal, ca. 1464, werd F. vermeld bij de 

Rijselsee adel. 

ADXADX B 3^"9 en 3"*81; diehard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, 
VX'PP Blockmans cd., 'De samenstelling van de staten', 91 en C.H. Cools, Met raad en daad?, 
194-195. . 

1411 Lannoy, Fiiip s II  van, heer  van Santes122 en van Rollencourt, burggraaf van 
Sebourgg (1460-14.10.1535), 1, VXVL 

aa F. was de oudste zoon van Füips I* . F. x zijn nicht, Bonne van Lannoy (+ 1543), 

eenn dochter van Jan III* . 

1211 Dep. Pas-de-Calais, arr. Arras, k. Yimy. Artesie of Waals-M? 
1:22 Dep. Xord, arr. Luie, k. Haubourdin. 
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bb F. bracht in de jaren 1520 een conflict met Jacob van Horn*  omtrent het bezit van 

dee heerlijkheid Terdeghem123 voor de Grote Raad. De Grote Raad sprak ztch uit in 

hett voordeel van F. 
cc In 1497 maakte F. als kamerheer deel uit van de hofhouding van Filips de Schone. 

Zijnn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. F. moest van januari tot en met juni aan het 

hoff  te verblijven, 

ee In 1531 werd F. verkozen tot \l iesndder (20° kapittel, Doornik), 

ff  In 1522 volgde F. zijn neef Karel*  op als stadhouder van Doornik en het Door-

nikse.. In 1524 of 1525 werd F. tevens grootbaljuw van dit gebied. F. oefende deze 

ambtenn uit tot in 1534. 

ARABARAB RSA 22bis; J.T de Smidt, Hl . Strubbc e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 358-359; Het 
GuldenGulden I 'Bes, 40; (MI . Cools, Met raad en daad?, 194 en 195 en !•".. Poullet, IJS gouverneurs de 
proiince,proiince, 183. 

1422 Lannoy, Filip s van, heer  van Molembaix (1487~1543), 1, HE 
aa F. x Margareta van Bourgondië; een dochter van Boudewijn.' Uit dit huwelijk 

sprotenn twee zonen: Jan (1509-1559) en Boudewijn (ca. 1518-1559). 
cc F. was kamerheer van de jonge Karel V in juni 1517. F. behoorde ook tot Karels 

gevolgg üjdens diens eerste reis naar Spanje in 1517. Zijn dagvergoeding bedroeg 

toenn 48 s. 
dd In 1531, bij de oprichting van de collaterale raden, werd F. hoofd van de Raad van 

Financiënn en gewoon lid van de Raad van State. 

ee In 1531 werd F. tevens verkozen tot Vliesndder (20° kapittel, Doornik), 
gg F. was een gevierd militair. 

ARABARAB RSA 23 f 25r, Gachard ed.. Collection des voyages. II, 503, M. Baelde, De collaterale raden, 
276;; R I;agel, De Hispano-\ 'laamse wereld, 295 n.63 en Het Gulden Vlies, 40. 

1433 Lannoy124, Jan III , heer  van, van Lys en van Wattignies (1410-1493) 1, WVL 
aa J. was de oudste zoon van bijgenaamd "Ie Ramager" (= de zanger) en van Johanna 

vann Croy. Johanna was een zuster van Antoon en van Jan. J. x 1) Johanna van Tyrel 
enn van Poix, dame van Brimeu (+ 1459) en x 2) in 1460 Johanna van Ligne (+ 
1494),, de oudste dochter van Michiel, heer van Barbencon en van Bonne van Abbe
ville.. Uit de huwelijken van J. sproten acht kinderen. Uit het eerste huwelijk is 
bekend:: Johanna x Füips van Horn*. Vier kinderen uit het tweede huwelijk lieten 
sporenn na; Lodewijk overleed op jonge leeftijd. Bonne, erfdame van Lannoy en van 
Sebourgg ( + 1543) x haar neef Fdips', heer van Santes. Maria dame van Rume x Jan, 
baronn van Beaufort. Jacoba x Jan van Hennin-Liétard. 

1233 Dep. Nord, arr. Dunkerque. 
1244 Dep. Nord, arr. Lüle. 
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Rondd 1475 hield J. vijf lenen in de kasselnj Rijsel. Deze lenen brachten hem jaarlijks 
8077 £ op. 

Inn november 14"'"' trad J. als raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van 
Maximiliaan.. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 24 s. Tevens werd J. sinds 23 augus-
tuss 1480 vermeld als chevaker de compcugnt van Maria van Bourgondië. Hij verving in 
dezee functie de Grote Bastaard Antoon van Bourgondië', die toen nog steeds in 
Frankrijkk verbleef. 

Inn 1451 werd J. verkozen tot \Tiesndder (8° kapittel, te Bergen). 
Filipss de Goede benoemde]. In 1448 tot stadhouder van Holland en Zeeland Deze 
functiee oefende hij uit tot in 1462. In 1459 verkreeg J. tevens het stadhouderschap 
vann W'aals-Ylaanderen. Daar bleef hi] aan tot in 1463. 

J.. nam regelmatig deel aan de krijgsvernchtingen van de Bourgondische hertogen. 
Zoo streed hij tegen de Luikenaars (1430), de Engelsen (1436), in Lotharingen 
(1440),, tegen de aartsbisschop van Keulen (144"') en tegen de oproenge Gentenaars 
(1452-1453). . 

Maximiliaann van Oostenrijk verleende f. tal van opdrachten. Zo maakte J. deel uit 
vann enkele delegaties die met de Fransen onderhandelden over wapenstilstanden en 
vrede.. In maart 1482 bijvoorbeeld reisde J. samen met Jean d'Auffav naar het 
zuiden.. Deze onderhandeling zouden uiteindelijk leiden tot de vrede van Atrecht. 
J.. beschikte over uitstekende contacten aan het Franse hof. Dit wekte de gramschap 
opp van Karel de Stoute. De hertog beschuldigde J. van hoogverraad. In 1468 moest 
) . ,, net zoals verschillende van zijn verwanten uit de familie Croy wegvluchten. J. 
verzoendee zich later weer met Karel. Tijdens de crisis van 1477 bleef J. aan het Hof. 
Hijj  mislukte echter in zijn opzet Mana van Bourgondië uit te huwelijken aan Adolf 
vann Gelre. Samen met enkele andere Miesndders poogde J. de leden van de eerste 
Maamsee regentschapsraad te verzoenen Maximiliaan. 

j .. stimuleerde krachtig de groei van nijverheid en handel in zijn heerlijke stad Lan-
noy.. J schreef enkele gedichten en een didactisch tractaat. Daarnaast leverde hij ook 
dee stof voor twee of dne verhalen uit de Cent Xouvelles Xouveiies. 

RAGRAG Raad van I 'bandertn 34323, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximihen',, I I 7 , J.M. Cauchics, 'Maximilien d'Autriche et Ie traite d'Arras de 1482', 139; 
CU.. Cools, Met raad en daad?, 191-194, \\' ( >ssoba, in: R. De Smedt cd.. Les chevaliers, 109-
110;; R. De Smedt, Jan heer van 1,annoy', 55-84 en M Damcn, De staat van dienst. Bijlage 1 

Lannoy,Jann van, heer  van Mignoval (1498), 1, HE 

J.. was een zoon van Antoon. J. x Phüipotte van Lalaing. Philipotte was de jongste 

dochterr van Simon en Johanna van Gavere, zij was dus een zuster van Joost'. Uit 

ditt huwelijk sproten zeker twee zonen: Karel*  en Jan. 

Karell  de Stoute schonk J. omtreeks 1475 de heerlijkheid Flammes, in de buurt van 

Kamenjk.. Protesten, o.a. van de bisschop van Kamerijk, tegen deze schenking 
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blevenn niet uit. In 1493 betwistte J. Fdips van Henmn-Liétard*  vergeefs het baljuw-
schapp over de Henegouwse bossen. 

cc J. trad in november 1477 als raadskd-kamerheer toe tot de hofhouding van Maximi-

liaan.. Voor 1485 werd J. tevens Maximüiaans eerste hofmeester. 
dd In 1490 maakte j . deel uit van Maximüiaans Raad die dan te Mechelen resideerde 

(samenn met o.a. Jan Carondelet*  en ]an van Lannoy*, abt van Sint Bertijns). Ze 
drongenn er toen bij Albrecht van Saksen* op aan dat hij eerst het verzet van Brugge 
enn Filips van Kleef*  zou breken en pas later Holland pacificeren. Albrecht ging hier 
niett op in. In 1493 wasj. lid van Filips de Schone's Justineraad. 

gg ]. was in 147" kapitein van Avesnes. In datzelfde jaar verdedigde hij Montdidier en 
Yalencijnn tegen de Franse invallen. Nog in 1477 hielp J. bij de herovering van Chi-
may.. In 1478 verdedigde J. tevergeefs Condé, maar hij had wel succes bij de herove-
ringg van Le Quesnoy. In 1479 nam f. deel aan de slag bij Guinegatte. In 1485 was J. 
Maximüiaanss kapitein van Oudenaarde (zie ook onder k). 

hh In 1486 begeleidde J. rooms4ïoning Fredenk II I bij diens terugkeer naar Duitsland 

naa zijn bezoek aan de Lage Landen. 
II  In 1482 was J. aanwezig bij de belangrijke Gentse vergadering van de Sraten-

Generaal. . 
kk Tijdens de strijd om het regentschap koos J. onvoorwaardelijk de zijde van Maximi-

liaann tegen de Vlaamse regentschapsraden. In 1488 was J. één van de adellijke gijze-
laarss die de Bruggelingen vasthielden. Later werd J. samen met andere gevangen 
naarr Gent gevoerd en opgesloten in het Gravensteen. Terug op vrije voeten, pro-
beerdee J. de kosten van zijn gevangenschap op de Ieperlingen te verhalen. 

11 In 1486 verdedigde J. de heer van Molembaix tegen aantijgingen. 

ADNADN B 18824 (23^42, 23^62 en 23763); |.T. de Smidt, EI. Strubbe e.a. eds., Chronologische 
lijsten.lijsten. I, 94, 267-268, 412 en 438, Jean Nfolinet, Chrvmques. I, 182, 197, 220-221, 236, 238, 246, 
237-260,, 265, 303, 303, 449, 517, 541, 549, 587-595, 604 en II, 41 en 341, J. Chmel ed., 
\Srkundtn,\Srkundtn, 543, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüicn', 118, Idem ed., 
'Relation',, 314; R. Wellens, 'La révolte brugcoise', 22, H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. /, 
211, , 

1455 Lannoy, Jan, abt van Sint-Bertijn s bij  Sint-Omaars (voor 3.11.1492), g, AP 

dd In 1490 behoorde J. tot Maximüiaans raad die toen te Mechelen resideerde. 

ee ]. werd in 1480 kanselier van het Gulden Vlies. 
hh In 1482 vertegenwoordigde J. Maximikaan bij de ondehandelingen die zouden 

leldenn tot de vrede van Atrecht. In 1492 nam J. deel aan de besprekingen die ter 
voorbereidingg van de vrede van Senlis. 

jj  J. sprak eind september 1479, samen Willem van la Baume* de Leden van Maande-
renn toe namens Maximiliaan. J. was in deze penode wellicht een vertrouweling van 
zowell  de Maamse Leden als van Maximiliaan. In december 1479 won de Gentse 
magistraatt inlichtingen in bij J., die toen te Brussel resideerde, omtrent de maat-
regelenn die Maximiliaan getroffen had voor de landsverdediging. In het najaar van 
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14822 nam J. namens de clerus deel aan de Aalsterse vergadering van de Staten-Ge-
neraal.. In )uli 1486 onderhandelde J. opnieuw namens Maxirruliaan met de Maamse 
Leden.. Ditmaal trad J. op in samenspraal Paul de Baenst, de voorzitter van de Raad 
vann Maanderen, zijn familielid Jan van Lannoy*, heer van Mignoval en meester 
Thibaudd Baradot. In oktober 1487 bemiddelde J. tussen ruzieende magistraten van 
Oudenaardee en van Gent. 

kk In februari 1488 pakten de Bruggelingen ook J. op. Enkele dagen later leverden ze 

].,].,  net zoals zi|n verwant de heer van Mignoval, uit aan de Gentenaars. Deze sloten 
hunn gijzelaars op in het Gravensteen. 

11 J. was zeker sinds 10 januari 1474 abt van Sint-Berüjns. L. heeft ongetwijfeld aan 
eenn universiteit gestudeerd. De statuten van het Gulden \Ties vereisten immers dat 
dee kanselier een doctoraat in de theologie of het (kerkelijk) recht bezat. 

NX'.P.. Blockmark ed.. Handelingen van de Leden. I, 116-117, 122, 251, 384. 38~\ 431, 486 en 591, 
JJ M. Cauchies, 'Maximüien d'Autrichc et lc traite d'Arras de 1482', 158, I\ de Ciruben, Les 
chapttreschapttres de Li Totson dX)r, 23, N. I luygebaert, 'Jacques Duval', in: l'. Berliere e.a. eds., MB. 
III.!,III.!,  169-PO en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 30 en 34 n. 144 

1466 Lannoy, Karel van, heer  van Senzeille125 en van Mingoval, (sinds 1526) 1° 
graaff  van Lannoy en van Asti, prin s van Sulmona (ca.1485126 Gaeta, 
23.09.1527),, LWY L 

aa K. was een oon van Jan*  heer van Mignoval en van Philipotte van Lalaing. K. x 1) 

mett Francoise van Montbel en 2) met Louize van Entremont, een edeldame uit Sa-
voie,, die tot de hofhouding van Margareta van Oostenrijk behoorde. Uit het eerste 
huwelijkk sproten verschillende kinderen; o.a. de latere Yliesridder Füips. 

cc K. groeide op aan het hof. Als kamerheer behoorde K. in 1517 tot Karel V's gevolg 
tijdenss diens eerste reis naar Spanje. 

dd K. behoorde sinds 1515 tot de persoonlijke raad van Karel Y. 

ee In 1516 werd K. verkozen tot Yliesridder (18° kapittel, Brussel). 

ff  Zodra Habsburgse troepen in 1521 Doornik en omstreken hadden ingenomen, 

werdd K. benoemd tot stadhouder van stad en land. K. verbleef er met vaak en reeds 
eenn jaar later werd hij vervangen door zijn neef FÜips van Lannoy*  heer van Santes 
enn van Rollencourt. K. maakte toen promotie; hij werd vice-koning van Napels. Als 
onderkoningg van Napels trachtte K. in 1527 trachtte het oprukken van de keizer-
lijkee legers naar Rome te beletten. Ook tijdens de Sacco di Roma slaagde K. er met in 
dee troepen tot bedaren te brengen. 

12ii Plaats tussen Samber en Maas. Senzeille was een leen van Beaumont en dus een Hene-
gouwss achterleen. 
1266 Winkler Prins. 6, Amsterdam en Brussel, 1958", 470: geeft een geboortedatum russen 
14822 en 1487. A. Wauters geeft 1487 of 1488. 

file:///Ties


BIOGRAFISCH!-!!  NO'ITI'IKS 351 1 

gg In 1521 nam K. deel aan de belegering van Doornik. K. was één van de Habsburgse 

aanvoerderss tijdens de slag bij Pavia. K. beschikte ook over een eigen ordonnantie-

bende.. Sinds 1522 deelde K. het commando hierover echter met Antoon van 

Lalaing.. Deze maatregel hield ongetwijfeld verband met K.'s afwezigheid in de Ne-

derlanden. . 
kk K. stond in 1526 een vredesverdrag voor dat de Fransen niet al te zeer zou verne-

deren.. Deze koers liep uit op een mislukking. 

Guillaume,, Histoirt des bandts dürdonnance, 213, Het Gulden l 'hes, 39, A. I [enne, Histoirt du regne 
dede Charles Qumt. III,  80, K. Poullet, Les gouverneurs de province, 183, F Walser m.m.v. R VC'ohl-
teiJ,, Die Spamschtn Zentralbehörden, 133-134 n 12 en A. VC'auters, in: BA'. XI, k. 297-304. 

1477 Lannoy, Pieter  van, heer  van Fresnoy127 (circa 1445-1510) 1, AP, 
aa P. was een zoon van Ghillebert heer van Willerval en van Tronchiennes en van 

dienss derde echtgenote Isabella van Dnnckam. Pierre x Joceline van Grimbergen, 
eenn dochter van Füips en van Johanna van Hamal. P. had een zoon Ferry. Een 
dochterr van P. trouwde met Füibert de Verreij*. 

cc In maart 1477 behoorde P. als één van de vierentwintig chevaliers de compaigne tot de 
hofhoudingg van Mana van Bourgondië. In november 1477 trad P als raadslid-
kamerheerr tevens toe tot de hofhouding van Maximiüaan. Sinds 1.01.1504 werd P. 
vermeldd als kamerheer van Füips de Schone. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 30 s. 
Wellichtt was P. eerder verbonden aan het hof van Johanna van Castüië. P. en Karel 
vann Croy-Chimay* zouden rond 1505 belet hebben dat Fuensalida, Ferdinand van 
Aragonss gezant in de Nederlanden, toegang hadden tot Johanna. 

dd In 1493-1494 was P. lid van Füips de Schone's jusütieraad. 

ee In 1491 werd P. werd verkozen tot \Tiesndder (15° kapittel, Mechelen). 

gg In 1492 was P. als legeraanvoerder betrokken bij de herovering van de stad Atrecht. 
11 In 1480 werd P. benoemd tot baljuw van Aalst en van het leenhof van Aalst. In die 

functiee trad P. als verweerder op in een geding tegen Willem de Goux, heer van 
Wedergate*.. Dit proces diende tussen 1498 en 1504 voor de Grote Raad. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving P. een jaargeld van ƒ900 vanwege Füips de Schone. 

ARABARAB RSA 22bis; RAG Raad van Vlaanderen 34323; JT. de Smidt, EI. Strubbe e.a. eds.. 
ChronologischeChronologische lijsten. I, 474; Gachard ed., Collection des voyages. I, 348; Gachard ed., 'Ordonnance 
ett état de la maison de Maximüien', 118; J. Chmel ed., Urkunden, 543; B. Aram, Juan "the 
Mad's""  signature', 337 n. 23, Het Gulden I 'ties, 38 en G. Sivéry, in: R. De Smedt ed., Les cheva-
liers,liers, 195. 

t rr Dep. Pas-de-Calais, arr. Atrecht. 
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1488 Lassara, heer  van, I, IB5 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14"77. 

Cachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118 

1499 Lejeune, Filips, heer  van Forests128 en van Contay, 1, WAT of HE? 

gg F. was een tijdje kapitein van het Atrechts garnizoen. F. nam in 1487 deel aan een 

misluktee poging om Bethune op de Fransen te heroveren. Hi| werd toen door de 
Fransenn krijgsgevangen genomen. In 1489 poogde F. samen met een groepje jonge 
Henegouwsee edellieden Atrecht door middel van een list te heroveren (Jones capitaines 

aventureul^,aventureul^, destrans honneur et faire quelque exploit de proesse dont il  serott bruit en temp^_ 

futur).futur). In 1492 behoorde F. tot de aanvoerders die een belangrijke rol speelden bij de 
uiteindelijkee herovering van Atrecht op de Fransen. 

11 F. ontving sinds 14 maart 149~ een jaargeld van Filips de Schone van / 800. 

hh In 1489 behoorde F. tot de delegatie die namens Maximiliaan deelnam aan de 
besprekingenn die uitmondden tn de vrede van Montilz-lèz-Tours. F. ondertekende 
ookk dit verdrag. In 1493 was F. één van de Bourgondisch-Habsburgse garanten van 
dee vrede van Senlis. Eind 1495 - begin 1496 werd F. op missie gestuurd naar de 
Fransee koning. Die bevond zich toen Lyon. Molinet omschreef F. bij die gelegen-
heidd als: "fort prudent en honorable chevaker". Deze opdracht hield misschien verband 
mett de uitvoering van de vrede van Senlis. In 1498 onderhandelde en ondertekende 
F.. o.a. samen met Engelbert van Nassau* de vrede van Panjs. 

kk F. was een fel tegenstander van Filips van Kleef*. Toch onderhandelde hij in 1491 
mett Filips. 

11 In 1503 was F. nog aanwezig bij de doopplechtigheid voor de jonge Engelbrecht 
vann Croy, zoon van Karet prins van Chimay*. 

ARABB RSA 22bis; Jean Molinet, Chromquts. I, 5"2-576, II, 67, 126, 165, 255-256, 341, 344, 
369,, 424, 447 en 525 en A. de Houw, Philips van Kleef, 251-275. 

1500 Licques129, heer  van, 1, AP 

aa Ca. 1560 was Jacob van Recourt heer van Licques. Deze man was toen tevens slot-
voogdd van Aire-aan-de-Leie. Zijn jaargeld bedroeg 200 £. 

bb L. bezat in 1475 zes lenen in het Rijselse. Deze brachten hem jaarlijks 535 £ op. 

cc In 1500 was L. kamerheer van Filips de Schone. Zijn dagvergoeding bedroeg 30 s. 
Hijj  werd van mei tot en met oktober aan het hof verwacht. 

ARABARAB RSA 22 f. 106v; M. Baelde cd., De domnngoedertn van de vorst, 408, Cl 1. Cools, Met raad 
enen daad?, 200. 

1288 Forest-sur-Marque: Dep. Nord, arr. Lill e of Forest: prov. Henegouwen, arr. Ath, k. 
Frasnes? ? 
1299 Wellicht heerlijkheid in de Boullonnais: Dep. Pas-de-Calais, arr. Calais, k. Guines. 
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1511 Lier , Jan van, heer  van Berchem, (voor 1559) 1, BR 
aa M. Baelde identificeert J. als heer van Lyere en erfelijk seneschalk va Luxemburg. Als 

datt zo is, streek hij voor dit ambt 119/14 gr. 4 d. op. 
cc In juni 1517 was J. kamerheer van de jonge Karel V. Zijn dagvergoeding bedroeg 48 

s.. J. nam tevens deel aan de eerste Spaanse reis van deze vorst, 
ïï In 1550 ontving j . een jaargeld 300 £. Had hij hier recht op omwille van militaire 

verdienstenn in de jaren '40? 

ARABARAB RSA 23 f. 26r, M. Baelde ed.. De domeingoederen van de vorst, 130, 343 en 407; (iachard 
ed... Collection des voyages. II, 303. 

1522 Ligne, Antoon van, graaf van Fauquembergues130 (ca. 147"7-), 1, AP 
aa A. was de enige zoon van Jan IV*  en Jacoba van Croy. A x Philippotte van Luxem-

burg.. Philippotte was de tweede dochter van Jacob I, heer van Fiennes*. Philipotte 
waswas eerder gehuwd geweest met Robrecht van Bethune. 

cc A. vergezelde Filips de Schone als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn 
dagvergoedingg bedroeg 30 s. Wellicht werd A. voor 8 februan 1503 naar huis ge-
zonden.. Füips de Schone duidde hem, samen met Karel van Lalaing-*, Karel van 
Croy-Chimay*,, Lodewijk van RoHn-Aymenes* en van Jacob II van Luxemburg-
Fiennes**  als één van de jachtgezellen voor de Franse gijzelaars. 

gg A. ondanks zijn aanvankelijke gebrek aan enthousiasme, speelde A. een belangrijke 
roll  tijdens de gemeenschappelijke Nederlands-Engelse campagne tegen de Fransen 
inn het najaar van 1523. A. had zijn troepen voor deze campagne gerecruteerd in de 
omgevingg van Belle. Op 7 november veroverde hij met deze troepen het kasteel van 
Beaurevoir. . 

ADXADX B 18825 (23954), Gachard ed.. Collection des voyages. I, 348 en S.J. Gunn, 'The Duke of 
Suffolk'ss March', 605-606 en 620. 

1533 Ligne, Jan IV , heer  van, heer  van Beloeil, van Stambruges, van Montroeul en 
vann Rely, pair van Namen (ca. 1435 - 15.05.1491), 1, HE 

aa Het geslacht Ligne geldt als één van de oudste adellijke Henegouwse geslachten. De 
oudstee vermelding van de familie dateert uit de elfde eeuw. J. was de oudste van elf 
kinderenn die sproten uit het huwelijk van Michiel, heer van Barbencon en Bonne 
vann Abbeville. J. was dus een broer van Willem*. J. x in 1473 Jacoba van Croy (+ 
1486),, een dochter van Antoon, graaf van Porcien en van Margareta van Lotharin-
genn en een zuster van Filips*  van Croy, heer van Aarschot. J. en Jacoba hadden 
slechtss één zoon: Antoon*. Een zuster van J., Sibille x jan, baron van Trazegnies'. 
J.. en jacoba verzorgden ook de opvoeding van Gillette van Berlaymont, de latere 
echtgenotee van Lodewijk Rolin*. 

li( ll Pas-de-Calais; arr. Saint-Omer. 
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J.'ss atel luidde aanvankelijk heer van Rely. Die titel had hl) geërfd van zijn moeder, 
dee laatste telg uit een Artesische adellijke familie. In 1468 erfde j . de voornaamste 
bezittingenn van zijn oom Jan van Ligne. Deze man was immers tot de geestelijke 
standd toegetreden. In l-VO erfde J., na het overlijden zijn vader Michiel, ook het 
leeuwendeell  van diens bezit. 

Inn 1468, 1472 en 14"3 werd f. vermeld als raadshd-kamerheer van Karel de Stoute. 
Inn november 1477 was J. raadsheer-kamerling van Maximiliaan. Nog in 1490 
schreeff  Maximüiaan 1. aan met deze titel. 

Inn 1481 werd J. verkozen tot Miesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 
Vann 1465 tot en met 1468 namen Michiel en zijn zoon J. deel aan de opeenvolgende 
militairee campagnes tegen de Fransen en de Luikenaars. }. was kapitein van een 
ordonnanüebende.. Deze telde 50 lansen ten tijde van Maximiliaan. In 147"T-*'78 
hieldenn Franse troepen lelijk huis in Henegouwen. Ook de bezittingen van [. spaar-
denn ze niet. Tijdens de slag bi) Guinegatte, op ^ augustus \-\~'9, namen de Fransen J. 
krijgsgevangen.. Ze vroegen een losgeld van 20.000 gouden schilden. Yij f edellieden 
"grands"grands nches e! puissants ayant grandes terres et setgneunes tant par deca que par dela" ver-

klaardenn zich bereid garant te staan voor de helft van deze som. Dit vi|fmanschap 
bestondd uit: Pieter van Luxemburg', graaf van Saint-Pol; Füips van Crov', graaf van 
Porcien;; Füips van Croy*, graaf van Chimay; Jan van Luxemburg*, graaf van 
Zottegemm en Jacob Gaillot*, heer van Chantraine. J. kwam vrij in de loop van 1480. 
Inn 1482 verdedigde J. de Henegouwse grenzen tegen Franse invallen. Op 14 januari 
14844 werd J. aangesteld tot plaatsvervangend luitenant en kapitein-generaal van 
Henegouwen,, ter vervanging van Füips van Kleef*. De magistraat van Bergen bood 
J.. tn deze functie op 1 januari 1485 tien stopen wijn aan. 

Inn 1477f 1482 en 1483 maakte J. deel uit van gezantschappen die naar Frankrijk 
werdenn gezonden. 

Alss lid van de ridderschap nam J. vaak deel aan vergaderingen van de Henegouwse 
statenn (zo bijvoorbeeld op 22.02.1478) en aan zittingen van de Staten-Generaal (bv. 
vann 3 tot 12.01.1473, van 20.02 tot 1.04.1473; van 26.04 tot 1.05.1476; mei 1476; 
3.022 tot 6.04.1477; 21.02 tot 8.04.14^9; 28.04-3.05.1482 en opnieuw in de tweede 
helftt van deze maand). 

Inn het conflict om de regenue voor de jonge Füips de Schone koos J. consequent de 
zijdee van Maximiliaan. De Staten van Henegouwen volgden J. in die keuze. 
J.. onderhield bijzonder goede en frequente contacten met Antoon Rohn*, de groot 
baljuww van Henegouwen en Pieter van Hennin-Liétard*. 

Gachardd cd., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 11", Cl'. Butkcns cd., Trophees 
(1641),, 587, Guillaume, Histotre des bandes dVrdonnance, 213, Het Gulden l'hes, 37, [-1. Poullct, 
LesLes gouverneurs de province, 163, A. Scufflairc, 'Jehan de Lignc', 147-173, Idem, in: R. De Smcdt 
cd.,, Les chevaliers, 173-175 en R. Wellens, Les Etatsgéniraux, 449. 
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1544 Ligne, Wi l le m van, heer  van B a r b e n e n, (- na 12.03.1501) 1, HE 

aa W. was een zoon van Michiel van Ligne en Bonne de Abbeville. W. was dus een 

broerr van Jan*, 

bb Maximiliaan verhief W. in 1490 te Stuhlweisenburg tot baron, 

cc W. behoorde in maart 1477 tot de 24 chevaliers de compatgne van Maria van Bourgon-

dië.. In november 1477 werd W. tevens raadshd-kamerheer van Maximiliaan. 

gg VC'. was in 147ó één van de Bourgondische aanvoerders in Lotharingen. In 14"7"1 

verdedigdee \X'. Henegouwen hardnekkig tegen Franse invallen. In 1479 nam hij deel 

aann de slag bij Guinegatte. 

]]  W. was namens de Henegouwse adel aanwezig bij de zitting van de Staten-Generaal 

diee van 21 oktober 1484 tot begin maart 1485 achtereenvolgens te Antwerpen, 

Gent,, Mechelen en Brussel werd gehouden, 

kk Zoals vele andere Henegouwse edelbeden streed W. sinds 1488 aan Maximiliaans 

zijdee tegen Füips van Kleef*. 

11 In 1486 was W. aanwezig bi) Maximiliaans verkiezing tot Rooms koning te Frank-

furt. . 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323, Jean Molinct, Chrontquts. /, 151, 191, 220, 244-246, 265, 305 
enn 484 en II, 115 en 194, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 118 
enn R. Wellens, hes Etats Généraux, 456. 

1555 Longchamps1 3 1, Jan I I  van, heer  van Fernelmont132, ridder , 1, N A M 

aa J. was een telg uit een oud Naams adellijk geslacht. J. was de zoon van Jan I (+ 

1466).. Jan I maakte tussen 1445 en 1449 deel uit van de hofhouding van Fihps de 

Goede. . 

dd J was sinds maart 1477 een lid van de Hofraad van Maria van Bourgondië. 

ff  J. trad op als Guy de Brimeu's luitenant toen deze souverein baljuw, stadhouder en 

kapitein-generaall  van Namen was. 

R.AGR.AG Raad van Vlaanderen 34323 en W. Paravicini, Guy de Brimeu, 311 n. 270A en Idem, 
'expansionn et integration', 305. 

1566 Longchamps, Jan van, heer  van Wynée, ridder,  1, N A M 

aa Deze J. moet worden onderscheiden van de vorige. 

cc J was raadslid-kamerheer van Maximiliaan sinds november 147 7. 

ff  J. werd in maart 1465 aangesteld als burggraaf van Namen. Na de onthoofding van 

Guyy de Brimeu, in april 1477, nam J. het stadhouder -en souverein-baljuwschap van 

Namenn waar. J. oefende deze functie wellicht uit tot in maart 14^8. Na de benoe-

1.11 Longchamps: Provincie en arr. Namen; kanton Eghezée. 
1.22 Fernelmont: Prov. en arr. Namen; kanton Eghezée, gemeente Novüle-les-Bois (toestand 

tott 1976). 
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rrungg van Filips van Bourgondië*, heer van Beveren tot stadhouder van Namen, 
tradd j . opnieuw op als plaatsvervanger. 

ARABARAB RA 13202, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118; \X'. 
Paravicini,, Guy de Bnmeu, 311 n 2~,0J en K. Poullet, Les gouverneurs de province, P i . 

1577 Longueval, Jan (?) van, heer  van VauxU3,1, AP 

aa J. x in 152"7 met Johanna van Rosimbos, dochter van Pieter', de tresoner van 
Margaretaa van Oostenrijk. 

cc J. vergezelde Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis als kamerheer. Zijn 

dagvergoedingg bedroeg 30 s. In 151" vergezelde een seigneur de l 'aux ook de jonge 
K_arell  V als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis. Diens dagvergoeding 
bedroegg toen 48 s. Misschien kan deze kamerheer worden vereenzelvigd met J? -
Indienn niet, dan ging het wellicht om Laurent Gorrevod*. 

11 Zeker enkele leden J 's Artesisch-Picardische familie traden na 1477 in Franse 
dienst. . 

)) T de Smidt, l'.I Strubbc ca. eds., Chronologische lijsten. II, 402, Gachard ed., Collection des 
voyages.voyages. /, 348 en II, 503 en D. Potter, War and Government, 116. 

1588 Longvy, heer  van Choye134,1, BO 

cc L. vergezelde de jonge koning Karel als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis 
inn 1517. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 48 s. 

Gachardd ed., Collection des voyages. II, 503. 

1599 Luredinghe, heer  van, 1, ON 

cc L. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

(jachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118. 

1600 Luxemburg, Jacob I van, heer  van Fiennes135 (na 1441 20.08.1487), 1, AP 
aa De leden van de familie Luxemburg rekenden de Duitse keizer Karel IV (1346-

137800 tot hun voorouders. Aan deze verwantschap ondeenden ze een groot pres-
age.. Pieter van Luxemburg, graaf van Saint-Pol probeerde zelfs een tijdje een eigen 
njkjee op te zetten tussen Frankrijk en de Bourgondische Nederlanden in. Karel de 
Stoutee leverde de graaf echter uit aan de Franse koning Lodewijk XI . Deze liet 

' ""  Er bestaat een gelijknamige gemeente in het Dep. Somme en ook één tn het Dep. Aisne 
(bijj  Yervins). 
1V**  Plaats in het Vnjgxaafschap: Dep. Haute Saóne, arr. Yesoul, k. Gv. 
nDD Arr. Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, k. Guines. 
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Saint-Poll  onthoofden. De overblijvende leden van de familie ontkwamen er nu niet 
aann parO) te kiezen. Lodewijks broer Jacob, die reeds een jaargeld van Lodewijk XI 
hadd aangenomen, bleef in Franse dienst. De heren van Fiennes kozen voor de 
Bourgondisch-Habsburgsee dynastie. J. was de oudste zoon van Thibaut (+ 1477), 
heerr van Fiennes en van Philippotte van Melun, dame van Zottegem. Deze Philip-
pottee was de oudste dochter van Jan van Melun. Nadat hij weduwenaar was ge-
wordenn trad Thibaut toe tot de geestelijke stand. Hij werd bisschop van Le Mans. j . 
xx Maria van Berlavmont (+ 1529), dame van Ville, van Hameide, van Hautrage en 
vann Pommeroeul. Uit dit huwelijk sproten acht kinderen: vier dochters en vier 
zonen.. Margareta trad toe tot de geesteli|ke stand; Philippote x 1) Robrecht van Be-
thune,, x 2) Antoon van Ligne*  graaf van Fauquembergues, Jacob II* , heer van 
Fiennes;; jacoba x Karel graaf van Lalaing; Maria x 1) Daniël van Bouchout, x 2) 
Martijnn van Hom; Filips volgde zijn grootvader op als bisschop van Le Mans, later 
werdd hij ook nog bisschop van Terwaan en Atrecht; Jan*  heer van Vill e en Antoon 
diee vroeg overleed, 

bb Op 1 mei 1479 schonken Mana en Maximüiaan J. de heerlijkheid Baudour. De heer 

vann Baudour gold als één van pairs van Henegouwen. J. erfde de Maamse heerlijk-
heidd Zottegem na het overlijden van zijn broer Jan (17.04.1485, in Portugal). 

cc J. was eerst raadsüd-kamerheer van Karel de Stoute en later van Maximiliaan van 

Oostenrijk, , 
ee In 1478 werd J. verkozen tot \liesndder (13° kapittel, Brugge). 

gg Maximiliaan benoemde J. in 1479 tot maarschalk van zijn leger en kapitein van 
Dowaai.. De Fransen confisqueerden de bezittingen van J. waar ze de hand op 
kondenn leggen. 

hh In 1477 en in 1478 trad J. op als conservateur de lapatx namens Maria en Maximiliaan 
bijj  twee opeenvolgende bestanden tussen de Franse en de Bourgondische troepen-
Dezee functie hield in dat J. moest toezien op de naleving van de wapenstilstand, de 
eerstee keer in den gebieden rondom Dowaai en Kamerijk en in Artesië, de tweede 
keerr in de gehele Nederlanden. 

)) In 1477 en in 1478 ontving J. giften van de Doornikse magistraat. Hij zou hebben 

bemiddeldd bi] het sluiten van een wapenstilstand en hij zou een goed woord|e 
hebbenn gedaan voor de stad bi] de aristocraten in die aan het hof van Mana en 
Maximiliaann verbleven. J. zetelde in 1482 namens de Vlaamse tweede stand in de 
Staten-Generaal. . 

11 In 14"3 begeleidde J. de stoffelijke resten van hertogin Isabella van Portugal van het 

kartuizerkloosterr van Gosnay, bij Bethune naar dat van Champmol, bij Di)on. 
Omstreekss 1477 liet J. enkele Portugese kooplieden te Dowaai arresteren. De Grote 
Raadd oordeelde later dat dit onrechtmatig gebeurde. J.M. Cauchies meent dat J., in 
tegenstellingg tot zijn zoon, veeleer op de achtergrond van het politieke schouw-
toneell  bleef. 

file:///liesndder
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J'YJ'Y de Smidt, F..1. Strubbe ca. eds., Chronologisch/ lijsten. I, 137, J.M. Cauchies, in: R. De Smcdt 
cd... Les chevaliers, 164-165, CU. Cools, Met raad en daad?, 200-201, D. Potter, The Luxem-
bourgg inheritance', 24-62; Idem, War andgoitmment, 45-51 en R. Wellens, Les Etats généraux, 
449. . 

1611 Luxemburg, Jacob II , heer  van Fiennes, van Zottegem, van Armentières, van 
Erquinghemm en van Gavere (ca.1465 -12.07.1517), 1, VL 

aa J. was een zoon van Jacob I*  en van Maria van Berlaymont. (. x Margareta van 

Brugge-Gruuthuse,, een dochter van Jan van Brugge-Gruuthuse*. Uit dit huwelijk 
sprotenn twee zonen en twee dochters: Jacob III* , heer van Auxv, later van Fiennes 
enn graaf van Gavere; Jan die jong overleed, Francoise x Jan van Egmond", zi) was 
dee moeder van Lamoraal van Egmond, en Margareta x Antoon van Barbencon-
Werchin.. In 1512 had regentes Margareta vergeefs gepoogd een huwelijk tot stand 
tee brengen russen een van J 's dochters en een zoon van Jan II I van Glvmes-
Bergen'.. J 's broer Filips was van 1496 tot 1516 bisschop van Terwaan en van 1516 
tott 1518 bisschop van Atrecht. 

bb In 1517 verwierf J. de heerb|kheid Gavere. Deze had eerder toebehoord aan Jan 
heerr van Laval. Karel V verhief Gavere een jaar later tot graafschap en in 1540 zelfs 
tott prinsdom. 

cc J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan. In 1493-'94 bekleedde hij ook dezelfde 

functiee in de hofhouding van Filips de Schone. Later oefende J. veel invloed uit in 
dee hofhoudingen van regente Margareta van Oostenrijk en van de jonge Karel V. In 
15166 werd hij eerste kamerheer van deze vorst. 

dd J. zetelde in 1505 in de vorstelijke raad. Hij ontving toen, samen met zijn broer Jan* 

heerr van Vüle*  en Claude Bonnart*  geld om in de raadsvergaderingen de belangen 
vann van het Brugse Vnje te beharügen. In 1507 stond J. Willem van Crov-Chièvres* 
bijj  als beheerder van de vorstelijke domeinen en financiën. In 1509 volgde f. zijn 
broerr Jan*  heer van Yill e op als adellijk lid van de Financiële Raad. In 1510 beves-
tigdee Maximiliaan J. in deze functie. 

ee In 1491 werd J. verkozen tot \liesndder (15° kapittel, Mechelen). 

ff  In 1504 werd J. stadhouder van Maanderen, van Waals-Maanderen en van Artesië. 

Inn 1513 droeg J. het bestuur over Waals-Maanderen over aan zijn zoon Jacob III* . 

Maanderenn en Artesie behield hij tot bij zijn overlijden. 

gg J. was ook de kapitein van een ordonnannebende. Deze telde 50 hommes d'armes en 

1000 boogschutters. Ze werd in het voorjaar van 1506 ingezet in Gelre. 

hh In 1507 voerde J. te Calais onderhandelingen met de Engelsen. 

ïï Op 14 maart 1497 kende Filips de Schone J. een jaargeld toe van /'1400. 

kk J. behoorde tot de anglofiele factie in de schoot van de Nederlandse adel. 

11 Bij de doop van de jonge Karel V, in 1500 droeg J. het zoutvat naar de kerk. J be-

hoordee niet tot de reisgenoten van Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse 

reis.. Hij moest toen de Franse gijzelaars vermaken met jachtpartijen (cfr. Karel van 

file:///liesndder
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Croy-Chimay*).. In 1516 ontving J. Karel V, tijdens diens huldingsreis door de 

Neder landen,, op zijn kasteel te Zottegem. 

ARABARAB RSA 22bis; ADN B 18825 (23954), Jean Molinet, Chrontquts. Tornt II, 468-471, J. 
l.amceree cd., Recueildes Ordonnances. III,  ~J\; | S. Brewer en R.H. Brodie eds.. Letters and Papers. 
I/t,I/t, 6^3 nr. 1469, J. Chmel ed., Urkunden, 538; VC' .1'. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 155; 
J.M.. Cauchies, in: R. De Smcdt ed., Lis chevaliers, 208-209, Het Gulden l'lies, 38, Guülaume, 
HistoireHistoire des bandes d'ordonnance, 206, A. Henne. Histoirt du règne de Charles-Qmnt. I, 103, P P.J.I.. 
Vann Peteghem, De Raad van I 'laanderen, 154 en K. Poulk't, Les gouverneurs de province, 160, P6 

ett  P9. 

1622 Luxemburg , Jacob II I  van, heer  van F iennes en van Auxy , s inds 1517/1518 

eerstee graaf van Gavere (-1532), VL. 

aa ]. was een zoon van Jacob II* . J. x in 1516 met Helena van Croy. Helena was een 

nichtt van Willem van Crov, heer van Chièvres. J's oom Filips was van 1496 tot 1516 

bisschopp van Terwaan en van 1516 tot 1518 bisschop van Atrecht. 

cc Karel benoemde J. in 1517 tot kamerheer. J. reisde in die functie ook met de jonge 

vorstt mee naar Spanje (48 s. per dag). 

dd Sinds 1517 nam J. verschillende malen deel aan de vergaderingen van de Hofraad 

diee toen samen met Karel in Spanje toefde (zie ook onder c). J. behoorde tot de 

eerstee lichting leden van de in 1531 opgerichte Raad van State. J. werd in 1531 

tevenss Hoofd van de Financiële Raad. 

ee In 1519 werd J. verkozen tot Vliesridder (19° kapittel, Barcelona). 

ff  In 1513 volgde J. zijn vader op als stadhouder van Waals-Vlaanderen. Na het over-

lijdenn van deze laatste, in 1517 verwierf J. bovendien de stadhouderschappen van 

Maanderenn en Artesië. 

gg J. nam in 1517 ook de ordonnannebende van zijn vader over. Karel bevestigde dit 

commandoo in 1522. De bende van J. bestond toen uit 50 hommes d'armes en 100 

boogschutters.. In het najaar van 1523 kon J. niet deelnemen aan de gemeenschap-

pelijkee Nederlands-Engelse militaire campagne omwille van een ernstige ziekte. Wel 

onderhieldd toen, op eigen kosten, een netwerk van spionnen in de grensstreek. 

kk J. stond op goede voet met Willem van Croy*. Di t verschafte J. veel invloed van bij 

hett aantreden van de jonge Karel V. Maria van Hongarije schatte J.'s kwaliteiten niet 

ergg hoog in. 

ARABARAB RSA 23 f. 25r; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503, M. Baelde, De collatera/e raden, 
2200 en 279; Guillaume, Histoire des bandes dVrdonnance, 206; Het Gulden \ 'lies, 39; S.J. Gunn. 
'Thee Duke of Suffolk's March', 604 en 611, A. Henne, Histoire du règne de Charles-Qumt. III,  80, 
H.. Poullet, Les gouverneurs de province, 179 en F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spaniscben 
Zentralbehörden,Zentralbehörden, 126, 130-131 en 133. 
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1633 Luxemburg, Jan van, heer  van Zottegem (- l 7 04.1485), 1, \ T 

aa J. was een broer van Jacob I. J. x Anna van Carondelet, een dochter van ]an I* . 

gg Was J. kapitein-generaal van Maanderen in 1477-78? Hij voerde toen in ieder geval 

eenn ordonnantiebende van 50 lansen aan. 

11 J. overleed in Portugal. 

Ouillaume,, Histotrt des bandes d'Ordonnance, 21 5. 

1644 Luxemburg, Jan van, heer  van (La) Ville136 (ca.l477-09 1508), 1, AP? 

aa J. was de derde zoon van Jacob I*  heer van Fiennes. J. x in 1501 Elizabeth van 
Culemborgg (1475-1555). Elizabeth was de oudste dochter van jasper en Johanna 
vann Bourgondië, een dochter van Antoon, de Grote Bastaard. Het huwelijk van J. 
enn Elizabeth bleef kinderloos. Elizabeth was eerste hofdame van Margareta van 
Oostenrijk.. Zij zou in 1509 hertrouwen met J.'s goede vriend Antoon van Lalaing*. 

bb Misschien hadj. grote sommen geld hebben geleend van zijn dienaar Pierre Ferron. 

Dee executeurs-testamentair van J. weigerden in ieder geval tot terugbetaling over te 
gaan.. De Grote Raad volgde later goeddeels de stelling van de executeurs-
testamentair. . 

cc J. behoorde zeker sinds 1497 als kamerheer tot de hofhouding van Filips de Schone. 
Ookk in februari 1500 was J. kamerheer. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. Tij -
denss de eerste reis van Filips de Schone naar Spanje, in 1501-'03, fungeerde J. als 
tweedee kamerheer. Ook toen bedroeg zijn dagvergoeding 36 s. Na het overlijden 
vann Engelbrecht van Nassau* volgde J. hem op als eerste kamerheer. Als eerste 
kamerheerr nam J. deel aan de tweede Spaanse reis van Filips de Schone. 

dd J. nam ook Engelbrechts plaats in in de Financiële Raad (1 juni 1504) (zie ook onder 
c).. In 1505 zat J. in de vorstelijke raad. rii j ontving toen, samen met zijn broer, 
Jacob',, en Claude Bonnart*, geld van het Brugse Vrije om de belangen van het 
Vrij ee in de raadsvergaderingen te behartigen. 

ee In 1501 werd J. verkozen tot \Tiesndder (16° kapittel, Brussel) 

ff  Filips de Schone schonk J. in 1506 het beheer over alle ambten in de nieuwe wereld. 

J.. heeft deze functie nooit daadwerkelijk uitgeoefend. 
11 J. ontving sinds 14 maart 1497 ontving een jaargeld van Filips de Schone van ƒ 400. 

11 In 1500 nam J. deel aan de doopplechtigheid van de jonge Karel V. Voor zijn twee 
dee vertrek naar Spanje duidde Filips de Schone j . aan als een van zijn executeurs-
testamentair.. J. werd begraven in de Doomikse Jacobijnenkerk. J. prijkt, samen met 
Antoonn van Lalaing en Elizabeth van Culemborg, op een zogenaamde memonetafel 
diee waarschijnlijk kort na 1555 werd vervaardigd in opdracht van executeurs van 
Elizabethss testament. Dit schilderij staat bekend als de Memonetafel voor Elisabeth van 

1366 In de Somme? 
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CulemborgCulemborg en het bevindt zich nu in Museum Elisabeth-Weeshuis te Culemborg. Di t 

Culemborgsee portret werd wellicht geschilderd naar een ouder voorbeeld. 

AH4BAH4B RSA 22 f. 105r en 22bis, J.T de Smidt, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 
167,, Gachard ed., Collection des voyages, ƒ, 347-348 en 493-496; Jean Molinct, Chromques. II, 468-
471;; J.M. Cauchics, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 164 et 209; Het Gulden \ 'lies, 38 en 150-
152;; 1'. de Jongh, Portretten van echt en trouw, 104-106, T van Bueren m.m.v. W.CM. \Xuste-
feld,, Leven na de dood, 41-43 en 253-254; R. Pagel, De Htspano-l 'laamse wereld, 332, L. Sicking en 
R.. Fagel, 'In het kielzog van Columbus', 317 n. 16 en P.PJ.L. Van Peteghem, De Raad van 
II  laanderen, 154. 

1655 Luxemburg, Pieter  II  van, graaf van Saint-PoP7, van Mari e en van Soissons, 
titulai rr  graaf van Conversano en van Brienne, heer  van Edingen en van 
Haubourdi nn (ca. 1440 - 25.10.1482), 1, AP 

aa P. was de tweede zoon van de onthoofde Lodewijk van Luxemburg en van diens 
eerstt echtgenote Johanna van Bar, gravin van Marie en van Soissons. P. x Margareta 
vann Savoie (+ 9.03.1484). Margareta was een dochter van Lodewijk hertog van 
Savoiee en van Anna van Cyprus. Deze Anne was de oudste zuster van Mana, de 
tweedee echtgenote van Lodewijk van Luxemburg. Margareta was was tevens een 
zusterr van Jacob van Savoie-Romont*. Uit het huwelijk russen P. en Margareta 
sprotenn vijf kinderen. Geen van de dne zonen overleefden hun ouders. Mana, de 
oudstee dochter 1) x met haar oom Jacob van Savoie-Romont*  en 2) x in 1488 met 
Franss van Bourbon, graaf van Vendóme. Deze laatste zou later alle bezittingen van 
dee familie Luxemburg erven die in Frankrijk lage. Deze kwamen zo in het patrimo-
niumm van het geslacht Bourbon tercht. De jongste dochter, Francoise (ca. 1470-
1523),, erfde de heerlijkheid Edingen. Zij x Füips van Kleef, heer van Ravenstein. 
Francoisee bleef kinderloos. P, had ook een bastaardzoon: Jan. Fhj bracht het tot 
luitenantt in de ordonnantiebende van zijn vader. 

bb P. hield zich verre van de troebelen die zou leiden tot de onthoofding van zijn vader 
inn 1475. P. erfde de bezittingen van zijn vader die in de Nederlanden lagen. In 1476 
sneuveldee P.'s oudste broer Jan, graaf van Marie en van Soissons, bij Morat. P. erfde 
nuu diens bezittingen. P. ondernam echter weinig om de bezittingen van zijn vader 
waarr de Fransen de hand op hadden gelegd opnieuw te verwerven. Het verdrag van 
Atrechtt (december 1482) bevatte wel een clausule in die zin. 

ee In 1478 werd P. verkozen tot Vliesndder (13° kapittel, Brugge). 
gg P. was kapitein van een ordonnantiebende van Maxirmliaan die 50 hommes d'armes 

telde.n8 8 

1,77 Saint-Pol-sur-Ternoise: Dep. Pas-de-Calais, arr. Arras? of toch Saint-Pol-sur-Mer in de 
Dep.. Nord? 
1188 Guillaume meende dat Pieter zi)n bende in 1484 aanvoerde. Dit kan met kloppen. P. 
wass toen reeds overleden. 

file:///Xuste
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)) In het voorjaar van 1482 nam P. namens de Maamse tweede stand deel aan de 
belangrijkee Gentse vergadering van de Staten-Generaal 

HeiHei Gulden \ 'ies, 3 ;̂ B. Hauchau, 'Jacques de Savoie (1440-1486)', 124; J.M. Cauchies, in: R. 
Dee Smcdt cd., Les chevaliers, 167-168; Guillaume, Histotre des bandes dVrdonnance, 208 en 215, 
DD Potter, The Luxembourg inheritance', 24-28 en R. Wellens, Les Etats généraux, 449 

1666 MaiUy139, Jan II I  of IV , baron van, ridder  ( 1505), 1, AP 

aa J. u-as lid van een zeer vooraanstaande Picardische familie. De Mailli s waren nauw 
verwantt met de Bnmeu's. 

kk Een deel van de familie was wellicht al langer in Franse dienst. J., een kamerheer 
vann Karel de Stoute, koos in ieder geval na de nederlaag bij Nancy de Franse zijde 
Inn 1480 was J. actief in het Franse leger als kapitein van de infanterie onder Esquer-
des.. In 1485-1486 ontving hij een Frans jaargeld van 300 £. Na de dood van Ixide-
wijkk XI zocht J. opnieuw contact met Maximüiaan. Desondanks bleef J. in Franse 
dienst.. Zo was hij kamerheer van Karel VII I en Lodewijk XII . J. woonde verder in 
julii  1499 namens de Franse koning de leenhulde van Filips de Schone voor Artesie 
bij.. Toch vergezelde zijn zoon (= iejeusne sr. de Mailty) Filips de Schone als kamer-
heerr tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 30 s. 

11 J. voerde in 1475 voor het Parlement van Mechelen een geding tegen Jacob van Sa-
voie-Romont*. . 

Gachardd cd.. Collection des voyages, I, 348, J.T. de Smedt, KT Strubbe e.a. eds., Chronologische 
lijsten.lijsten. I, 413; J. Moünet, Chromques. II, 463, A. 1-edru, Histotre de la matson de Matlty, 161-164 en 
174-175;; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 37 n. 111, 73 n. 189 en 82 n. 246 en D. Potter, War and 
Government,Government, 46 en 310 

1677 Manuel, Juan, heer  van Belmonte ( 1535), 1, IB 

aa J. was een verre verwant van de Casüliaanse koninklijke familie. J. was ook verwant 

mett andere vooraanstaande Casüliaanse families zoals de Córdobas, de Sivas en de 
Mendozas.. J 's zuster Maria x Boudewijn van Bourgondië. Zij was tevens homdame 
vann Johanna van Castilië, Füips de Schones echtgenote. Zo kwamj. in contact met 
hett Bourgondisch-Habsburgse hof. Een andere zuster van J., Elvira, was eerste hof-
damee van Katanna van Aragon, achtereenvolgens echtgenote van de Engelse 
kroonprinss Arthur (1486-1502) en later van koning Hendrik VII I (1491-1547). J. 
hadd zeker een zoon: Felipe. Deze verbleef sinds 1507 ook in de Nederlanden. 

dd J. was een vertrouweling van Füips de Schone. Hij was tijdens diens korte Casü-

liaansee koningschap ook diens voornaamste raadsheer. Aan het eind van zijn leven 
zouu ook J. ook nog zetelen in de Spaanse raad die Karel V's echtgenote en regente 
Isabellaa moest bijstaan tijdens de afwezigheid van de keizer. 

Mailli :: Dep. Somme, arr. Amiens, k. Acheux-en-Amiénois. 
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ee E. werd in 1505 verkozen tot Yliesndder (15° kapittel, Middelburg). 
hh In de jaren 1520 was j . Karels gezant bij de Heilige Stoel. Zijn optreden aldaar 

droegg bij tot de verkoeling in de betrekkingen tussen Karel V en Adnaan VI . 
11 Na het overlijden van Filips de Schone vluchtte J. als tegenstander van Ferdinand 

vann Aragon naar de Nederlanden, daar botste hij met Margareta. In de jaren 1520 
keerdee J. zich tegen de Italiaanse poUnek van Mercurino dl Gattinara. 

JJ II Klhott, Imperial Spain, 137, Het Gulden \ 'lies, 38, R. Fagel, De Htspano-\ 'laamse wereld, 295, 
3244 en 32^-328, M. l-'ernandcz-Alvarez, Corks I', 67, "5, 217, 221, 25 ,̂ 259-260, 283, 299, 
4055 en 468-469, 11. D'l Juist, Het huwelijk van Filips de Schone, 26 en P. Chaunu en M. Hscamil-
la,, Charles Quint, 80, 84, 164, 169, 195, 548 en 659. 

1688 Marche, Olivier  de la (1425/'29-l .02.1502), 1, BO 
aa O. was een telg uit een adellijk geslacht uit de Bresse. O. was een zoon van Filips. 
bb In 1477 nam Lodewijk XI O.'s Bourgondische bezittingen in beslag. Maria en Maxi 

miliaann schonken hem ter compensatie bezittingen in Maanderen van Franse partij-
gangerss die zij hadden geconfisqueerd. 

cc O's broer Willem de la Queille en diens echtgenote Anna ter Kameren hadden O. 
omstreekss 1442 geïntroduceerd aan het hof van Filips de Goede. In 1448 ging O. 
overr naar de hofhouding van Karel van Charolais. In 1461 was O. opgeklommen 
tott hofmeester. Ook toen Karel hertog werd, bleef O. zijn hofmeester en raadshd-
kamerheer.. In november 1477 benoemde Maximiliaan O. tot eerste hofmeester. Hij 
ontvingg hiervoor 30 s. per dag en een toelage van 20 £ per maand. O. werd in 1493-
'944 Filips de Schone's hofmeester. 

dd Tijdens Maximihaans reis naar Duitsland in 1485-1486 behoorde O. tot de Raad die 

hett bestuur over de Nederlanden waarnam en de opvoeding van de jonge Filips de 
Schonee verzorgde. Later zetelde O. in Filips ambulante Hofraad. 

gg O. was kapitein van hertog Karels lijfwacht. O. nam deel aan de slag bij Nancy Hij 
werdd er gevangen genomen en kwam vrij tegen betaling van 4000 écus (= schilden). 

hh O. reisde in 1457 en in 1462 in opdracht van Karel de Stoute naar Parijs. Vanaf 
volgdenn missies naar Berry, Normandië, Bretagne, Engeland en Milaan. In de zomer 
vann 1477 reisde O. naar Keulen, Vanaf daar vergezelde hij Maximiliaan naar de Ne-
derlanden.. Maximiliaan zond O. in oktober 1483 naar Frankrijk om er te onderhan-
delenn met de hertog van Bourbon, de kardinaal van Lyon, de admiraal van Frankrijk 
enn de regent Pieter van Beaujeu. 

ïï Maximilaan schonk O. in 1486 een jaargeld van 360 £. Omstreeks 1494 had Maxi-
miliaann O.'s jaargeld opgetrokken tot 1200 £. Filips zou dat bedrag later overnemen. 
Sindss 14 maart 1497 bedroeg O.'s jaargeld ƒ900. 

jj  O. vertegenwoordigde Maximiliaan regelmatig tijdens de vergaderingen van de 

Henegouwsee Staten. 
11 In 1465 ontving O. de ridderslag. Maximiliaan nep wellicht op aandringen van O. in 

14788 het kapittel van het Gulden Vlies samen te Brugge. Zo werd het voortbestaan 
vann de Orde verzekerd. Als hofmeester gold O. als de kenner en conservator bij uit-
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stekk van het Bourgondische hofceremonieel. Via zijn geschriften wilde O. deze 

traditiee ook laten verderleven. O. was getuige van Pieter LanchaJs*  bij diens tweede 

huwelijkk in 1486. 

AR.4BAR.4B RSA 22bis; ADX B 18824 (23746), Gachard cd., 'Ordonnancc et état de la maison de 
Maximiüen',, 119;J. Chmel ed.. Urkunden, 539 en 543, M. Boone, 'I.anchals, Pieter', in: XBÜ". 
XIII,XIII,  k. 4"2, Guülaume, Histoire des band/s dX)rdonnance ̂ 217 , M.K. van den Heuvel, 'De 
verdedigingg van bastaarden', 33-68, H Stein, Olivttr de la Marche, passim en II . Wiestlecker, 
KuiserKuiser Maximilian Maximilian I. I, 130 en 180. 

1699 Mark , Engelbrecht van der, heer  van Aremberg, 1, LU X 

ff  E was stadhouder van Luxemburg en Chiny in 1478. 

gg In 14""9 was hij kapitein van een ordonnant iebende van 50 lansen. 

Guillaume,, Histoire des bandes a"Qrdonnanct, 185 en E. Poullet, IJS gouverneurs de province, 151. 

1700 Mark , Evrar d van der, pr ins-bisschop van Luik , later  ook aar tsb isschop van 

Valenciaa en kardinaal (1472-1538), g, LU 

aa E. was de derde zoon van Robrecht, heer van Sedan (+ 1487). 

dd E. zetelde na zijn kampwisseling (zie ook onder f) in de regeringsraad van regentes 

Margaretaa van Oostenrijk. Bij de oprichting van de Raad van State in 1531 werd E. 

li dd van dit college (1531). 

ff  E. werd op 30 december 1505 verkozen tot bisschop van Luik. E. gold als de Fran-

see kandidaat. Zij n verkiezing betekende een zware nederlaag voor E. Later verkreeg 

E.. ook nog het bisdom Chartres, dat hij in 1520 zou ruilen voor het aartsbisdom 

Valencia.. Toen de Fransen E. met de beloofde kardinaalshoed konden leverden 

kooss hij in 1518 de zijde van Karel V. In 1521 sleepte E. alsnog de begeerde waar-

digheidd in de wacht. 

11 E. had zich in 1485 ingeschreven aan artesfaculteit van de Keulse universiteit. On-

dankss hun alliantie en hun gemeenschappelijke afkeer van het Lutheranisme waren 

dee verhoudingen russen E. en Karel V soms erg gespannen. Regelmatig betwistten 

zee eikaars bevoegdheden in grensgebieden. E. vocht ook een slepend geschil om-

trentt juridische competentie uit met de universiteit van Leuven. 

M.. Haelde, De colbterale raden, 280-281, LH. Halkin. 'Krard de la Marck', in: P.G. Bietenholz 
enn T.B. Deutscher eds., CE. 2, 382-385, Idem, Le cardinal de la Marck en P. Harsin, IJ regne 
d'Erardd'Erard de la Marck. 

Mark ,, Gaspar, ridder , LUX ? 

Wass G. verwant aan de vorige en de volgende? 

FÜipss de Schone bepaalde op 14 maart 1497 dat G. recht had op een jaargeld van 

4 0 0/ / 

AH4BAH4B RSA 22bis. 

171 1 

a a 
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1722 Mark , Robrecht van der, graaf van en van Aremberg (bijgenaamd Ie damoi-
seauseau d'Aremberg) (-1541/'42) 1, LUX 

aa R. was de tweede zoon van Evrard III . R. was een volle neef van de gelijknamige 

Luiksee pnns-bisschop. R. x Machteld van Montfoort. R. was dus een zwager van 
Maximiliaann van Hom*. De zoon van R. en Machteld, Robrecht de jongere (1506-
1536)) x in 1523 met Walburga van Egmond (- 1547), een dochter van Flons* en 
Margaretaa van Zevenbergen-Glymes. Robrecht was de schoonvader van Jan van 
Tjgne,, de latere graaf van Aremberg en Hollands stadhouder in de (aren 1570. 

bb R. betwistte Maximiliaan van Horn*, overigens zonder veel succes, een aantal bezit-
tingenn in Delfland. 

ff  Van 1518 tot 1542 was R. stadhouder van Limburg en de Landen van Overmaze. 
gg R. was tevens gedurende enkele jaren slotvoogd van Daelhem. 

J.'l".. de Smidt, Hl. Strubbe ca. cds„  Chronologische lijsten. II, 189, 208, 219 en 323, P. I larsin, 
LaLa pnncipauté de Liegt a la fin du regne de Louis de bourbon, 372, K. Poullet, Les gouverneurs de 
province,province, 14T 

1733 Marnix , Jan van, van Sint-Aldegonde, heer  van Noircarmes en van Toulouse 
(-1532)) 1, BO? 

aa J. x Johanna van Cerf, eredame van Margareta van Oostenrijk. 
cc J. was in juni 1517 kamerheer van de jonge Karel V. Hij vergezelde de vorst ook 

tijdenss diens eerste reis naar Spanje. Zijn dagvergoeding bedroeg 48 s. 
dd Bij de oprichting van de Raad van State, tn 1531, werd J. benoemd tot secretaris van 

dezee instelling (zie ook onder 1). 

11 J was van 1502 af een secretaris van Margareta van Oostenrijk. In 1510 was J. ont-

vanger-generaall  van het Vnjgraafschap Bourgondië, later werd hij tevens thesaurier 
enn ontvanger-generaal van Margareta's financiën. J. was één van de uitvoerders van 
Margarata'ss testament. 

ARABB RSA 25 f. 25r; Gachard cd.. Collection des voyages. II, 503; M. Baeldtr, De collateral raden, 
281-2822 en L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 144 en 165 

1744 Melun, Frans van, graaf van Espinoy140 (-1547), 1, AP 

aa F. 1) x Louize van Foix en 2) Anna van Oostenrijk; een natuurlijke dochter van 

Maximiliaan.. F. had een zoon Hugo en een gelijknamige neef*. Zoon Hugo werd 
bisschopp van Atrecht en Terwaan. Dochter Claudine x Adnaan van Croy*  graaf van 
Roeulxx (+1553). 

bb F. kocht in september 1494 een huis in Brugge van een aantal Florentijnse koop-
lieden.. Later ontstond er een meningsverschil over de betaling. F. had verder schul-

Lespinoy,, Dep. Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer, k. Campagne-lèz-Hesdin. 



366 6 HAN SS C O Ü I^ 

denn uitstaan bij de Zusters Annunciaden te Béthune en bij Pasqual de Negro, een 
Italiaansee bankier, 

cc F. was raadslid-kamerheer van Karet V. 

dd F. werd op 16.12.1540 benoemd tot buitengewoon lid van de Raad van State, 

ee In 1516 werd F. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel), 

gg Sinds 1522 voerde F. een ordonnantiebende aan die 22 lansen telde. 

J.T.. de Smidt, K.I. Strubbe ca. eds , Chronologische lijsten. II, 382, 424 en 456-45", Ni. Radde, 
DeDe collaterale raden, 283, Het Gulden \ 'lies, 39 en (iuillaume, Htstotre des bandts dVrdonname, 205 

1755 Melun, Hugo van, erfelij k burggraaf van Gent, heer  van Heusden, van Cau-
mont,, van Carency, van Aubigny en van Bucquoy-en-Artois (midden XY° 
eeuww - kort na 12.11.1524), 1, VL/A P 

aa Hugo was de tweede zoon van jan V en van Mana van Saarbrucken-Roucv. H. x op 
155 december 1495 Johanna van Horn, dame van Bnmeu. Johanna was een dochter 
vann Arnoud van Hom-Gaasbeek*  en van Margareta van Montmorency. Uit dit 
huwelijkk sproten vijf kinderen: één zoon en vier dochters. De zoon, lan VI x EUza 
bethh van Waldeck. Margareta x Antoon van Ailly , vtdame van Amiens, van Bar en 
vann Picquigny. Hononne x Jan van Mastaing, heer van Hénmez. Anna x Jan van 
Béthune,, baron van Baye. Adnenne trad in bij het klooster van La Bassée (bij 
Rijsel).. Een |ongere broer van H. bracht het eerst tot bisschop van Atrecht (1510-
1516)) en later van Terwaan (1516-1521). De zusters van H. trouwden met telgen uit 
dee geslachten Horn, Monügny en Merode. Frans*  was als zoon van H.'s oudste 
broerr een neef van H. 

cc In 1493-1494 trad H. als kamerheer toe tot de hofhouding van Füips de Schone. H. 
waswas tijdens de eerste Spaanse reis van Füips en Johanna haar chambellan d'honneur. 

dd H. zetelde sinds 14934494 ook in Füips'Justitieraad. In 1507 zetelde H. in de rege-
ringsraadd die Margareta van Oostennjk bijstond. 

ee In 1491 werd H. verkozen tot \Tiesndder (15° kapittel, Mechelen). 

gg In 1485 bezetten de Gentenaren Oudenaarde. H. nam deel aan het beleg dat de 
troepenn van Maximihaan vervolgens rondom de stad sloegen. Een jaar later ontving 
H.. de ridderslag. In 1487 ontzetten troepen onder leiding van Fitips van Kleef*  Ter-
waann dat werd bedreigd door de Fransen. H. droeg bij tot het welslagen van deze 
actiee (zie verder onder k). In 1508 werd H. nog benoemd tot kapitein van Atrecht. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving H. van Füips de Schone een jaargeld van 1200 ƒ 

kk Na 1488 koos H. de zijde van Maximüiaan tegen Füips van Kleef*. In 1491 was H. 
baljuww van Dendermonde. Hij verdedigde de stad met succes tegen de Gentenaren. 
Inn datzelfde jaar behoorde H. tot de delegatie van edellieden die met Füips van 
Kleef**  onderhandelde. 

11 H. onderhield nauwe banden met de famüie Luxemburg*. Zowel zijn grootvader als 

zijnn oudste broer hadden telgen uit dit geslacht gehuwd. H. behoorde tot de afvaar-
digingg van edellieden uit de Lage Landen die in februari 1486 Maximüiaan begeleid-

file:///Tiesndder
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denn bij zijn verkiezing rot Rooms-koning en zijn kroning te Aken in april 1486. H. 

wass in september 1494 aanwezig bi) de uitvaart van keizer Fredenk II I te Wenen. 

ARABARAB RSA 22 f. 212r en 22bis, J. Chmel cd., Urkundtn, 538 en 543, J.T. de Smidt, KI . 
Strubbee e.a. eds.. Chronologische lijsten, ƒƒ, 45, M Boone, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 207-
208,, Het Gulden l 'lies, 38 en A. Hennc, Htstotrt du rtgne de Charles-Qmnt. I, 135. 

1766 Me lun , Jan van, heer  van Anto in g (ca. 1397-1484), 1, H E 

aa ]. was een zoon van Hugo VI I en van Beatrix van Beaussart. Was f. tevens de 

grootvaderr van de hierboven vermelde Hugo? }. x 1) Johanna van Luxemburg ( + 

1420)) en 2) x Johanna van Abbeville. 

cc J. verbleef al als kind voortdurend aan het Bourgondische hof. Füips de Goede stel-

dee hem later aan tot raadskd-kamerheer. Maximiliaan nam J. in november 1477 nog 

opp in zijn hofhouding als raadsüd-kamerheer. 

ee In 1432 werd J. verkozen tot Vliesndder (2° kapittel, Brugge). Reeds onder de rege-

ringg van Karel de Stoute daagde J. niet langer op voor de kapittelvergadenngen van 

hett Gulden \Ties a cause de l'age et de la maladte. 

gg Tijdens de jaren 1430 nam J. deel aan enkele militaire campagnes. Zo voerde hij het 

conügentt Mamingen aan dat in 1436 het beleg sloeg voor Calais. Tijdens de rege-

ringg van Füips de Goede was J. slotvoogd van Do waai. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 117; Het Gulden Vkes, 35, W. 
Ossoba,, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 72-73. 

1777 Mercade, Jan van, 1, ON 

cc M. werd in november 1477 raadskd-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed , 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119. 

1788 Merken , de heer  van, ON1 41 

cc M. was raadskd-kamerheer van Maximihaan in november 1477. 

Gachardd ed,, 'Grdonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

Misschienn iemand uit het Duitse Rijk; Marken? 

file:///Ties
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1799 Merode, de heer  van, 1, BR 

aa De zoon van Johan M I , die zich in 1488 met Lamberte de B n m eu verloofde, 

zonderr ermee te trouwen? 

cc M. was in 1517 kamerheer van de jonge Karel V. In die functie nam hij ook deel aan 

dee eerste Spaanse reis van de Karel. Zij n dagvergoeding bedroeg 48 s. 

ARABARAB RSA 23 r. 26r, Gachard cd , Collection des voyages. II, 503 en W Paravicini, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, SOI n. 21-24. 

1800 Merwede, Daniël van de, heer  van de, en van Moerkerke , ( v o or 1514) 1, 

H Z / Y L L 

aa D. was een zoon van Lodewijk van Praat, heer van Moerkerke. In juni 1473 erfde 

D.. de heerlijkheid van de Merwede van zijn oudere broer Frank. Was D. ook 

verwantt aan Lodewijk van Maanderen-Praat*? 

bb De belangnjkste Hollandse lenen van de familie van de Merwede lagen in het Land 

vann Heusden. D. beweerde in 1475 dat de netto-opbrengst uit zijn Hol landse lenen 

slechtss 6 £ bedroeg. Voor 1480 had het Hof van Holland de betwiste Hollandse 

ambachts-heerlijkheidd Zijdewind aan D. toegewezen. De Grote Raad verbrak in eer-

stee instantie dit vonnis van het Hollandse Hof. Maar in september 1491 kwam de 

Raadd op zijn beslissing terug. 

cc D. werd in november 1477 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

ff  D. was soeverein-baljuw van Maanderen in 1487-'88. Hij maakte zich toen niet erg 

geliefdd bij de radicalere stedelingen. De Bruggelingen eisten tijdens het bewogen 

voorjaarr van 1488 dat D. zou worden berecht. 

gg In 1478 was D. kapitein van een ordonnant iebende van 50 lansen. 

11 Als lid van de Hollandse ridderschap werd D. in maart H ^ó beschreven voor een 

vergaderingg van de Hollandse staten. 

kk D. was in 1492 namens Maximiliaan een van de ondertekenaars van de M e de van 

Sluis.. Deze overeenkomst maakte een einde aan de opstand van Filips van Kleef*. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, J.T. de Smidt, KI . 
Strubbcc e a. cds.. Chronologische lijsten, I, 190, 245, 430 en 465, J.G. Smit ca. eds.. Bronnen voor de 
geschiedenisgeschiedenis der dagvaarten, 387, A. de 1'ouw, Philips van Kleef, 273; Guülaume, Histotre des bandes 
d'Ordonnance,d'Ordonnance, 21"', A. Janse, 'liet leenbezit van de Hollandse ridderschap'. 199, Idem, 'Ridder-
slagg en ndderli)kheid', 333; P.C.M. Hoppenbrouwers. Een middeleeuwse samenlenng. A, 211-213, 
359-3600 en B, 837 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 43-44 

1811 Mombis1 4 2, de heer  van, 1, ON 

cc M. werd in november 1477 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed.,'()rdonnance et état de la maison de Maximüien', 118 

1422 = Mombize? 
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1822 Montfoort , Jan II I  van, burggraaf van, heer  en schout van Purmerend en 
Purmerr  (tot 1481), heer  van Neck en van Linschoten (1448-na 23.08.1521 en 
voorr 28.03.1522), 1, HZ 

aa J. stamde uit een traditioneel Hoekse familie. J. was een zoon van Hendrik IV en 

vann Margareta van Croy. In Holland liep eertijds het gerucht dat God Hendrik met 
krankzinnigheidd zou hebben gestraft omdat deze zijn ouders zou hebben vermoord. 
Hendrikss vader stierf inderdaad in de cel waann hij door zijn zoon was opgesloten. 
1-- x 1) Wühelmina van Naaldwijk (ca. 1477 . c a. 1504); J. x 2) in 1509 met Charlotte 
vann Brederode, de tweede dochter van Walraven* en Margareta van Borssele. J. had 
tweee dochters. Machteld x Robrecht van der Mark*  en Berbele x Maximüiaan van 
Horn*.. J. was een verre verwant aan jan van Montfoort, heer van Hazerswoude, en 
eenn van de weinige Hollandse edellieden die in de jaren 1450' aan het hof van FiUps 
dee Goede hadden vertoefd. 

bb In 1459 erfde J. de vele Süchtse en Hollandse bezittingen van zijn vader. In 1475 

puurdee J. uit zijn Hollandse lenen een netto-jaarinkomen van 288 £. 

cc In november 1477 trad ]. als raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van Maxi-

miliaan. . 
ff  In 1499-1500 bestuurde J. het Sticht als stadhouder voor de afwezige bisschop 

Fredenkk van Baden. 
gg Aanvankelijk streed J. aan Bourgondische zijde, zo voerde hij in 1475-1476 een 

compagniee aan die gelegerd was in de buurt van Nijmegen en in dienst stond van 
stadhouderr Guy van Bnmeu. Later was J. kapitein van een bende van 100 lansen. 

hh In 1505, 1515 en 1517 bemiddelde J. tussen de Brusselse regering en de hertog van 
Gelre. . 

)) Tijdens de regering van Karel de Stoute werd J. vierentwintig maal opgeroepen om 
alss lid van de Hollandse ridderschap vergaderingen van de staten bij te wonen. Maar 
toenn J. in februari 1477 wilde afreizen naar Gent om er deel te nemen aan de 
belangrijkee vergadering van de Staten-Generaal, weigerden de overige leden van de 
Hollandsee Staten hem op te nemen in hun delegatie. 

kk Sinds 1480 probeerde j . de tegenstanders van Maxirruliaan en Maria in Holland, 
Zeeland,, Utrecht en Gelre onder zijn leiding te verzamelen. J. werd op 17 juli 1481 
doorr de Grote Raad veroordeeld. Formeel luidde de motivering dat J. Maxirruliaan 
enn Mana niet had geholpen bij de onderwerping van het Hoekse Leiden, hoewel hij 
daarr als leenman toe verplicht zou zijn geweest. Mana en Maxirruliaan confisqueer-
denn toen de heerlijkheid Purmerend. Daar beleenden ze eerst Weit van Wolken-
stein**  en vervolgens Jan van Egmond* mee. Maar ook tijdens het verdere verloop 
vann de Utrechtse oorlog streed J. aan Hoekse zijde. Zo verjaagden troepen onder 
zijnn leiding op 7 augustus 1481 bisschop David uit Utrecht en namen ze vervolgens 
dee stad in. Nadat Maxirruliaan en de zijnen Utrecht hadden heroverd, bestrafte hij ] 
mett opnieuw. Wel lukte het J. met Purmerend en enkele andere in beslag genomen 
bezittingenn terug te krijgen. Toch had hij een formeel pardon verkregen. In de hoop 
opp deze wijze druk uit te oefenen op Maximüiaan en het Hof van Holland bezette J. 
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inn 1490, ten tijde van de Jonker Fransenoorlog, Woerden. Maar deze actie leverde, 

nett zomin als de processen die J. voor het Hof van Holland en de Gro te Raad in-

spande,, iets op. Wel bleef J. een invloedrijk man in het Sticht. 

11 Net als zijn vader had J. te Leuven de titel van baccalaureus in decretis behaald, j . 

schonkk de Utrechtse collegiale kerk van Oudmunster, waar zijn familie traditioneel 

meee verbonden was, een glasraam. Di t werd in het koor geplaatst. De stad Utrecht 

schonkk J. in 1509 een huis. 

|.T.. de Smult, KI Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. I, 192-193 en II, 85 en 189; J.C,. Smit 
e.aa eds.. Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 459; Gachard ed., '()rdonnance et état de la 
maisonn de Maximilien', 118, L Galesloot ed., Trois arrets histonejues', 438-463, A.W.M. Dek, 
'Genealogiee der Heren van Brcderode', 15, M.J. van Gent, "Pertijelike saken", 185-405; 
Guillaume,, Histoirt des bandes dVrdonnance, 21 "T, B van den Hoven van Genderen, De Heren 
vanvan de Kerk, 253 en 507, A. Janse, 'Het leenbe/it van de Hollandse ndderschap', 199; A.J. 
Jongkees,, 'Het Groot Privilege', 163 en 165; CA. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en 
Staten,Staten, passim, Ml' , van der Linden, De burggraven van Montfoort, 137-138 en 145-180, W. 
Paravicim,, Guy de Brtmeu, 353 en H. Wiestlecker, Kaiser Maximilian I. I, 155 en 1 58-160; 

1833 Montfoort , Wolf , burggraaf van, 1, HZ 

aa W. was een zoon van Lodewijk (+ 1506). Lodewijk was op zijn beurt een broer 

Jan*.. Lodewijk had te Leuven gestudeerd en was aanvankelijk voorbestemd voor 

eenn kerkelijke loopbaan. Zo werd kanunnik van de Utrechtse D o m- en O u d-

munsterkerken.. In 1501 x hij echter met Anna van Borssele, een dochter van 

Wolfert.. Daarom moest hij van al zijn kerkelijke waardigheden afstand doen. W.'s 

broerr Hendrik studeerde te Leuven en Orleans. 

cc W. was kamerheer van de jonge Karel V in juni 1517. Hij reisde toen ook mee naar 

Spanje.. Zijn dagvergoeding bedroeg 48 s. Ook in 1528 was W. nog kamerheer van 

Karell  V. 

AFL4BAFL4B RSA 23 t. 25r; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503, B. van den Hoven van 
Genderen,, De Heren van de Kerk, 253, 305, 318 en "21; CA. van Kalveen, Het bestuur van 
bisschopbisschop en Staten, 112-114 en 11. De Ridder-Svmoens e.a. eds., Premier livre des Procurateurs, nr. 
0943 3 

1844 Montmorency1 4 3, Jan van, heer  van Croisi l les144, van Neve le, van Burch t en 

vann Zwijndrech t (-voor 5.12.1511) 1, AP 

aa J.'s dochter uit een eerste huwelijk, Margareta, x met Amoud van Horn*, f. x in een 

tweedee huwelijk met Margareta van Horn, de moeder van zijn schoonzoon. Ook zij 

sloott toen dus een tweede huwelijk. J. procedeerde eindeloos tegen Arnoud om het 

Dep.. Val d'Oise, arr. Montmorencv. 

Dep.. Pas-de-Calais, arr. Arras. 
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bezitt van de heerlijkheid Gaasbeek. J. en Margareta beweerden dat deze heerlijkheid 
Margareta'ss weduwegoed vormde. J. had ook een broer Füips, de vader van JozeP. 

bb J 's Vlaamse bezittingen werden tijdens de burgeroorlog van de jaren 1490 geplun-

derd. . 
cc J. was wellicht dezelfde als de heer van Croisüles die sinds maart 1477 als chevalier de 

compmgnecompmgne deel uitmaakte van de hofhouding van Maria van Bourgoncüë. 

R.4GR.4G Raad van \ 'laanderen 34323 en J.T. de Smidt, li.I . Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. I, 
262,, 302, 305-306, 313, 322 en 383 en II, 10, 50 en 108-109. 

1855 Montmorency, Jozef van, heer  van Nevele145, Hubermont146 e tc, (-1530), 1, \"L 

aa j . was een zoon van Füips en van Maria van Hom. j . x op 26.08.1523 Anna van 
Egmond.. Anna was de tweede dochter van Flons*  en Margareta van Zevenbergen-
Glymes.. Anna x 2) op 6.12.1530 met Jan, graaf van Horn. Uit het huwelijk van J. en 
Annaa sproten twee zonen: Filips, de vüesndder die in 1568 samen Lamoraal van 
Egmondd werd onthoofd op de Brusselse Grote Markt en Flons, die Füips II in 
15700 in Stmancas liet wurgen. 

bb J. leed veel schade door de oorlog ui het Nederlands-Franse grensgebied. De stad-
houderr en Raad van Artesië probeerden hem schadeloos te stellen door de schen-
kingg van de heerlijkheid Sombnn147. De Grote Raad bevestigde in een vonnis de dato 

44 september 1523 deze schenking 
cc J. was in juni 1517 kamerheer van de jonge Karel V. Hij ontving toen een dagver-

goedingg van 48 s. 

ARABARAB RSA 23 f 25v; J.T. de Smidt, F.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 298 en 
A.W.F.. Dek, Genealogie der beren engraven van Egmond, 66. 

1866 Nassau, Adolf, graaf van (Wiesbaden), 1, DR 
cc A. werd in 1494 als kamerheer opgenomen in de eerste hofhouding van Filips de 

Schonee als zelfstandig vorst. Ook zetelde sinds dan in de ambulante hofraad van 
Filips.. Eerder al was A. hofmeester geweest van Maximiliaan. 

ff  Sinds 7 augustus 1481 was A. Maximiliaans stadhouder in de delen van Gelre en 

Zutphenn die hij bezet hield. 
gg A. streed in het voorjaar van 1481 in dienst van Maximiliaan in Gelre. In 1492 

behaaldee hij overwinningen op de Hoeken in Utrecht, Woerden en Rotterdam. De 
Statenn van Holland zouden hem daarvoor een beloning uitkeren. Wellicht betaalden 
dee Staten echter niet de gehele eerder toegezegde som. A. daagde hen dan ook voor 
hett Hof van Holland. Daar kreeg hij geen genoegdoening. Ook de Grote Raad 

14:11 Prov. Oost-Maanderen, arr. Gent. 
1466 Prov. Henegouwen, arr. Ath, gem. Eteele 
,4""  Arr. Pas-de-Calais, arr. Saint-Pol. 
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honoreerde,, na een proces dat acht jaar aansleepte, A.'s verlangens met. Het eind-
vonniss werd geveld op 13 juni 1505. 

A.. stond op goede voet met Walraven van Brederode*. Nadat deze laatste Marga-

retaa van Borssele had geschaakt, drong A. bij Maximiliaan aan op clementie voor 

Walraven.. Di t pleidooi werd in augustus 1490 met succes bekroond. 

J.. Chmel ed„  Urkunden, 537 en 542, ] T de Smult en Hl Strubbc ca eds.. Chronologie lijsten. 
I,I, 4 4 en II. 26. h. PouUet, Lts gouverneurs de province. 156 en M.[. van Cent, "Pcrti.eüke saken" 
269,316,, 335. 3~8. 380 en 385. 

Nassau,, Engelbrecht II , graaf van en van Vianden, heer  van Breda 
(P.05.1451-31.05.1504),, 1, BR 

E.. was een telg uit de tak Dil lenburg van de familie Nassau. Hij was de oudste zoon 

vann Jan IV , graaf van Nassau-Dil lenburg-Dietz (1410-14^5) en van Maria van 

Loon-Heinsbergg (1424-1502). Zij n vader, Jan, had altijd de politiek van de Bourgon-

dischee hertogen gesteund. E. x op 19.12.1468 te Koblenz met Cimburga van Baden 

(1450-1501).. Cimburga was een nicht langs moederszijde van Maximiliaan. Er spro-

tenn geen kinderen uit dit huwelijk. Wel had E. zeker twee bastaardkinderen. 

E.. was éen van de rijkste mannen in de Nederlanden. Zij n uitgestrekte bezittingen, 

forsee jaargelden en vorstelijke giften verzekerden hem van een groot inkomen! 

Alleenn al uit lenen in Holland en Zeeland haalde E.'s vader in 1475 een nerto-inko 

menn van 987 £. Di t cijfer was slechts een fractie van E.'s totale inkomen (zie ook 

onderr ï). 

E.. ontving wellicht een deel van zijn opvoeding aan het Bourgondische hof. Na zijn 

terugkeerr naar de Lage Landen (zie ook onder g) werd E. in november 1477 raads-

hd-kamerheer,, en sinds eind 1482 zelfs eerste kamerheer van Maximiliaan. In 1494 

werdd hij als kamerheer opgenomen in de hofhouding van de net meerderjarig ver-

klaardee Füips de Schone. Krachtens de hofordonnanüe mochten de kamerheren 

toenn de maaltijd gebruiken in het Hof van Nassau: "Sy sullen moegen eten tn 't hof tn der 

camerecamere van dem voirscr, grave van XassounT. Tevens bewaarde E. "het middelsten -eghel van 

mynenmynen voirscr. g. h. sal se doen sluyten ende daerop stellen den vomer, -eghel, ende en sal mynen g. 

h.h. van nu vortaengheen ander sake teykeneri' en was hij lid van de Hofraad. Op 20 januari 

15033 werd E. aangesteld tot eerste kamerheer van Füips de Schone. De vorst had 

net,, na een hoogoplopende ruzie, de vonge titularis op deze post, Jan II I van 

Glymes-Bergen**  ontslagen. 

Vann november 1485 tot juni 1486 bestuurden E., Füips van Kleef', kanselier 

Carondelett en Olivier de la Marche* de Neder landen tijdens Maximüiaans reis naar 

Duitslandd (zie ook onder f). De leden namen toen tevens de opvoeding van de jon-

gee Filips de Schone waar. In 1493-1494 richtte Maximiliaan een regentschapsraad 

opp die de Neder landen moest besturen tijdens zijn verblijf in Duitsland. E. was lid 

vann deze raad. Op de hoflijst van 14 maart 1497 prijkte E. als: Chef de nostre conseil, 

quiqui se ttendra en nostre maison en l'absence de nostre chanceker et aura l'autre see I pour en user. 
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opp Filips' hofordonnanrie. E. zat de vorstelijke raad regelmatig daadwerkelijk voor, 
zoalss in mei 1498. 

ee In 1473 werd E. verkozen tot Vüesndder (12° kapittel, Valencijn). Hij was toen net 

tweeëntwintigg jaar oud. Tijdens het Vlieskapittel van 1481 verweten E.'s ordebroe-
derss hem ruwe zeden, 

ff  E. volgde zijn vader, na diens overlijden, op als drossaard van Brabant. Van 1483 af 
tradd E op als stadhouder van Luxemburg en van Chiny. Van 1484 tot 1487 was hij 
tevenss stadhouder van Limburg en van de Landen van Overmaze. Op 12 april 1487 
werdd E. aangesteld tot stadhouder van Maanderen en van Waals-Maanderen. E. 
oefendee dit ambt slechts korte tijd uit. Op 28 juli 1487 bleef hij gewond achter op 
hett slagveld bij Bethune. De Fransen namen hem daar gevangen. Ze hielden E. vast 
tott de zomer van 1489. De Fransen lieten E. slechts gaan nadat hij een losprijs van 
84.0000 £ toumois had betaald.148 Van 1490 tot 1495 nam E. opnieuw het stad-
houderschapp van Limburg en de Landen van Overmaze op. Van apnl tot oktober 
1496,, tijdens Filips de Schone's reis naar Duitsland, nam E. als stadhouder-generaal 
hett bestuur over de Nederlanden waar. Tijdens Filips de Schone's eerste reis naar 
Spanje,, van november 1501 tot november 1503 bestuurde E. de Nederlanden weer-
omm als stadhouder-generaal. Hij werd nu wel bijgestaan door een regentschapsraad 
Tochh kon E. belangrijke beslissingen in zijn eentje bezegelen, 

gg Reeds op jonge leeftijd nam E. deel aan de verschillende militaire campagnes tegen 

dee Luikenaars (1467-1468). Tijdens de militaire campagnes van 1473 en 1475 werd 
E.. aangesteld tot gouverneur van Brabant en Limburg. Hij stond allereerst in voor 
dee verdediging van deze gebieden. Van 1474 tot bij zijn overlijden was E. tevens 
slotvoogdd van het Hollandse Heusden. E. beëindigde de slag bij Nancy (5 januari 
1477)) als krijgsgevangene. Dne maanden later en na het betalen van het losgeld van 
50.0000 Rijnse gulden kwam hij vrij . Tussen 1477 en 1482 nam E. deel aan verschil-
lendee militaire operaties tegen de Fransen, zoals de slag bij Guinegatte, en tegen de 
Luikenaars.. In 1485 was E. één van de belangrijkste legeraanvoerders die de stnjd 
aanbondenn met de Maamse regentschapsraad en steden. Bij het begin van de zes-
tiendee eeuw was E. kapitein van een ordonnantiebende die 50 hommes d'armes en 100 
boogschutterss telde, 

hh Na zijn terugkeer naar de Lage Landen, in 147"? (zie ook onder g), ontpopte E. zich 

alss een pleitbezorger van het huwelijk tussen Maria van Bourgondië en Maximihaan 
vann Oostenrijk. In maart 1490 trad E. ook nog op als Maximüiaans gevolmachtigd 
huwelijksmakelaarr in Bretagne. Succes bleef uit. Anna van Bretagne zou uiteindelijk 
trouwenn met de Franse koning Karel MI L In 1490 mengde E. zich ook korte tijd in 
Luiksee aangelegenheden. Zo was E. namens Maximiliaan betrokken bij de onder-

1488 H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. 7, 212 meent dat E. in 1488 door de Bruggelingen 
werdd opgepakt. Hij houdt E. echter voor diens bastaardbroer Filips (+ 1492), graaf van 
Weilburg;; cfr. R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 30 n. 121. 
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handelingenn die leidden tot de Vrede van Aken. Krachtens deze vrede kon Jan van 
Hornn onder de bescherming van E. het bestuur over het hele pnnsbisdom uit-
oefenen.. In 1496 trad E. opnieuw op als huwelijksmakelaar. Hij speelde een belang-
rijkee rol bi) de onderhandelingen die leidden tot het dubbelhuwelijk van Don juan 
mett Margareta van Oostenrijk en van Füips de Schone met Johanna van Castüie. 
Isabellaa van Casülië schonk E. een grote geldsom om hem te bedanken voor zijn in-
spanningen.. In augustus 1498 onderhandelde E. met de Luikenaars. In 1501 nam E. 
deell  aan de onderhandelingen die leidden tot het verdrag van Lyon. De Brabantse 
Statenn bekroonden het succes met een gift van 800 £. In 1504 poogde E. nog tever-
geefss een gewapend conflict russen Ftlips de Schone en Karel van Egmond, hertog 
vann Gelre, te vermijden. 

E.'ss salaris als stadhouder-generaal russen 1501 en 1503 bedroeg 4 000 £ per jaar. 
Zijnn jaargeld als chef de nostrt consetl bedroeg in 1497 3000 ƒ Als één van de belangrijk-
stee edellieden van het land genoot E. een quasi-vorstelijk status. Ook E.'s huwelijk 
mett een nicht van keizer Maximiliaan droeg hiertoe bij. 

Nett zoals zijn grootvader en vader beschouwde E. zich als een Brabants edelman. 
Hijj  nam verschillende malen deel aan zittingen van de Staten-Generaal als lid van de 
Brabantsee tweede stand. In mei 1476 werd E. tevens beschreven als lid van de Hol-
landsee ridderschap. 

E.. koos immer de zijde van Maxirruhaan. Na zijn vrijlating door de Fransen in 1489 
(ziee onder f) werd E. van de belangrijkste steunpilaren van Maximiliaan in diens 
stnjdstnjd om de macht tegen de Vlaamse steden en Füips van Kleef*. E. toonde zich 
zowell  een kundig militair als een geducht onderhandelaar. Terwijl stadhouder-gene-
raall  Albrecht van Saksen in Holland orde op zaken stelde, leidde E. de operaties in 
Vlaanderen.. In december 1490 dwong hij Brugge, na eerst het omliggende platte-
landd te hebben laten verwoesten, tot overgave. In januari 1492 loste E. eigenmach-
tigg een slopend geschil omtrent het hoogbaljuwschap van Belle op. Hij Het toen de 
kandidaatt van Maximiliaan, Karel van Sint-Omaars, heer van Moerbeke benoemen. 
E.. steunde immer de vorstelijke politiek in de Nederlanden gesteund. 
Inn 1500 droeg E. de doopkaars tijdens het doopfeest van de jonge Karel V. E.'s 
marmerenn grafmonument kan nog steeds worden bewonderd in de Grote Kerk van 
Breda.. Wetenschappers openden enkele jaren geleden de loden doodskist van E. 
Fysisch-antropoloogg G Maat van de Universiteit Leiden concludeerde toen dat E. 
bi|| zijn overlijden vermoedelijk leed aan svfilis. 

ARABARAB RSA 22bis f2R, ADN B 18824 (23768, 23780 en 23784) en 18825 (23954); Gachard 
cd... Collection des voyages. I, 347, J. Dumont cd., Corps Universe! Diplomatique. Ill/2, 218 cv.; |can 
Molinet,, Chromques. II, 468-471, j . Chmcl cd., Urkunden, 537 en 541-542, J .G Smit ca. cds , 
BronnenBronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 396, A. Henne, Histotre du rtgne de Charles-Qumt. I, 33; 
CC Hofmann, Das Spanische Ilofzcremonicll, 57, A. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse 
ridderschap',, 193 en 199, H.P.H. Jansen, 'De Bredase Nassaus', 36-41, W. Ossoba, in: Les 
chevaliers,chevaliers, 554-155, P.C.M. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving. A, 11; P De Win, 
'Kngelbcrtt II' , 85-115; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 218, Het Gulden Vlies, 37, K. 
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Poullet,, Lts gouverneurs de province, 176; T. Toebosch, 'Gebalsemde Oranjes', 49; H. VC'ies-
flecker,, Kaiser Alaximlian I. I, 147, 159, 180, 212, 225 en 324. 

1888 Nassau, Hendri k III , graaf van (12.01.1483 - 13.09.1538), 1, BR 
aa H. was de oudste zoon van Jan V* en van Elizabeth van Hessen-Katzenelnbogen. 

H.. x 1) op 3.08.1503 met Louize-Francoise van Savoie (+ 17.09.1511). Louize-Fran-
coisee was een dochter van Jacob van Savoie-Romont*  en van Maria van Luxem-
burg-Saint-Pol.. H. x 2) in mei 1515 met Claudia van Chalon (1498-31.05.1521). 
Claudiaa was een dochter van Jan van Chalon*, prins van Oranje en van Phüiberte 
vann Luxemburg-Charnv. Via dit huwelijk kwamen de titels en bezittingen van het 
geslachtt Chalon na het overlijden van H.'s zwager Füibert*  in handen van de familie 
Nassau.. H. sloot dit huwelijk dan ook om zijn eer en ende proufftjts mik. H. 3) x op 
27.06.15244 met Mencia de Mendoca y Fonseca (30.11.1508-4.01.1544). Mencia was 
eenn dochter van Rodriguez de Mendoca en van Mana de Fonseca. Mencia 2) x in 
februarii  1540 Ferdinand van Aragon, prins van Napels. Uit H.'s tweede huwelijk 
sproott een zoon: René (1519-1544). H. was hoofderfgenaam van de kinderloze En-
gelbrechtt II* . Deze laatste haalde H. daarom in 1499 naar de Nederlanden. 

bb In november 1505 nam H. het Land van Heusden, dat hij als slotvoogd reeds 

beheerste,, in pand van de grafelijkheid. De pandsom bedroeg 16.000 £. H. kocht 
voorr 1509 een rente van de stad Brugge. De stad betaalde het geld niet steeds op de 
afgesprokenn vervaldagen terug. De Grote Raad veroordeelde de stad dan ook op 1 
decemberr 1509. 

cc H. vergezelde Füips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis (1501-1503). Het 
gezelschapp reisde terug via de Savoie. Daar trouwde H. met zijn eerste echtgenote. 
H.. nam ook deel aan de tweede Spaanse reis van Füips de Schone (1505-1506). Hij 
slaagdee er in, na Füips' overlijden, de tapijten en juwelen die de vorstelijke schatkist 
toebehoordenn via Bilbao terug naar de Nederlanden te verschepen. In december 
15100 wilde Maximiliaan H. benoemen tot kamerheer van de jonge Karel V. Op 10 
meii  1512 was H. aanwezig aan het hof van Margareta van Oostenrijk. In 1521 volg-
dee H. de overleden Willem van Croy-Chièvres*  op als eerste kamerheer van Karel 
V.. Na H.'s overlijden zou Karel V geen nieuwe eerste kamerheer meer aanstellen. 

dd In december 1510 werd H. lid van de Financiële raad. H. zetelde van 1515 afin de 
Geheimee Raad van de jonge Karel V. Tevens zetelde H. in 1525-1526 in de Gehei-
mee Raad van Margareta van Oostenrijk. 

ee In 1505 werd H. verkozen tot Yliesndder (18° kapittel, Middelburg). 

ff  Op 30 september 1515 stelde de vorst H. aan tot stadhouder van Holland, Zeeland 

enn West-Friesland. H. oefende deze functie uit tot in 1521. 
gg In 1517 was kapitein-generaal van het leger. In 1521 speelde H. opnieuw een 

belangrijkee rol bij militaire operaties tegen de Fransen. In 1522 leidde H. een ordon-
nantiebendee die 50 hommes d'armes en 100 boogschutters telde. H.'s bende streed in 
15233 samen met de Engelsen tegen de Fransen. In 1536 was H. één van de aanvoer-
derss van de keizerlijke legers die Picardië binnenvielen. 
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hh In 1516 bezocht H. als gezant het hof van Frans I. Van 1526 af nam H. deel aan de 

onderhandelingenn die uiteindelijk zouden leiden tot de vrede van Kamerijk uit 1529. 

Inn 1534 reisde H. opnieuw als gezant naar Frankrijk. 

]]  Bij de oprichting van de Raad van State werd H niet opgenomen in dit college. Wel 

hadd hl] als \ l i esndder steeds toegang tot de vergaderingen. De Veneaaanse gezant 

melddee in 1531 dat H. weliswaar erg veel invloed had, maar dat hij zich zoveel als 

mogelijkk aan raadszittingen onttrok. 

11 H. was aanwezig bij Karels keizerskroning te Bologna in 1530. Hij stond toen vlak 

achterr de keizer. In 1531 was H. één van de executeurs-testamentair van Margareta 

vann Oostenrijk. In 1532 werd H. opperwachtmeester van Brabant. H. probeerde toen 

ookk tal van andere functies te bemachtigen, zoals bijvoorbeeld het stadhouderschap 

vann Maanderen. Maar zowel Karel V als regentes Maria vonden dit al te inhalig. II.' s 

paleiss in Breda geldt als een van de vroegste voorbeelden van burgerlijke renais-

sancistischee bouwkunst in de Nederlanden. 

ADNADN B 19164 (44000), J. Lamecre cd., Rtcueil des ordonnances. III,  'M, J.'l'. de Smidt, KI . 
Strubbcc ca cds., Chronologische tijsten. II, 84, M. Baeldc, De collaterale raden, 287-288, R. Pagel, 
DeDe Hispano-l 'laamse wereld, 289-290, Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 218, Het Gulden 
tt 'lies, 38; L.Y.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 140, 144, 164, 170-P1, 176, 182 en 
223,, S.j. Gunn, 'The Duke of Suffolk's March', 606, A. Henne, Histotre du règne de Charles-
Quint.Quint. Ill,  80; II.P.H. Jansen 'De Bredase Nassaus', 41-45 en 48-49; P.C.M. Hoppenbrouwers, 
BenBen middeleeuwse samenleving. A, 11-13 en K. Poullct, Les gouverneurs de province, 168. 

1899 N a s s a u, Jan V, graaf van en van Vianden, van D iez en (s inds 1500) van 

Katzenelnbogenn en (s inds 1504) heer  van Breda e t c, (9 11.1455 - 30 07.1516), 1, 

DR R 

aa j . x op 11 februari 1482 Elizabeth, landgravin van Hessen (1466-1523). Elizabeth 

wass een dochter van Hendrik II I en Anna van Katzenelnbogen. Ui t dit huwelijk 

sprotenn zes kinderen, w.o. Hendrik III *  en Willem I de Rijke. Deze Willem de Rijke 

xx 1) Walburga van Egmond (ca. 1489-1529), een dochter van Jan II I en Magdalena 

vann Werdenburg en x 2) Juliana van Stolberg (1506-1580). Uit dit tweede huwelijk 

werdd Willem van Oranje geboren. }. was de jongste broer van Engelbrecht van 

Nassau4'. . 

ff  In 1504-1505 bestuurde J delen van Gelre en Zutphen als stadhouder in naam van 

Filipss de Schone. 

H.P.H.. |ansen, 'De Bredase Nassaus', 47-48, K. Poullct, Les gouverneurs de province, 156. 
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1900 Neufchatel, Claude van, heer  van FayW9, van Grancey etc. (1448/1450-
24.02.1505),, g+ l,BO 

aa C. was de vierde zoon van Thibaut IX van Neufchatel, maarschalk van Bourgondië 

enn \liesndder en van Bonne van Chateauvülain. C. x in 1465 Boane van Boulay13" 
(++ na 1515). Bonne was de oudste dochter en erfgename van Jan, proost van 
Luxemburgg en van Margareta van Autel'31. Bonne's familie behoorde tot de Luxem-
burgsee partijgangers van de Bourgondische hertogen. Uit dit huwelijk sproten vier 
kinderen:: drie dochters en een zoon. Deze zoon overleed enkele maanden eerder 
dann zijn vader. Een broer van C, Antoon, werd in 1460 bisschop van Toul. Deze 
broerr bezorgde C, die aanvankelijk een geestelijke loopbaan leek te verkiezen, in 
14611 een prebende als kanunnik. 

bb De bezittingen van C. in het hertogdom Bourgondië leverden hem omstreeks 1475 

jaarlijkss meer dan 320 £ netto op. 
cc C verkoos echter al gauw een wereldlijke carrière boven een kerkelijke (zie ook on-

derr a). Hij werd kamerheer van Karel de Stoute. Filips de Schone's hofordonnantie 
vann 1493-1494 werd. C. vermeld als een bijzondere dienaar van Maximiliaan, die ge-
heimee opdrachten zou kunnen vervullen. In 1503 begeleidde C. Filips de Schone bij 
dienss terugkeer uit Spanje naar de Nederlanden. De hovelingen reisden toen via de 
Savotee en het Duitse Rijk. 

ee In 1491 werd C. verkozen tot \Tiesndder (15° kapittel, Mechelen). In 1493 verte-

genwoordigdee C. de vliesndders bij de begrafenis van keizer Fredenk III . In 1494-
14955 begeleidde C. Filips de Schone bij diens Blijde Intredes in de Brabantse steden. 

ff  C. was van 1474 tot 1478 stadhouder van Luxemburg. Van 1480 tot 1487 oefende 

hijj  dit ambt opnieuw uit. In 1482 nam F. als stadhouder deel aan de belannjke 
Gentsee vergadering van de Staten-Generaal. Maximiliaan verpachtte in 1487 het 
Luxemburgsee stadhouderschap aan Knstof van Baden. Ter compensatie werd C. in 
14899 aangesteld tot stadhouder van de Bourgondische Landen. Deze functie stelde 
voorlopigg weinig voor, want voorlopig bezetten de Fransen deze gebieden nog. Na 
Maxirruliaanss herovering van het Ynjgraafschap oefende C. daar wel tot en met 
14955 daadwerkelijk het stadhouderschap uit. 

gg Tussen 1468 en 1474 nam C. deel aan de opeenvolgende militaire campagnes tegen 

dee Luikenaars, daarnaast verdedigde hij de Bourgondische grenzen. Iets later werd 
C.. ook kapitein van een ordonnantiebende. 

1499 Nu Fayl Bülot: Dep. Haute Marne, arr. Langres. Deze plaats ligt ongeveer 20 kilometer 
tenn oosten van Langres en 45 kilometer ten noordoosten van Vesoul. Ze behoorde tot het 
Vnjgraafschap. . 
1300 Bolche in het Luxemburgs. 
1311 Elter in het Luxemburgs. 

file:///liesndder
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hh Tussen 149"1 en 1501 nam C deel aan de opeenvolgende onderhandelingsronden 

diee leidden tot de verzoening russen de Habsburgs-Bourgondische vorsten en de 
hertogg van Lotharingen. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving C. een |aargeld van 2000/. 

AR.'iBAR.'iB RSA 22bis, | Chmel ed., Vrkunden, 541, M.T. Caron, Ld noblesse dans Ie duché de 
Bourgogne,Bourgogne, 383, | Debry, '(Claude de Ncutchatel', 201-257, Guillaume. Htstotrt des bandes 
d'ordonnance,d'ordonnance, 219; Het Gulden I 'lies, 38, K. Puullet, IJS gouverneurs de province. 151 en R. \X'ellens. 
IJSIJS Etats généraus. 449 

1911 Neufchatel, Filips, de heer  van Fontenay152, ridder,  1, BO 
aa F. was een zoon van Jan', heer van Montaigu. 
cc Maximiliaan stelde F. aan tot raadslid kamerheer in november 1 4 ". 
kk F. koos, net zoals zijn vader, later de Franse zijde. 

jeann Molinet, Chromques. I, 179, Ciachard cd., "Ordonnance et etat de la maison de 
Maximilicn',, 117 en M.T. Laron, La noblesse dans Ie duche de Bourgogne, 28 

1922 Neufchatel, Jan II , heer  van Montaigu153 en van Reynel (1419 juli 1489), l, BO 
aa J. was de tweede zoon van Thiébaut VII I (+ 21.05.1459) en van diens eerste echtge-

notee Agnes (+ lente 1439). J. was dus een broer van Thiébaut IX. J. x op 20 novem-
berr 1437 met Margareta van Castro (+ 1479). Margareta was een dochter van Fer-
dinandd en van Mecia de Souza. Zij stamde af van een buitenechtelijke zoon van de 
Portugesee koning Alfons III . Margareta was verwant aan hertogin Isabella en diende 
aann haar hof als eerste eredame {dame d'honneur). Isabella sprak Margareta dan ook 
aann als nostre cousine. De hertogin gaf Margareta een uitzonderlijk rijke bruidschat 
mee.. Zo kreeg Margareta de heerlijkheid Saint-Aubin in het Vnjgraafschap en een 
jaarlijksee rente van 1300 £ tournois. De hertogin droeg ook alle kosten die bij het 
huwelijkk werden gemaakt. Margareta verliet het hof van Isabella omstreeks 1448. 
Uitt dit huwelijk tussen J. en Margareta sproten één zoon; Filips, heer van Fontenay* 
enn twee dochters; Margareta die later kanunmkes van Saint-VC'audru te Bergen werd 
enn Isabella. Net zoals haar moeder diende deze Isabella aan het hof van hertogin 
Isabellaa van Portugal. De hertogin had ook een hand in haar huwelijk. Isabella x in 
145"11 met Lodewijk van Vienne, heer van Ruffey. 

cc j . was sinds 143"7 raadslid-kamerheer van de opeenvolgende Bourgondische herto-

gen.. Ook Maximiliaan gaf J. in november 1477 een plaats in zijn hofhouding. 

1322 Er bestaat een dergelijke heerlijkheid in Dep. Cóte d'Or, k. Montbard, gem. Marmagne; 
voortss een toporuem dat vaak voorkomt in Bourgondië (3x in Dep. Yonne). 
' ^^ Wellicht Montaigu in de Jura, arr. Lons4e-Sauruer, k. Conliège. Deze plaats lag in het 
Vnjgraafschap. . 
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ee In de jaren 1440 en 1450 knapte J. allerlei klusjes voor Filips de Goede op. In 1451 

werdd hij dan ook tot Miesndder verkozen. In 1461 en 1468 woonde J. de Orde-

kapittelss bi). 

ff  Tevens beheerde J. als 'soeverein-baljuw' van La Motte-au-Bois de residentie van 
hertoginn Isabella. In 1468 werd J. benoemd tot plaatsvervanger van de hertog in het 
Vnjgraafschap.. J. was dus de facto stadhouder van dit gewest. In 1470 volgde de aan-
stellingg tot luitenant-generaal van Beide Bourgondiës. 

gg Isabella van Portugal stelde J. in 1442 aan tot slotvoogd van haar weduwegoed La 
Motte-au-Bois.. J. was titularis van dit ambt tot in 1455. Ter plekke het hij zich 
vervangenn door een luitenant. In XA^d nam J. deel aan de veldslag bij Grandson. In 
14",77 en 1479 bood hij verzet tegen de Franse invallen in het Vnjgraafschap. Maar 
opp 26 juni 1479 gaf hij zich gewonnen. Een maand later zwoer hij trouw aan de 
Fransee koning (zie ook onder k). 

hh In de lente van 1472 trok J. als gezant van Karel de Stoute naar Bretagne. 
kk Op 26 juni 1479 liep J. over naar de Franse koning. Deze benoemde J. op zijn beurt 

tott raadslid-kamerheer en hij verleende hem allerlei gunsten. Zo werd J. stadhouder 
vann het graafschap Corbeü. In 1481 werd J. dan ook geschrapt als \Tiesndder pour 

s'êtres'être allé rendre en France a I'obetssance du Roy. In 1486 poogde J. zijn gedrag alsnog te 
rechtvaardigenn bij Maximüiaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximüien', 117; J. Debry, in: R. De 
Smedtt ed., Les chevaliers, 113-115; M. Sommé, 'Les Porrugais dans 1'entourage de la duchesse 
dee Bourgogne', 327-331 en Idem, Isabelle de Portugal, 66-67, 141-142 en 278-285. 

1933 Oignies154, Antoon, heer  van Bruay155, l, AP 
aa A. was een zoon van Baude (+ 1459) en van Peronne Guilbaut. Deze Baude was 

stadhouderr geweest van Waals-Maanderen van 1435 tot bij zijn overlijden. A. x wel-
lichtlicht in 1441 met Johanna van Bnmeu, dame van Chaulnes. Johanna was een half-
zusterr van Guy van Bnmeu en een dochter van Jan II van Bnmeu en van diens eer-
stee echtgenote, Mana van Boissy. Uit het huwelijk tussen A. en Johanna sproten 
zekerr twee kinderen: Frans en Antoinette. Antoinette x later met Jan II Le Sauvage 
(Dee Wilde), de zoon van de bekende kanselier van Vlaanderen en Bourgondië. 

bb De familie Oignies stamde uit Artesie. Reeds in de vijftiende eeuw bezat ze enkele 
ookk enkele belangrijke lenen in Waals-Maanderen. A. zelf bezat In 1475 bezat vier 
lenenn in het Rijselse met een gezamenlijke jaarlijkse netto-opbrengst van 490 £. Te-
venss hield A. toen lenen in het baljuwschap Atrecht met een jaaropbrengst van 551 
schildenn (e'cus). 

1544 Oignies, Dep. Pas-de-Calais, arr. Lens, k. Carvin. 
1555 Wellicht Bruay-en-Artois: Dep. Pas-de-Calais, arr. Béthune. Er bestaat ook nog een 
Bruay-sur-1'Escautt in Henegouwen. 

file:///Tiesndder
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cc In november 1477 behoorde A. als raad slid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi-

müiaan. . 

ff  Van ca. 1464 tot ca. 146? was A. stadhouder van Waals-Maanderen. A. behoorde 

tott de beschermheren van de stad Rijsel en ontving regelmatig giften van het stads-

bestuur. . 

11 Na de ontvoering van Antoinette van Rambures, de weduwe van Guv van Bnmeu, 

inn december 14"7", hoorde A. tot de belegeraars van de burcht van Bornem, waar 

kidnapper,, Adnaan Vüain, zich schuilhield. A ' s hulp bi) de bevrijding van Antoinet-

tee van Rambures hoeft niet te verbazen, A. was immers verwant met de familie van 

Bnmeu. . 

ADXADX B 3779 en 3781, Vt'.P. Blockmans cd., 'De samenstelling van de Staten', 83, Cïachard 
cd.,, 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118, M.T. Caron, 'Knquête sur la 
noblesse',, 425. C d. Cools. Met raad en daad, 215-216, A. Derville, 'Ix-s pots de vin', 465, W 
Paravicini.. Guy de Bnmeu, 83-84 n. 250, 503 n. 32 en 523 n. 108 en J. Van Rompaey, De Grote 
Raad,Raad, 110-116. 

1944 Oign ies, Karel van, heer  van Estrées156, ndder, 1, WAX 

bb Rond M^S hield K. verscheidene lenen in het Rijselse. De jaarlijkse opbrengst 

daarvann bedroeg 300 £. 

cc Nog in 1475 werd K. vermeld als pannetier in de hofhouding van Karel de Stoute. In 

maartt 1477 trad K. als chevalier de compaigne toe tot de hofhouding van Mana van 

Bourgondië.. K. moest daar aanwezig zijn tijdens de laatste dne maanden van het 

jaar.. Hij had recht op 12 bouches. In november 1477 werd K. raadslid-kamerheer van 

Maximiliaan.. In februari 1500 treffen we een heer van Estrées als kamerheer van 

Füipss de Schone. Diens dagvergoeding bedroeg 30 s. Hij vertoefde van mei tot en 

mett oktober aan het hof. 

gg In 1476 verklaarde K. niet te kunnen paardrijden omwille van een ernstige nier-

ziektee en vroeg hij vrijstelling van persoonlijke leendienst. Toch was K. met volko-

menn afkerig van het knjgsgeweld. Als luitenant van ]an de Luxemburg*, de capttatne 

generalgeneral de Flandrt, bracht K. in 1476-'"6 500 soldaten binnen in het tot dan toe 

onverdedigdee Rijsel. De stad betaalde K. toen 2400 £. Tevens onderhield K. uitste-

kendee contacten met het Hof. In 1484-1485 schonk de stad Rijsel hem opnieuw 160 

£:£: "pour avoir esté moyen par devers aucuns seigneurs de sa partnté estans en la court." Wellicht 

wass K. er ditmaal in geslaagd om troepen uit de stad te houden. 

hh In 1488 behoorde K. tot de ondertekenaars van het neutraliteitsverdrag dat Waals-

Maanderenn moest vnrwaren van verdere Franse invallen. 

11 Op een convocaüelijst voor de Staten-Generaal rond 1464 werd de heer van Estrées 

beschrevenn bij de Rijselse adel. 

' ^^ Er bestaat een dorp met deze naam bij Douai en wel vier zulke plaatsen in het dep. 
Somme. . 
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11 In 1485-1486 was K. prévót van de stad Rijsel. Hij onderhandelde toen in naam van 

dee stad met Boudewijn van Lannoy*  en hij ontving hiervoor 160 £. In 1488-1489 

ontvingg K. 240 £ "pour son róle dans Ie traite depaix" In 1491-1492 klom hij op tot 

mayeur,mayeur, een topfunctie binnen de Rijselse magistraat. Nu streek hij 200 £ op: "pour 

grandsgrands et bons service/'. 

ADSADS B 3779 en 3781, ARAB RSA 22 f. 106v; RAG Raad van Vlaanderen 34323, Jean 
Molinet,, Chromaues. II, "79-83, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 
119,, VC'.P. Blockmans cd., 'De samenstelling van de Staten', 99; CU. Cools, Met raad en daad, 
216-2177 en A Dervülc, 'Ix-s pots de vins', 437, 466 en 469. 

1955 Oiseler157, Antoon van, 1, BO 

aa Wellicht waren A en Jan*  verzwagerd met Emart Bouton*. 

cc A. was raadslid-kamerheer van Maximihaan in november 1477. 

Gachardd ed. 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

1966 Oiseler, Jan van, ridder,  1, BO 

aa Wellicht was J. verzwagerd met Emart Bouton. 

cc In november 1477 werd J. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', p. 118. 

1977 Palant, Jan, heer  van en van Wi ldenburg , ridder,  1, LI 

aa J. x Anna van Culemborg. Anna was een dochter van Jasper en een zuster van Eli-

zabeth,, echtgenote, eerst van Jan van Luxemburg-Ville*  en later van Antoon van 

Lalaing-Hoogss traten*. 

ff  J. was 1504 tot en met 1515 stadhouder van Limburg en van de Landen van 

Overmaze. . 

11 J. was gedurende enige tijd slotvoogd en drossaard van Daelhem. 

|.T.. de Smidt, KI . Strubbc e.a. eds.. Chronologische lijsten. II, 115, H. Poullct, Les gouverneurs de 
province,province, 147 en P. Rosenfeld, The provincial governors, 304. 

1988 Palu, Fil iber t van, graaf van Virras , 1, ON 

gg F. was kapitein van een bende van 50 lansen. Hij streed ca. 1530 in Italië. 

Guillaumc,, Histotrr des bandes d'ordonnance, 220. 

1577 Misschien het huidige Oiselay et Grachaux: Dep. Haute Saóne, arr. Vesoul, k. Gy? 
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1999 Plaine, Gerard van, heer  van La Roche158, Courcelles159, Magny-sur-Tille 160, 
Gorenanss etc. (ca. 1480161 - 31.08.1524), 1, BO 

aa G. was een zoon van Thomas* en van Johanna Gros. G. x 1) Barbara van Neuf-

chatel,, x 2) met Anna van Ray, een dochter van Mark. Uit dit tweede huwelijk 
sprotenn zeker twee zonen: Jan en Claude, zij schreven zich tn 1534 als studenten in 
aann de Leuvense universiteit. Verder had G. zeker dne dochters en een buiten-
echtelijkee zoon. 

cc Fdips de Schone stelde G. in het voorjaar van 1503 aan tot raadslid-kamerheer. 
dd Uiterlijk vanaf 1504 was G. als raadsheer werkzaam bi] de Grote Raad. Op 8 

novemberr 1511 werd G. benoemd tot voorzitter van de Geheime Raad die samen 
mett Margareta van Oostenrijk de Nederlanden bestuurde. Na Karel Y's aantreden 
alss zelfstandig vorst moest G een stapje terugdoen en werd hij opnieuw gewoon lid 
vann de Geheime Raad. 

hh G. onderhield steeds voeling met het Vnjgraafschap. In 1499 en 1500 reisde hij er 

alss gezant van de centrale regering heen. In 1501 onderhandelde G. over het 
huwelijkk van Margareta van Oostenrijk met Philibert van Savoie. In 1506 behoorde 
G.. tot het gezantschap van Nederlandse heren dat Maximüiaan het regentschap 
aanbood.. In 1519 voerde G. bij de rijksvorsten campagne voor Karels verkiezing tot 
Rooms-koning.. G. reisde in 1520 en in 1521 als gezant naar Engeland. Ook in 1522 
onderhandeldee G. verschillende malen met de Engelsen. Nog in hetzelfde jaar 
reisdee hij naar Spanje, daar behoorde hij tot de intimi van Karel V. In 1523 
vertoefdee G. te Rome. In het voorjaar van 1524 onderhandelde G. in Luik. Korte 
njdd later reisde G. als lid van een gezantschap naar Rome. Daar overleed hij. 

11 G.'s jaargeld bedroeg in 1502 400 £. Dit bedrag werd later verschillende malen 
opgetrokken.. In 1509 was zijn jaargeld opgelopen tot 500 £ en in 1517 was dit 
bedragg opgeklommen tot 600 £. 

kk G. gold als een lid van de pro-Engelse factie en als een vertrouweling van Marga-
reta. . 

11 G. studeerde aan de Leuvense universiteit. 

Dee Borchgrave, in: BN. XI-77. 700-702, 1..Y.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 136, 
A.J.M.. Kcrckhoffs-de I leij, De Grote Raad. II, 110-111; II . Stratenwerth, in: P.G. Bietcnholz 
enn TB. Deutscher, CE. III,  98-99; F. Walser m.m.v. R Wohlfeil, Dit Spamsben Zentralbehorden, 
23,, T, 123, 126, 141, 158, 160, 186, 233 en 246 en A Walther, Dit Anfange Karls l '., 97-99. 

1388 Dep. Saóne et Loire, gemeente Charmov. 
1599 Prov. Henegouwen. 
1600 Dep. Cote d'Or, k. Genlis 
1611 A.J.M. Kerckhoffs- de Heij, De Grote Raad. II, geeft ca. 1465 als geboortejaar. Dat is naar 
waarschijnlijkheidd te vroeg. 
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2000 Plaine, Jan van, ridder,  1, BR? 
aa Was J. heer van Roost bi] Rotselaar?162 J. was een zoon van Humbert van Plaine en 

Isabellaa van Thoisy. Hij was dus een broer van de latere kanselier Thomas* 
cc J. werd in november 1477 raadshd-kamerheer van Maximihaan. 
11 J. schreef zich in 1459 samen met Thomas* (zie ook onder a) in aan de Leuvense 

universiteit. . 

(iachardd cd. 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', p. 118 en A.j.M Kerckhotts-
dcc Hal De Grvte Raad. II, 112 

2011 Plaine, Thomas van, heer  van Magny-sur-Tille 1"  etc. (ca 1444 - 20.03.150"), 1, 

BO/BR R 
aa T. stamde uit een familie van geldhandelaren en ambtenaren. Hij was de jongste 

zoonn Humbert van Plaine en Isabella van Thoisy. T. was dus een broer van Jan*. 
Humbertt had zich in 1435 te Mechelen gevestigd. Daar legde hij zich toe op geld-
transportenn tussen Bourgondië en de Nederlanden. In 1448 zag hij als maitre de la 
chambree aux deniers, een soort boekhouder, toe op de persoonlijke financiën van 
hertoginn Isabella van Portugal. Later zou hij deze functie ook aan het hof van haar 
zoonn Karel van Charolais bekleeden. T. x Johanna Gros. Uit dit huwelijk sproten 
verschillendee kinderen, w.o. Gerard*, Thomassine x Karel van Poupet*  en Isabella x 
Jacobb van Thiennes*. 

bb Omstreeks 1492 zou de jaarlijkse opbrengst van T.'s lenen in beide Bourgondlës 
ongeveerr 600 £ bedragen. T. kocht in 1505 de Brabantse heerlijkheid Berlaar voor 
89311 £ 12 s. Na zijn definitieve keuze voor de Habsburgers (zie ook onder k) kreeg 
T.. een schadevergoeding van 1500 £. Deze vergoeding moest het eventuele verlies 
vann in beslag genomen Bourgondische lenen compenseren. 

dd T. werd in 1473 raadsheer bij het Parlement van Mechelen. In 1475 volgde promo-
tiee tot voorzitter van de Raad van Maanderen. In 1487 werd T. voorzitter van de 
Grotee Raad. In december 1496 werd T. benoemd tot kanselier. Als kanselier zat T., 
inn afwezigheid van de vorst, tevens de vergaderingen van de Geheime Raad voor. T. 
zeteldee uiteraard in de regentschapsraden die de Nederlanden bestuurden tijdens 
Füipss de Schone's twee Spaanse reizen (1501-'03 en 1505-'06). 

hh T. onderhandelde o.a. in 1476, 1478 en 1480 met Engelse gezanten. In 1493 en in 
14955 was hij betrokken bij besprekingen met de Fransen 

ïï Omstreeks 1494 ontving T. een jaargeld van 1200 frank. Toen hij kanselier werd, 
steegg dit bedrag naar 2000 frank. Füips Wielant meende dat hij daarnaast een salaris 
vann 1200 ƒ ontving. 

1(122 Cfr. R. Van Uvtven, 'Vorst, adel en steden', 115. 
1633 Zie noot 73. 



384 4 HANSCOOÎ  ^ 

kk Füips T. trad in 1483 even in dienst van de Franse koning Deze zond hem als ge-
zantt naar Italië. 

11 T. schreef zich in 1459, samen met zijn broer Jan*, als student in aan de Leuvense 

universiteit.. Hij promoveerde in beide rechten. Füips de Schone had zeer veel ver-
trouwenn in T. T. beheerste Latijn, Frans en Nederlands. T. werd begraven in de 
Mechelsee karmehetenkerk. 

j .. Bartier, Legtstes et geus de finances, 389-401; .V J.M. Kcrckhoffs-dc Huj, De Grote Raad. 11, 112-
114;; H Krusc, Hof, Amt und Cagen, 193-194, M. Sommé, Isabelle de Portugal, 320 322, H. 
Stmtenwerth,, m: P C Bietenholz en T.B. Dcutschcr eds , CE. 111, 99 en A. Walter, Dte burgun-
dischendischen Zentraibeborden, 23-25, 92 en 150 en Idem, Dit Anfange Karls I '., 5" en 62. 

2022 Poitiers, Jan van, heer  van Arceyl64en van Vadans165, burggraaf van 
Antwerpenn namens Kar  el de Stoute, 1, BO 

aa J. x in 1430 met Isabella van Sousa. Isabella stamde uit een bastaardtak van 

Portugesee koninklijke familie. Zij was eerste hofdame (dame d'honneur) van hertogin 
Isabellaa van Portugal. De derde zoon van J. en Isabella, Adnaan (+ 1508), werd o.a. 
proostt van Stnt-Pieters te Rijsel, Sint-Walburga te Veume en de kathedraal van 
Kamerijk.. Adnaan maakte carnère als geestelijk raadsheer bij de Grote Raad van 
Mechelen.. Zoon Karel was kamerheer van de jonge Karel de Stoute, graaf van 
Charolais.. J. en Isabella hadden ook een dochter: Eleonara van Poiners, later 
burggravinn v a n Veurne. Deze Eleanora was de beroemde chroniqueuse van het 
Bourgondischee hofleven. 

bb J. bezat een pand op de Coudenberg in Brussel. Karel de Stoute schonk J. een deel 
vann de geconfiqueerde goederen van Pieter van Luxemburg, graaf van Saint-Pol. 

cc J. was raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. Maria van Bourgondie nam hem in 

maartt 1477 in haar hofhouding op als één van haar vierentwintig chevaliers de compat-
gne.gne. J. werd tijdens de drie laatste maanden van het jaar aan het Hof verwacht en had 
err recht op 12 bouches. In november 1477 trad J. als raadslid-kamerheer tevens toe 
tott de hofhouding van Maximiliaan. 

dd ïn 1469 werd J. aangeduid als een van de acht raadsleden-kamerheren die zich ook 

opp de rechtspraak toelegden. In 14-3 werd hij één van de vier adellijke raadsheren 
vann het Parlement van Mechelen. J. was een vertrouweling van Karel de Stoute. 

gg f. was vanaf 1433 slotvoogd van het kasteel van La Pernère-sur-Saóne. Deze plaats 
hoordee tot het weduwegoed van Isabella van Portugal. J. was tevens slotvoogd van 
Terr Male bij Brugge. 

11 J. beheerde tijdens de regering van Karel de Stoute de in beslag genomen Vlaamse 
heerlijkhedenn Diksmuide en Watou. 

UAUA Arcis-sur-Aube: Dep. Aube, arr. Toyes. 
Uoo Dep. Jura, arr. Lons-le-Saunier 
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RAGRAG Raad van I 'laanatrtn 34323; J.T. de Smidt, VA. Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. I, 
47,, 79 en 91, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, M.T. 
Caron,, La noblesse dans U duché de Bourgogne, 164 en 482; A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), De Grote 
Raad.Raad. II, 115, W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 396 n. 611, 425 n. 121 en 477 n. 92; J Van 
Rompaev,, De Grote Raad, 383 en 505; Idem, 'Hofraad en Grote Raad', 321 en M. Sommé, Isa-
btllebtlle de Portugal, 79, 148, 264, 280-281 en 285-286 

2033 Polheim166 zu Wels, Maarten II , baron van (voor 1458-2.06.1498), 1, DR 
aa M. was de jongste zoon van Reinprecht II I (+ 1466) en van Elizabeth van Stahrem-

bergg (+ 1482). M. was wellicht een neef van Wolfgang-*. M. x 1) in 1489 Mana van 
Borssele,, de derde dochter van Wolfert*. Wotfert had eigenlijk zijn tweede dochter 
Margaretaa voorbestemd voor een huwelijk met M. Margareta was echter verliefd op 
Walravenn van Brederode*. Zij het zich dan ook gewillig schaken door Walraven met 
wiee ze in het geheim trouwde. Dit veroorzaakte een groot schandaal vermits het hu-
welijkscontractt tussen M. en Margareta reeds gesloten was. M. x 2) in februari 1493 
tee Innsbruck met Regina van Liechtenstein zu Karneid (+ 1496). Uit dit tweede 
huwelijkk werd een zoon geboren: Sigismond Lodewijk (° 24.12.1493). 

bb M. hield aan zijn mislukte huwelijk met Margareta van Borssele een schadevergoe-
dingg over. Walraven kwam zijn belofte tot betaling niet altijd even stipt na. Hierover 
voerdenn ze een proces voor de Grote Raad. 

cc M. trad reeds op jonge leeftijd toe tot de hofhouding van de latere keizer Maximi-
liaan.. Zo behoorde hij in 1477 tot diens gevolg. Sinds 1495 verbleef M. aan het hof 
vann Bianca Maria Sforza, de tweede echtgenote van Maximiliaan. M. droeg er zorg 
voorr de financiën. 

ee In 1481 werd M. verkozen tot \Tiesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 

gg In 1479 streed M. bij Guinegatte. Hij werd er gevat door de Fransen en verbleef 

kortee üjd in krijgsgevangenschap. 
jj  In oktober 1483 trad M., samen met Wolfgang* en Veit van Wolkenstein*  op als 

commissanss van Maximiliaan toe bij de onderhandelingen over een Hollandse bede. 

11 M. bevond zich bij Maximiliaan toen deze in het voorjaar van 1488 klem kwam te 
zittenn in Brugge. De Bruggelingen pakten M. op en leverden hem, samen met Wolf-
gang-**  en enkele andere edellieden uit aan de Gentenaren. Deze laatsten sloten M. 
opp in het Gravensteen. 

J.T.. de Smidt, VA. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. L, 285, 310 en 440, P.J. i leirug, 'Mar-
tinn von Polheim', in: R. De Smedt, Les chevaliers, 183-185, II . Kokken, Steden en staten, 220; R. 
Wellens,, 'La révolte brugeotse', 22 en Idem, 'La révolte brugeoise', 30 en 34. 

1666 Pollham ten noordoosten van Gneskirchen, in Oostenrijk, land Opper-Oostennjk. 

file:///Tiesndder
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2044 Polheim, Wolfgang, heer  van (sinds 1501 baton) ridder  (1458 1512), 1, DR 

aa W. was wellicht een neef van Marüjn*."57 W. x in 1494 Johanna van Borssele, de 

jongstee dochter van Woifert*. Die bruiloft werd bijzonder rijkelijk gevierd. 

bb W. verwierf door zijn huwelijk talrijke bezittingen in de Nederlanden. W. verkocht 
inn 1499 weer een groot deel van die bezittingen. Maximiliaans mislukte veldtocht 
tegenn de Zwitsers had hem haast bankroet gemaakt. 

cc W. was een intimus van Maximiliaan. Als vnend van Maximiliaan kwam hij met de 
keizerszoonn in 14 ' mee naar de Nederlanden. 

ee W. werd in 1501 verkozen tot Yliesndder (16° kapittel, Brussel). 

gg \X'. nam deel aan de veldtocht die in 1493 tot Maximiliaans succes m Senlis leidde. 

hh In 1489-1490 onderhandelde o.a. \\'. namens Maximiliaan met Anna van Bretagne 

overr een mogelijke bruiloft. Tijdens het voorjaar van 1493 nam W. in Besancon deel 

aann de onderhandelingen met de Fransen die tot de vrede van Senlis zouden leiden. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving W. van Filips de Schone een jaargeld ten belope van 
600/: : 

jj  In oktober 1483 trad W. samen met Maarten*  en Velt van Wolkenstetn*  op als 
vorstelijkk commissans bij de onderhandelingen over een Hollandse bede. 

11 Bij de slag van Guinegatte, in 1479, werd W. krijgsgevangen gemaakt door de Fran-
sen.. Lodewijk XI verlangde en verkreeg als losgeld voor W.'s windhonden uit de 
stall  van de heer van Boussu. In februari 1488 pakten de Bruggelingen W. en enkele 
anderee vooraanstaande raadsheren op. Hij werd vervolgens naar Gent afgevoerd. 

ARABARAB RSA 22bis, II. Dubois ed., Louis XI. Lettres chotsies, 441-442 bnef 470; Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. I, 597 e.v.; A.W.F. Dek, Genealogie der heren van Borselen, 25-26; H. Kokken, Steden en 
staten,staten, 220; J. Paviot, 'l>e recrutement des chevaliers', 77; R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 
22,, 30 en 34 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian 1. I, 140, 148, 157-158, 211-216, 323-326, 
332,, 340 en 383 en l', 270-272. 

2055 Pouke, de heer  van, Roeland, 1, \X 

aa R. x Guygonne van Goux. Kathanna, een dochter van R. en Guygonne x in 1486 
Pieterr Lanchals*. 

cc R. was een raadshd-kamerheer van Maximiliaan in november 14^7. Eerder al had hij 

dezee functie bekleed in de hofhouding van Karel de Stoute, 
gg R. was in 1471 kapitein en baljuw van Biervliet. 

11 In 1486-1487 was R. één van de burgemeesters van het Brugse Vrije. In 1491 
bekleeddee R. deze functie opnieuw. 

|.T.. de Smult, F.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, ƒ., 21, Gachard ed., 'Ordonnance et 
ctarr de la maison de Maximilicn', 118, W.P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 90 n. 88 en 
899 en M. Boone, 'Lanchals, Pieter', in XBW. Xlll, k. 471-472 

I r rr cfr. PJ. Heinig, 'Martin von Polheim', in: E. De Smedt, Les chevalters, 183-185. Dek daar-
entegenn meent dat Wolfgang en Martijn broers waren. Zie aldaar 24-26. 
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2066 Poupet, Karel, heer  van La Chaulx168 (ca. 1460-1530), 1, BO 
aa K. was een zoon van Willem*. K. werd geboren te Poügny169 in het Vnjgraafschap. 

K.. x Thomasine de Plaine, een dochter van kanselier Thomas* en van Johanna 
Gros. . 

cc K. werd al snel een vertrouweling van Füips de Schone. Hij was premier sommelier van 
Füipss de Schone. In 1500 werd K. tevens diens kamerheer. K.'s aanwezigheid aan 
hett Hof was toen vereist van mei tot september. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 
300 s. K. vergezelde Füips tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn dagvergoeding was 
intussenn opgetrokken tot 36 s. In 1506 onderhandelde K. met Ferdinand van Ara-
gonn over het Castüiaanse regentschap. K. behoorde tot de knng van edellieden die 
zichzich intensief bezighielden met de opvoeding van de jonge kroonprins Karel. K.'s 
invloedd groeide nog zodra aartshertog Karel meerderjarig was verklaard. In 1517 
fungeerdee K. ook even als opvoeder van de jonge infant Ferdinand. 

dd K. zetelde in 1510 in Margareta's raad. 
hh Aan het eind van 1506 zond Maximüiaan K. als onderhandelaar naar Engeland. Aan 

hett eind van 1516 werd K. als één van de gevolmachtigden van de Nederlandse 
regeringg naar Spanje gezonden. Hij moest er regent kardinaal Ximénez de Cisneros 
controleren.. K. bouwde een goede relatie op met de kardinaal. Later zou K. samen 
mett hem en met kanselier Jean Ie Sauvage tot eenzelfde factie behoren. Hun tegen-
standerss waren Willem van Croy-Chièvres*, Francisco de los Cobos en Juan Rodri-
guezz de Fonseca, bisschop van Burgos. Naast raadsheer was K. tijdens deze periode 
premierpremier sommelter van koning Karel. In mei en juni 1518 vervulde K. een diplomatieke 
missiee aan het Franse Hof. In juli 1518 spande K. zich samen met Laurent Gorre-
vod**  in om Margareta een nieuw regentschap te bezorgen. K. bracht ook de voor-
stellenn van Bartolomeus de Las Casas voor een hervorming van het beleid in de 
Amerikaansee koloniën onder de aandacht van Karel V. In 1522 vervulde K. op-
nieuww een belangrijke diplomatieke missies in Spanje, Portugal en Engeland. In 
15255 onderhandelde K. namens de keizer over nakende huwelijk met Isabella van 
Portugal.. In 1530 ondernam K. zijn laatste diplomatieke reis. Ze voerde ditmaal 
naarr het Franse hof. 

kk K. begon zijn loopbaan in Franse dienst. Zo nam hi( in 1494 deel aan Karel Mi l ' s 

veldtochtt naar Napels. Omwille van zijn erg pro-Franse houding kon regentes 
Margaretaa K. nauwelijks velen. 

ARABARAB RSA 22 f. 106v en 23 f. 25r, J. Lameere ed., Recuet/ des Ordonnances. III,  71; Gachard 
cd... Collection dei voyages, ƒ, 348; II, 503; J Bartier, Légistes et gens des finances, 405, Kerckhofts-de 
!!  lei), De Grote Raad II, 112-114; L. Sicking en R. Fagel, 'In het kielzog van Columbus', 324 en 
F.. Walser m.m.v. R Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbehorden, 65, 124, 130, 132, 136, 140, 155, 
158,, 160, 192, 233, 236, 246, 254 en 263. 

1688 Er bestaat een La Chaux in de Doubs en een La Chaux-en-Bresse in de Jura, arr. Dole. 
1699 Dep. Jura. 
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2077 Poupet, Willem, heer  van La Chaulx, 1, BO 

cc W. zelfwas hofmeester van Maria van Bourgondië in 1477 

11 Vooral W.'s zoon Karel*  verwierf veel roem in dienst van de Bourgondisch-

Habsburgsee dynastie. 

R.AGR.AG Raad van \ 'laandtrtn 34323 

2088 Poursiévant, de graaf van, 1, ON 

cc P. vergezelde de jonge Karel V in 15P tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn 
dagvergoedingg bedroeg 48 s. 

Gachardd ed., Collection dts voyagts. II, 503. 

2099 Pynnock, Lodewijk , ridder? (ca. 1435 - 3.05.1504), l, BR 

aa L. was een telg uit een familie van Leuvense patriciërs. Hij was de zoon van een 
gelijknamigee vader en van Maria van Kortembach. L. x in 1459-1460 Beatrijs uten 

Lyermngen.. Het huwelijk bleef kinderloos, 
bb L. had veel geld uitgeleend aan Maximiliaan, de Luikse bisschop jan van Horn, de 

stadd Leuven en vele anderen. Deze moeilijk invorderbare leningen brachten J. in 
14966 in grote financiële moeilijkheden. L. zou deze moeilijkheden nooit te boven 
komen, , 

cc In maart 1477 trad L. als chevalier de compaigne toe tot de hofhouding van Maria van 

Bourgondië.. In november werd hij tevens raadsüd-kamerheer van Maximiliaan. L. 
wass hofmeester van Filips de Schone vooraleer deze zelfstandig regeerde, 

gg In 1468, tijdens de Luikse oorlog, ridderde Karel de Stoute L. 

11 L. onderhandelde in 1477 namens de Staten-Generaal met Lodewijk XI over een 

mogelijkk huwelijk van Mana van Bourgondië met de Franse dauphin. 
kk L. steunde Jan van Hom op hartstochtelijke wijze in diens strijd om de bisschoppe 

lijk ee troon van Luik. In ruil gaf Jan van Hom L. o.a. de meierei Montenaken in 

pand.. L. koos de zijde van Maximiliaan in diens strijd tegen Filips van Kleef*. Uit 
woedee hierover vernielden de Leuvenaars L.'s huis en namen ze al diens bezittingen 
waarr ze de hand op konden leggen in beslag. 

11 In 1477 fungeerde L. als hertogelijk meier van Leuven. Zijn positie kwam tijdens de 

opstandd van 1477 even in het gedrang. 

RAGRAG Raad van X'laandertn 34323, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilien',, 118, V \ larsin, La pnnerpauté de Liegt d la fin du rignt de I^ouis de Bourbon, passim, L. 
Dee Mecheleer, 'Un officier du pnnce', 351-369, R. Van Uytvcn, in. XBW' II, k. 715-718 en 
Idem,, '1477 i n Brabant', 264. 
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2100 Raville170, Jasper  van, ridder,  1, LUX 
aa J. was een telg uit een vooraanstaande adellijke Luxemburgse familie. In 1477 was 

eenn zekere Willem van Raville Luxemburgs maréchal hereditaire de la noblesse. Was deze 
mann een verwant van J? 

cc J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 
kk J. steunde, ook in 1477, de aanspraken van Maria en Maximiliaan op het hertogdom 

Luxemburg. . 

Gachardd cd., 'Ordonnancc et état de Ia majson de MaximUien', 118; R. Peut, 'lx- Luxembourg 
ett Ie recuJ du pouvoir central', 395. 

2111 Remude, de heer  van, 1, ON 
cc R. werd in november 1477 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd cd , 'Ordonnancc et état de la maison de Nfaximilien', 119 

2122 Renty171, Oudart van, ridder,  1, AP 
aa O. stamde uit een Artesische familie van financiële ambtenaren, 

cc In november 1477 werd O. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 118 en W. Paravicini, Guy de 
Brtmeu,Brtmeu, 346 n. 417. 

2133 Ribeaupierte172, Willem, heer  van (1468-7.10.1547), 1, DR 

ee In 1516 werd W. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel). 

HetHet Gulden Vues, 39. 

2144 Rochefort, Guy van, heer  van Pluwault-Longeau en Abergement-lès-Auxon-
ne1733 en baljuw van Aval (-1507), 1, BO 

aa G. was een telg uit een adellijke familie uit het Vnjgraafschap. G. was de jongere 

broerr van Willem. Willem trad net zoals G. kort na de vrede van Atrecht in dienst 
vann de Franse koning. G. x 1) met Kathanna Vury en x 2) met Mana Chambellan, 

diee eerder was gehuwd met audiencier)zs\ Gros. 
cc Van 1477 tot en met 1482 was G. kamerheer van Mana van Bourgondië. 

17(11 Er bestaan twee dorpen Raville, een in het dep. Moselle en een ander in het dep. Meur-
the-et-Moselle. . 
1711 Dep. Pas-de-Calais, arr. St. Omer, k. Fauquemberghes. 
1722 Rapolstein of Rubenstein. De bezittingen van dit huis kwamen later bij de keurvorst van 
dee Palts terecht. 
17ïï Heerlijkheid in het hertogdom Bourgondië. 
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dd Van 14""7 tot en met 1482 was G. ltd van de Hofraad van Mana van Bourgondië. 

hh G. vervulde hij talrijke diplamueke missies in dienst van Mana van Bourgondië. 

kk G. trad kort na de vrede van Atrecht in dienst van de Franse koning. Die stelde hem 

aann tot voorzitter van het Parlement van Di]on. Op 9 juli 149"' volgde G. zi]n broer 
Willemm op als kanselier van Frankrijk. Deze functie vervulde hij zeker tot in 1508. 
Inn 1499 vertegenwoordigde G. de Franse koning tijdens de ceremonie waarin Füips 
dee Schone leenhulde bracht voor Maanderen en Artesië. In januari 150" verkreeg 
G.. het privilegie om een jaarmarkt te houden in zijn heerlijkheid Fontaines. Deze 
waswas eerder vernield tijdens de oorlog. 

11 G. had rechten gestudeerd te Dole. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323, J Bartier, Ugistes et gens des finances, 381 n. 2 en 419 n. 4, 
M.T.. Caron. La noblesse, 97; A.J.M. Kerchoffs-de Heij, De Grote Raad II, 121; R. Petit, lx.-
Luxembourgg et Ie reeul du pouvoir central', 444 en J. Theurot, 'L'université de Dole', 293 
295. . 

2155 Roggendorff, Willem, baron van, 1, DR 

ff  W. werd op 27 januari 1518 benoemd tot stadhouder van Friesland. Hij was er de 

opvolgerr van Flons van Egmond. In 1521 nam W. ontslag, waama hij terugkeerde 
naarr Duitsland. 

gg In 1509 nam W. deel Maximiliaans campagne tegen Venetië. Zo streed hij in juni 
voorr de muren van Padua. 

M.. Dressel, Graf Fitelfnednch II., 144; E. Poullet, Les gouverneurs de province, 182. 

2166 Rolin, Antoon, heer  van Aymeries174 en van Anthumes (ca. 1424-4.09 149^), 1, 
HE E 

aa A. was een zoon van Nicolaas, de bekende kanselier van Füips de Goede, en van 

dienss derde echtgenote Guigone de Salins. Na het overlijden van Nicolaas raakten 
zijnn kinderen A., Willem* en Phüipotte het aanvankelijk met eens over de verdeling 
vann de erfenis. Slechts vonnissen van het Parlement van Mecheien boden uitkomst. 
A.. had nog een tweede broer, Jan. Deze werd eerst bisschop van Chalon en later 
vann Autun. Ook werd Jan kardinaal gecreëerd. A. x op 8.08.1444 met Maria van 
Aill yy (+ 8.06.1498), dochter van Raoul d'Aüly, ridder en vtdame van Amiens. Uit dit 
huwelijkk sproten zeker zes kinderen: Jan, Jacob, Lodewijk, Nicolaas, Nicole en 
Anna.. Van al deze kinderen zou alleen Lodewijk*  later op het voorplan treden. De 
meestee bezittingen van A. kwamen dan ook bij hem terecht. 

bb Ter gelegenheid van zijn huwelijk ontving A. bezittingen van zijn vader, waaronder 
dee heerlijkheid Aymeries. 

p44 Aulnoy-Aymenes, Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Berlaimont. Eertijds in de 
proosdijj  Maubeuge. 
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cc A. behoorde tot de intimi van de jonge Karel de Stoute. Hij deelde dan ook in de 
klappenn toen zijn vader in ongenade viel aan het Hof. Omgekeerd nam de loopbaan 
vann A. opnieuw een hoge vlucht nadat de factie van de Croys*  op haar beurt van 
hett Hof was verbannen, (zie f en g). A. betoonde zich een erg actief Ud van Karel de 
Stoute'ss hofraad. In november 1477 trad A. toe tot het Hof van Maximiliaan als 
raadslid-kamerheer.. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 24 s. In 1494 werd A. opge-
nomenn als kamerheer ui de eerste hofhouding van Filips de Schone als zelfstandig 
vorst. . 

ff  A. werd op 22 december 1467 benoemd tot gTootbaljuw en kapitein-generaal van 

Henegouwen. . 
gg In de jaren 1440 en 1450 was A. betrokken bij verschillende militaire ondernemin-

gen,, zoals de Gentse oorlog en een expeditie tegen Utrecht. Verder was hij toen ook 
kapiteinn van een ordonnantiebende. Sinds 1467 was A. tevens gouverneur van 
Avesness en Landrecies. 

jj  Sinds 1448 zetelde A. in de staten van Henegouwen. 
kk A. verzette zich immer krachtig tegen de voortdurende Franse invallen in Hene-

gouwen.. Lodewijk XI nam dan ook al de Bourgondische bezittingen van A. waar hij 
dee hand op kon leggen in beslag. Die lagen vooral in de omgeving van Dijon en van 
Chalon.. A.'s zoon Lodewijk*  zou deze bezittingen later terugkrijgen. 

11 In 1454 kocht A. het opperjachtmeesterschap van Henegouwen. In de vroege jaren 

1490'' trad A. op als voogd van Francoise van Luxemburg. 

J.. Chmel ed., Urkunden, 538; j.T. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 247 en 
260;; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 117; Guükume, Htstoire 
desdes bandes dordonnance, 222; C. Mathieu, in: BN. XXIX, k. 800-803, W. Paraviciru, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, 24 n. 50 en 482 n. 108 en H. Poullet, Les gouverneurs de province, 162. 

2177 Rolin, Lodewijk , heer  van Aymeries en van Lens (- ca. 1516), 1, HE 
aa L. was een zoon van Antoon*. L. had een buitenechtelijke zoon. Die was de enige 

erfgenaam.. In de jaren 1520' was deze zoon een vooraanstaand militair. 

cc J2«Ö£# qua was L. ook kamerheer van de jonge Karel V (zie ook onder d). 

dd Uiterlijk sinds december 1510 was L. lid van Margareta's Raad. Daar betoonde hij 

zichh een medestander van de regentes en een voorstander van een pro-Engelse 

koers. . 
gg L. was kapitein van één van de acht ordonnantiebenden die aan het begin van de 

zestiendee eeuw actief waren. Deze bende bestond uit 50 hommes d'armes en 100 
boogschutters. . 

II  Tijdens Filips de Schone's eerste Spaanse reis moest L. de Franse gijzelaars verma-
kenn met jachtpartijen. L. kreeg hierbij o.a. het gezelschap van Karel van Croy-
Chimay*.. De vorst verwachtte verder dat L. de gijzelaars zijn jachtvogels zou ter 
beschikkingg stellen. 



HANSS Ccx)!̂  

AD\'AD\' B 18825 (23954), J. Lameere cd., Recuetl des Ordonnames. UI, 71, Guillaume, Htstoirt des 
bandesbandes d'ordonnance, 56-57 en 222, A. de Fouw, Philips van Kleef, 350; S.J. Gunn, The Duke of 
Suffolk'ss March', 605 en A. NX'ahher, Die Anjange Karls V., 137 en 139. 

2188 Rolin, Willem van, heer  van Beauchamp175, van Sainte-Colombe-sur-Seine en 
vann Courcelles-Ies-Rangs, 1, BO 

aa W. was een zoon van kanseber Nicolaas Rolin en dus een (ha]f-)broer van Antoon* 
enn van kardinaal Jan. W. x Mana van Lévis. Eerder had vader Nicolas de bezittingen 
vann haar pro-Franse familie laten confisqueren. Ze werden als bruidschat aan Mana 
meegegevenn en kwamen zo legaal in handen van de Rolins. 

bb Beauchamps was een allodium. In 1-P4 bedroeg W.'s inkomen uit dit goed 200 f, 

W.'ss totale heerli)k jaarinkomen in Bourgondië liep toen op tot 981 £. 

cc W. was kamerheer van Karel de Stoute. In november 1477 werd hij ook raadslid-
kamerheerr van Maxirruliaan. 

kk \Y. dankte een benoeming tot groot-baljuw van Autun aan de invloed van zijn 
vader.. In 1470 trad hi] even in dienst van de Fransen. Maar in 1471 was W. opnieuw 
kapiteinn van het hertogelijke leger in Bourgondië. In 1475 was W. tevens kapitein 
vann Dijon. Wellicht zette hij kort na 1477 zijn loopbaan verder in Franse dienst. 

Jeann Molinet, Chromques. I, 116; Gachard ed.,'ürdonnance et état de la maison de Maximi-
üen',, 118; MI' . Caron, La noblesse dans Ie ducht de Bourgogne, 394, 437-438, 479, 506, 508 en 529 
n.. 312 en R. Vaughan, Charles the bold, 257-258. 

2199 Romny (of Ronny/Rcmgy?), de heer  van, (= Robrecht van Melun?), 1, HE 

cc R. was krachtens de hoflijst van 14 maart 1497 kamerheer van Filips de Schone. 
Zijnn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. Ook in hoflijst van februan 1500 werd R. 
vermeldd ais kamerheer. Zijn dagvergoeding was inmiddels gezakt tot 30 s. Hij moest 
toenn van november tot en met april aan het hof verblijven. 

ARABARAB RSA 22 f 105r en 22bis. 

2200 Rosimbos, Jan van, heer  van Fromelles176, ndder ( 11 02.1479), 1, WAT. 
aa j . x Philippine Fremauit, een telg uit een Rijsels geslacht van geldwisselaars. 

bb Zijn vijf lenen in de kasselnj van Rijsel brachten hem in 14~5 191 £ netto op. 

cc J. was eerst kamerheer van hertogin Isabella van Portugal en raadsheer van Füips de 

Goede.. Hij was tevens een van de opvoeders van hun zoon Karel van Charolais en 
dienss tweede kamerheer. Ook Antoon van Bourgondië*  en Adolf van Kleef* 
ontvingenn hun opvoeding deels van J. 

33 Nu in het dep. Saóne et Loire, k. Gueugnon, gem. Neuvy-Grono-Champ. 
66 Dep. Nord, arr. Lille, k. La Bassée. 
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dd Toen Karel van Charolais in 1454 de regende voor Füips de Goede waarnam tijdens 

dienss reis naar Duitsland, zetelde j . in de raad die de jonge graaf bijstond. 
ff  In 1468 benoemde Karel de Stoute J. tot stadhouder van Waals -Vlaanderen. J. 

behieldd deze functie tijdens de crisis van 147"7. Op 9 apnl 1477 legde J. opnieuw de 
eedd af als stadhouder. Hij bleef wellicht tot 1479 in dienst. 

gg J. was slotvoogd van Le Quesnoy sinds 1456. 
hh ). reisde in 1444 als gezant van Isabella van Portugal naar Milaan. 
11 J. werd begraven in de Rijselse Stnt-Pieterskerk. 

|.T.. de Smidt, KI . Strubbe ca. cds., Chronologische lijsten. I, 176; Cl 1. Cools, Met raad en daad?, 
234-236,, H. Kruse, Hoj Amt und Gagen, 210 n. 184, H. Pirenne, in: BX. XX, 139-140 en M 
Sommé,, Isabelle de Portugal, 308. 

2211 Rosimbos, Pieter  van, heer  van Fromelles, ridder,  1, WVL, 
aa P. was wellicht een kleinzoon van de vorige. P.'s zoon Frans was van 1525 tot 1558 

proostt van de Rijselse Sint-Pieterskerk.1" P. had ook een dochter Johanna. Zij x Jan 

vann Longue val*, 
cc P. was in de jaren 1520' eerste hofmeester van Margareta. Tevens was hij toen 

hoofdd van haar persoonlijke fianaële raad. 
hh In 1527 en in 1528-'29 reisde P. als Margareta's persoonlijke gezant over weer naar 

Spanje,, waar Karel V zich op dat ogenblik bevond. In 1532 zond Karel V P. als 

gezantt naar Schotland, 
kk Margareta van Oostenrijk had, vooral üjdens haar laatste jaren, een zeer groot 

vertrouwenn in P. 

M.. Baelde, De collateral raden, 115 n. 2, R.S. Duplessis, Ul/e and the Dutch Revolt, 166; R. Fagel, 
DeDe Htspano-l rlaamse wereld, 309-310 en L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 23 n. 1, 
1166 n. 5 en 322. 

2222 Roubaix178, Pieter  van, heer  van en van Herzele (1415-7.06 1498), 1, WVL 
aa P. was een zoon van Jan (+ 1449), die tot de eerste promoue Yliesndders behoorde, 

enn van Agnes van Lannoy (+ 1464), een zus van Füips I van Lannoy*. P. x Margare-
taa van Gistel (+ 1495). Uit hun huwelijk sproot een dochter: Isabeau. Isabeau x 
Jacobb van Luxemburg, heer van Richebourg179 en broer van de onthoofde Pieter 

' ""  L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 370 houdt Frans per vergissing voor 
Pieter. . 
1788 Dep. Nord, arr. Lüle. 
1799 De Vhesridder Jacob ging na een weinig comfortabele Franse gevangenschap in 1475 
overr naar Lodewijk XI . Cfr: J. Paviot, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 138-140. 
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vann Luxemburg. P. had ook minstens twee buitenechtelijke kinderen: Johanna en 

Adnaan.. Deze werd later raadsheer bi] de Grote Raad in Mechelen. 

bb In 1475 was P. de grootste grondbezitter in het Rijselse. Zijn heerlijk jaarinkomen 

aldaarr bedroeg 3281 £. 

cc In november 14"^ trad P. als raadshd-kamerheer toe tot de hofhouding van Maxi 

rruliaan.. Eerder al had hij deze functie bekleed in de hofhouding van Karel de 

Stoute. . 

hh In juni 1488 nam P., als lid van de adelli|ke stand, deel aan onderhandel ingen over 

dee neutraliteit van Waals-Maanderen (zie ook onder j). 

jj  In 1464 werd P op een convocaaeh|st voor de Staten-Generaal beschreven als lid 

vann de delegatie van Waals-Maanderen. 

kk Bij het conflict russen de Lannoy's en Karel de Stoute, tijdens de eerste jaren van 

dienss regering, steunde P. de vorst. Misschien speelde een zekere rivaliteit om con-

trolee over de streek een rol bij deze partijkeuze. 

gg In 14^5 voldeed P. aan de ordonnant ie omtrent de leendienst. 

11 In de jaren 1450 trok P. op bedevaart naar Jeruzalem. Hij keerde terug via Rhodos, 

Napelss en Rome. In H7" 1 zetelde P., waarschijnlijk op verzoek van Maria van Bour-

gondië,, in de rechtbank die moest oordelen over kanselier Hugonet en Guv van 

Bnmeu. . 

ADXADX B 3779 en 3781, JT. de Smidt, H 1 Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, I, 66, 153 en 
225,, Gachard cd, 'Ordonnance et état de la maison de Maximüicn', 117; W.P. Blockmans 
ed.,, 'De samenstelling van de Staten', 91 en 99; CU. Cools, Met Raad en Daad?, 237-238; T 
Ix-undan,, Histoire des seigneurs et de la seigneune de Roubaix, 134-150; W. Paravicini. Guy de Bnmeu, 
48""  n. 127 en R. Yaughan, Charles the Bold, 147. 

2233 Rup180, de heer  van, 1, BO 

aa R. was wellicht een afstammeling van de Bourgondische kanselier Pieter van Goux 

enn dus verwant met Willem van Goux '? 

cc R. werd in november 147"7 raadshd-kamerheer van Maximiliaan. 

dd Was R. dezelfde als de gelijknamige raadsheer van Karel Y tijdens diens eerste 

Spaansee reis? 

Ciachardd ed-, 'Ordonnance et érat de la maison de Maximilien', 118; Idem ed., Collection des 
royages.royages. II, 503 en M.T. Caron, La noblesse dans Ie ducht de Bourgogne, 25 en 394 

1H""  Wellicht: Rupt-sur-Saóne, Dep. Haute Saóne, arr. Yesoul, k. Scev-sur-Saóne et Saint-
Albin . . 
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2244 Rubempré, Antoon van, heer  van Bever181 (voor 1459 -), 1, BR 
aa Het geslacht van A. kwam oorspronkelijk uit de buurt van Amiens. Verschillende 

ledenn van zijn familie traden dan ook in Franse dienst. A. was de oudste zoon van 
Jann en Colle van Bousies. Deze J. werd \Tiesndder in 1473. Hij sneuvelde in 1477 
opp het slagveld bi] Nancv. De familie van J. onderhield nauwe banden met de 
Croy's*. . 

cc In maart 1 4^ trad A. als chevaiters de compaigne toe tot de hofhouding van Mana van 
Bourgondië.. In november van hetzelfde jaar werd A. tevens raadslid-kamerheer van 
Maximihaan. . 

R.4GG Raad van I 'laanderen 34323, Gachard cd., 'Ordonnance et état tic la maison de Maximi-
lien',, 119; I'. De Win, in: R. De Smedt ed.. Les chevaiters, 147-149 en D. Potter, War and govern-
ment,ment, 309. 

2255 Ruffey182, de heer  van, 1, BO 
cc R. werd in november 1477 raadslid kamerheer van Maximihaan. 

Gachardd cd , 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 118. 

2266 Salazar, Jan van, heer  van Heule en van Saint-Martin , ridder,  (= Ie Pent 

Salazar)) ( -na 1497), 1, YL 
aa J. was een kapitein afkomstig uit Biscaye. De zogenaamde Grand Salazar, die ook uit 

Btscayee kwam, was misschien een verwant van deze J. Maar die Grand Salazar streed 
inn dienst van Lodewijk XI en diens opvolgers. J. x tijdens de vasten van 1480 met 
Beatrixx van Portugal, dame van Berlaymont. Zij was tot op dat ogenblik weduwe. 

bb ]. het rechten gelden op de molens van Hulst en op polders in Nieuw-Namen. Aan 
hett eind van zijn loopbaan verkocht J. deze rechten aan Filips van Bourgondië-
Beveren*.. Zo zou hij over voldoende geld beschikken om zich in Spanje te vestigen. 

cc In november 1477 trad J. toe tot de hofhouding van Maximihaan als raadslid-
kamerheer.. j . vergezelde Füips de Schone in 1501-1503 als kamerheer tijdens diens 
eerstee reis naar Spanje. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. 

gg In 1477 was J. kapitein van Dowaai. In 1478 was J. betrokken bij de herovering van 
tall  van plaatsen op de Fransen. Hij voerde toen een bende van 50 lansen aan. 
Tijdenss de slag bij Guinegatte in 1479 was J. één van de aanvoerders van de voor-
hoede.. In 1483 wasj. kapitein van een ordonnantiebende van 100 lansen. In 1486 
veroverdee J. Terwaan op de Fransen, Toen Maximiliaan in 1488 werd gevangen 
genomenn door de Bruggelingen ontsnapte J. ternauwernood. J. streed vervolgens 
tegenn Füips van Kleef*  en de zijnen. Sinds 1480 was J. betrokken bij het herstellen 

IHII  B e v er m Vlaams-Brabant (arr. Halle); in het Frans: Biévène. 
1822 Er bestaan vier zulke plaatsen; twee in Bourgondië, Dep. Cöte d'Or en twee in 
Vnjgraafschapp (Dep. Jura en Doubs). 

file:///Tiesndder
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vann de rust in Holland en Utrecht. Hi) bestreed er de Hoeken. In 1490 bevocht J. 

opnieuww de Hoeken in Holland, daarbij maakte hij verschillende krijgsgevangenen 

waarvoorr hl] losgeld vroeg. In 1492 bedong J. bij de magistraat van Hulst een 
afkoopsomm van 1900 ƒ Zo kon zijn troepen soldij uitkeren, 

hh j . reisde tn 1488 samen met Boudewijn van Bourgondië*  als Maximüiaans gezant 

naarr Spanje. In 1496 woonde f. het huweüjk russen Ftlips de Schone en Johanna 
vann Casulië bij. Een jaar later trok J. weerom als diplomaat naar Spanje. 

]]  ] nam namens de Maamse edellieden deel aan de belangrijke vergadering van de 

Statenn Generaal die in het najaar van 1482 te Aalst werd gehouden, 
ïï Sinds 14 maart 149"7 ontving J. een jaargeld van Füips de Schone ten belope van / 

800. . 
kk ]. wilde zich na zi}n loopbaan terugtrekken in Spanje (zie ook onder b). 

AK4BAK4B ESA 22bis, J.T. de Smidt, KI Strubbe ca. eds , Chronologische lijsten. I, 435, (ïachard 
cd.,, Collection des voyages. /, 348, Idem, '()rdonnance et état de la maison de Maximilien'. 118, 
)cann Molinct, Chromques. ƒ., 59"; VC'.P. Blockmans ed.. Handelingen van de lieden. I, 251, V. Fris, 
in:: B\'. XXI, k. 183-189, R. Fagel, De Hispano-l 'laamse wereld, 294-295 en 379; Cïuillaumc, His-
toiretoire des bandes dordonnance, 224 en 11 Wicstlecker, Kaiser Maximilian I. I, 146, 155, 160 en 202. 

2277 Saksen, Albrecht , hertog van (31.07.1443 - 12.09.1500), 1, DR 
aa A. was de jongste zoon van de keurvorst van Saksen en van een zuster van keizer 

Fredenkk III . A. x Sidorue, een dochter van de koning van Bohemen. 

bb Bij de opdeling van het familiepatnmoruum, in 1485, verwierf A. het markiezaat 
Meissenn en het landgraafschap Thünngen. 

ee Alhoewel A. reeds in 1478 in de Orde van het Gulden Mies was opgenomen, ont 

vmgg hij de befaamde halsketen pas in 1491 (Mechelen, 15° kapittel). 

ff  In december 1488 stelde Maxirmliaan A. aan tot stadhouder-generaal voor de 
Nederlanden.. A. vestigde zich te Mechelen. Aan A's stadhouderschap-generaal 
kwamm een einde bij het aantreden van Füips de Schone als zelfstandig vorst (augus-
tuss 1493). Bij het pacificeren van de Nederlanden had A. veel schulden gemaakt. 
Diee liepen naar schatting op tot 302.000 ƒ Ter vergoeding hiervan verleende Maxi-
mihaann A. in 1498 het erfelijk stadhouderschap over Friesland. Dit gewest was in 
datzelfdee jaar een koninklijk leen geworden. 

gg In 14~,""-14"18 A. streed in Artesie aan de zi)de van zijn neef Maximüiaan tegen de 

Fransen.. In 1488 was A. betrokken bij de vrijlating van Maximdiaan uit diens Brug-
see gevangenschap. Als stadhouder-generaal kreeg A. de opdracht het gezag van Ma-
ximiliaann te herstellen. Met behulp van een sterk leger van Duitse landsknechten 
slaagdee hij daar in. De onderwerping van Sluis in oktober 1492 vormde het sluitstuk 
vann deze campagne. Verder leverde A. in 1494, 1496 en 1498 nog namens Maxirm-
liaann slag tegen de Geldersen. 

ïï Na augustus 1493 verdween A. niet uit het blikveld van de Habsburgers Zo prijkte 
zijnn naam op de hoflijst van 14 maart 1497. Zijn jaargeld bedroeg toen 5000 goud-
gulden. . 
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11 A. sneuvelde in de stnjd regen het rebelse Groningen. 

ARABARAB RSA 22 bis flv; P. Baks, 'Saksische heerschappij in Friesland', 85-106, W. Blockmans, 
'Albrechtt de Stoutmoedige', 189-200 en Idem, in: R. De Smedt ed.. Les chevaliers, 191-192. 

2288 Saksen, Hendrik , hertog van, 1, DR 
aa H. was een zoon van de vorige en een broer van de volgende. 
ff  Na het overlijden van Albrecht gingen diens rechten op Friesland op H. over. Deze 

wass echter niet geïnteresseerd in dit roenge gebied. II . sloot daarom reeds in apnl 
15000 een verdrag met zijn broer Jons. Hierin werd bepaald Hendrik en jons samen 
hett bestuur over Friesland zouden uitoefenen. In 1504 nam jons het bestuur over 
Frieslandd zelf ter hand (zie hieronder). 

PP Baks, 'Saksische heerschappij', 99-106 en H Poullet, Gouverneurs de province, 181. 

2299 Saksen, Joris van, 1, DR 
aa ]. was de broer van de vorige en een zoon van Albrecht. 
ff  Van 1501 tot en met 1503 deelden J. en zi)n broer Hendrik (zie aldaar) de rechten 

opp Friesland. In dat laatste jaar droeg Hendrik zijn aanspraken over aan J. en in 
15044 nam J. het bestuur zelf ter hand. Op 15.05.1515 droeg J. de rechten op Fries-
landd op zijn beurt over aan de jonge Karel V. 

P.. Baks, 'Saksiche heerschappij', 99-106 en K. Poullet, Gouverneurs de province, 181. 

2300 Salenone, de heer  van, 1, BO? 
aa Wellicht was deze man afkomstig uit Savoie. 
cc In november 1477 werd hij raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 

gg In 1479 streed S. bij Guinegatte. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximiiien', 118 en jean Molinet, 
Chromques.Chromques. I, 305. 

2311 Sauye, Heer  van, 1, AP? 
cc S. was in maart 1477 Chevalier de compaigne van Maria van Bourgondië. Op TT: augus-

tuss werd hij van de lijst geschrapt "attendu qu'tl üent partij contraire". 

R^4GG Waad van 1 'bandertn 34323 
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2322 Saveuses, Karel van, heer  van Samerain Molin/Souverein-Moulin 183, ridder,  1, 

AP P 

aa De familie Saveuse was een belangrijk adellijk geslacht uit het grensgebied tussen de 

Nederlandenn en Frankrijk. 

bb In 1472 betwistte K. Nicolaas van Avelus*  het bezit van de Artesische heerlijkheden 

Lee Tülov en Vaubc. De hertog zou deze aan K. hebben geschonken en niet aan zijn 

tegenstrever.. Voor de Grote Raad kregen beide partijen gedeeltelijke genoeg-

doening. . 
cc K. was reeds raadshd-kamerheer van Ivarel de Stoute. In november 14"" bekleedde 

K.. deze functies ook in de hofhouding van Maximiliaan. 
gg IC. was in 14"8 kapitein van een bende van 25 lansen. 
11 Füips de Schone keerde C sinds 14.03.1497 een jaargeld uit van / 400. 
11 K. had een paard verkocht aan Guy de Bnmeu, maar betaling bleef uit. De Grote 

Raadd gebood de erfgenamen van G. de aankoopsom alsnog te voldoen. 

AFL4BAFL4B RSA 22bis; J.T. de Smult, Hl Strubbe e a. eds.. Chronologische lijsten, ƒ, 41 en 14], 
Cïachardd cd., 'Ordonnancc et ctat de la maison de Maximilicn', 118, Guillaumc, Htstotrt des 
bandesbandes d'ordonnance, 224. 

2333 Savoie, Jacob van, graaf van Romont184 (russen 1447 en 1452 - 30.01.1485, 

kasteell  van Ham in Picardië), l, BO 

aa J. was de 9° zoon van hertog Lodewijk van Savoie en Anna van Cyprus. In 1460 J. x 

Manaa van Luxemburg. Deze Maria was een dochter van Pieter II van Luxemburg* 

enn van Margareta van Savoie. Mana was bijgevolg een volle nicht van J. Paus Pms II 

verleendee dispensatie voor het huwelijk van J. en Mana. Er sproot een dochter uit: 

Louise-Francoisee (+ 27.09.1511). Zij x met Hendrik ÏI I van Nassau* (1483-1538). 

Naa het overlijden van J. hertrouwde Mana in 1487 met Frans van Bourbon. 

bb In 1460 ontving f. uit het domein van zijn vader als apanagegoederen de baronie 

Yaudd en de kasselnj, later graafschap, Romont. 

cc J. trad in 1468 in dienst van de Bourgondische dynastie. 

ee In 1478 volgde de beloning van j . 's stnjd voor de rechten van Mana van Bourgon-

dië:: J. werd opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies (13° kapittel, Brugge). 

Tijdenss het Bossche Mieskapittel (1481) benspten de aanwezige ndders J. om zijn 

lossee levensstijl. 

ff  In 1473 ontving ]. het stadhouderschap van Artesië. Hij werd toen in de bronnen 

aangeduidd als lieutenant general des marches de Ptcardie. In 1475 werd J. stadhouder en 

luitenant-generaall  van Beide Bourgondiës. 

gg J. nam deel aan de slag bij Guinegatte in 1479. 

^^ Samer bij Boulogne? 
1H44 Nu in Zwitserland, kanton Fnbourg anders dep. Vosges, arr. Epinal, k. Rambervülers. 
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kk Tijdens her crisisjaar 1477 verdedigde J. vol overtuiging de rechten van Maria van 

Bourgondie.. Na het overlijden van Maria van Bourgondië tn 1482, stelden de 

Staten-Generaall  j aan tot luitenant-generaal van de Neder landen. J. zetelde in de 

eerstee regentschapsraad die in Maanderen de macht van Maximiliaan betwistte. J. 

wass erg populair bij de Maamse stedelingen. Sinds 1483 voerde hij als kapitein-

generaall  hun milities aan. ] . nam deel aan de verzoeningspoging die de Miesndders 

uii  1484 opzetten. Nadat Maximiliaan in juni 1485 de toestand weer onder controle 

hadd gekregen, verdween ). noodgedwongen naar de achtergrond. Hij overleed 

enkelee maanden later in het kasteel van Ham in Picardië. 

B.. Bauchau, 'Jacques de Savoie (1450-1486)', 117-146; Idem, in: R. De Smedt ed.. Les cheva-
liers,liers, 168-1"0, Het Gulden l 'lies, 37; K. Poullet, Les gouverneurs de province, 160 en H. Wiesrlecker, 
KuiserKuiser Maximilian l.l, 14^-149, 159 en H6. 

2344 Schenk, Joris, baron van Tou tenburg, drost van Vol lenhove (02.02.1540), 1, DR 

aa J. was een zoon van Willem en Kunigonde van Tettau. J. x 1) Anna de Vos van 

Steenwijkk (+ 1526) x 2) in 1526 Johanna van Egmond (1498-), een dochter van Jan* 

enn Magdalena van Werdenberg. 

ee }. werd in 1531 verkozen tot vhesndder (20° kapittel, Doornik). 

ff  In 1521 volgde J. Willem Roggendorff*  op als stadhouder van Friesland. In 1528 

kwamm Overijssel bij het ambtsgebied van J. In 1536 n a m j. namens Karel V Dren-

the,, Groningen en de Ommelanden in. Hij werd meteen ook stadhouder van deze 

gewesten. . 

AA W.H. Dek, Genealogie der heren engraven van Egmond, 51; I-.V.G. Gorter-van Roven, Mana van 
Hongarije,Hongarije, 211, 223 en 229, Het Gulden l'lies, 40 en I-;. Poullet, Les gouverneurs de province, 182. 

2355 Schorisse185 (= Escorna ix ), Lodewi j k van, ridder,  1, YL 

aa Was L. verwant aan de familie Lalaing? Die familie nam droeg later de titel heer van 

Schorisse. . 

cc In november 147"? was L. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

11 In 1472 trad L. op als eerste commissaris voor de wetsvernieuwing in leper. Hij 

vervingg toen Guy van Bnmeu. In 1482-1483 was een zekere Ions van Schorisse, 

heerr van Meulebeke, één van de burgemeesters van het Ynje. 

Gachardd ed.,\)rdonnance et état de la maison de Maxtmilien', 118, W.P. Blockmans, De 
volksvertegenwoordiging,volksvertegenwoordiging, 90 n. 8" en \X'. Paravicini, Guy de Bnmeu, 461-462 n. 52. 

n:>n:>  Prov. Oost-Maanderen, arr. Oudenaarde, gem. Maarkedal. 
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2366 Simevi l le, ridder,  1, ON 

gg In de hofli]st van 14 maart 149" werd S. aangeduid als " 'mamhal de nostrz bostel et mais-

tretre de nostre artillerie". 

ïï Füips de Schone keerde S. sinds dezelfde dag een jaargeld uit van ƒ 1200. 

ARABARAB RSA 22bis. 

2377 Stavele, Jan I V van, heer  van Izegem1 8 6,1, \"L 

aa J. had een gelijknamige zoon. Deze zou in 1488 namens de Maamse adel één van de 

hett verdrag dat leidde tot de vn)lating van Maximiliaan uit Brugge mede 

ondertekenen. . 

cc J. werd raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14~7. 

jj  ]. zetelde in 1464 namens de adel in de Maamse statenvergadering. In 1468 woonde 

].. naam van de Brugse kasseln] de intrede van Karel de Stoute in Brugge bij. Al s 

vertegenwoordigerr van het Brugse Vrij e onderhandelde ). eind januari 14"71 te Sluis 

mett enkele Hollandse en Zeeuwse afgevaardigden over de uitrusting van een vloot 

terr verdediging van de kust. 

11 J. was baljuw van de stad en de kasseln] Kortrijk . In 14"7"" was f. schepen van het 

Brugsee Ynje. In 1487-1488 zou J.'s zoon optreden als één van de vier 

burgemeesterss van dit college. 

Jeann Molinet, Chromquts. II, 22; J.T. de Smidt, H l . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 361; 
J.G.. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 124; Gachard ed., 'Ordonnance et 
étatt de la maison de Maximilien', 118, ). Van Acker, De familie van Stavele, 105-108; W.P 
Blockmans,, De volksvertegenwoordiging, 90 n. 87 en J. Dumolyn en I\ Van Tricht, 'Adel en nobi-
litenngsprocessen',, 210. 

2388 Stavele, Josse van, heer  van Glajon187,1, HE 

aa J. x Johanna van Ligne. Was f. de vader van Füips (1508-1563), militair en lid van de 

Raadd van State sinds 1555? Deze Füips ontving aanvankelijk een jaargeld van 600 £. 

Laterr werd dit opgetrokken tot 1200 £, en in 1556, bij Füips uitverkiezing tot \Ties-

ndder,, zelfs tot 2200 £. In 1557 schoot Füips 11.580 £ soldij voor aan de konink-

lijk ee troepen. In 1559 betaalde hij ook 3600 £ soldij vooruit aan Engelse troepen in 

dienstt van Füips II . 

cc J. was kamerheer van de jonge Karel V tijdens diens eerste reis naar Spanje in 1517. 

Zij nn dagvergoeding bedroeg toen 48 s. 

Gachardd cd.. Collection des voyages. II, 503 en M. Baelde ed.. De domeingoederen van de vorst, 56, 
343,, 366, 373, 385, 405 en 407 

ff'' Prov. West-Maanderen, arr. Roeselare. 

Nuu Glageon, dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Trélon. 

file:///Ties
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2399 Thiennes188, Jacob van, heer  van Caestre189, Rumbeke, e t c, bijgenaamd 
Lombisee ( 1534), 1, VL 

aa J. x 1) op 11.02.1500 met Isabella de Plaine een dochter van kanselier Thomas*. J x 
2)) met een dochter van Jan Ghysbrechts en Kathelijne Calewaerts. 

cc Maximiliaan wilde J. in december 1510 benoemen tot kamerheer van de jonge Karel 

Y. . 
dd Maximiliaan vatte in december 1510 ook het plan op J. te benoemen tot hd van 

Margareta'ss raad. Yoorwaarde hiertoe was wel dat J. het baljuwschap van Brugge 
zouu opgeven. 

ff  Sinds 4 oktober 1512 was J. soeverein-baljuw van \~laanderen (zie ook onder 1). Yan 
15244 tot 1528 trad j . op als plaatsvervangend stadhouder van Holland en Zeeland 
voorr Antoon van Lalaing*. J. boekte in deze periode nauwelijks successen in de 
strijdd tegen de Geldersen en hij maakte zich dan ook met erg geliefd bij de Staten. 

gg In 1511 nam J. samen met Jan van Wassenaar*  deel aan de veldtocht tegen de 

Friezen. . 
hh In 1514, 1518, 1520 en 1521 vervulde J. diplomatieke opdrachten. 
11 j . was hoogbaljuw van Gent sinds 1501 en schepen van het Brugse Yrije sinds 1504. 

Ditt laatste ambt bekleedde hij voor de rest van zijn leven. Tevens was J. van 1503 
tott 1534 de vierde vorstelijke commissaris voor de wetsvernieuwing in Vlaanderen. 

J.T.. de Smidt, Hl Strubbc e.a. cds.. Chronologische lijsten. II, 432; J. Lamcere ed., Recual des 
ordonnances.ordonnances. III,  71; P.P.J.L. Van Peteghem, De Raad van Vlaanderen, 110-111; T. Tracy, Holland 
underunder Habsburg Rule, 84-85 en K. Varcnbergh, 'I.e portrait de Jacques de Thienncs', 1-26. 

2400 Toulongeon, Claude van, heer  van La Bastie-sur-Cerdon en van Chastelier-
en-Champagnee (ca. 1420 - voor 1504), 1, BO 

aa C. was een zoon van Antoine van Toulongeon (maarschalk van Bourgondie) en 
dienss tweede echtgenote, Kathanna van Bourbon, dame van Clessy. In 1476 C. x 
Guülemettee van Yergy (-na 30.09.1509), weduwe van Willem van Pontailler, heer 
vann Talmay. Guillemete was de zuster van Willem*. C. had een broer Tnstran. 

bb Toen C. zich in 1477 verzette tegen de Franse invallen in Bourgondie nam Lodewijk 
XII  al zijn bezittingen in beslag (zie ook onder g). De vrede van Atrecht bepaalde dat 
C.. al zijn bezittingen terugkreeg, maar dit liep met van een leien dakje. Terwijl C. 
achterbleeff  in de Nederlanden, poogde zijn echtgenote in Bourgondie hun goederen 
opnieuww in bezit te nemen. Pas in 1490 ontving het koppel de benodigde remissie-
bneven.. Maar dan nog weigerde een enkeling goederen die hij als de zijne be-
schouwdee terug te geven. Zo veroordeelde de Mechelse Grote Raad in 1495 Cs 
zwagerr Willem van Yergy*  tot afstand van de heerlijkheden Bourbouleurey en Ann-

1888 Naamsvanant: Etienne de Lombise, heer van Caestre. Cfr. Kerckhoffs-de Heij, De Grote 
Raad.Raad. /ƒ,113. 
1899 Caestre, Dep. Nord, arr. Dunkerque. 

file:///~laanderen
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gue,1'"'' cüe eertijds C. hadden toebehoord. Willem bleef echter weigeren deze heer-
lijkhedenn terug te geven. Intervennes van de Parlement van Dole en de pauselijke 
curiee in deze mochten niet baten. Tot slot kreeg C s weduwe op 30 september 1505 
nogmaalss gelijk van de Mechelse Grote Raad. Of zij uiteindelijk ook daadwerkelijk 
bezitt heeft kunnen nemen van haar heerlijkheden blijf t onduidelijk (zie ook onder 
g).. In de Nederlanden bezat C. o.a. de heerlijkheden Bomem en Rumst. Guülaume 
dee Croy-Chièvres*  betwistte C. deze heerlijkheden; maar de Grote Raad wees ze in 
vonnissenn d.d. 8 februari 1493 en 14 maart 1494 definitief aan C toe. 

cc C. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14"". 
dd In 1493-1494 zetelde C. in de Jusütieraad van Füips de Schone. 

cc In 1481 werd C. verkozen tot Miesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). In 1491 
namm C, deel aan het Mechelse kapittel van het Gulden \l ies. 

ff  In 14"" benoemde Mana C. tot stadhouder van het Vnjgraafschap (zie ook onder 

g)--
gg In 14 2̂ stelde Karel de Stoute C. aam tot luitenant-generaal van het graafschap 

Roucyy en gouverneur van de Bourgondische tanden. In 14"" leidde C. het verzet 
tegenn de Franse aanvallen in Bourgondie. In 1480 verloor C. zijn laatste steunpunt 
inn het Vnjgraafschap. Hij trok zich nu terug in de Nederlanden. In 1493 speelde C. 
eenn belangrijke rol bij de herovering, onder leiding van Maximiliaan, van het Vrij 
graafschap.. Wellicht vestigde C. zich vervolgens daar opnieuw. 

hh C reisde in 1457 samen met Antoon van Bourgondie*, de Grote Bastaard, naar 
Engeland. . 

11 C. plande in de jaren 1450' een pelgrimsreis naar het Heilig Land. Hij nam o.a. deel 
aann het Rijselse Banket van de Fazant (1453) en het Brugse Toernooi van de Goud-
enn Boom (1468). Een altaarstuk waarop C. figureert, knielend onder de beeltenis 
vann zijn patroonheilige, wordt bewaard in het Art Museum van Worcester (Mass.) 
(Cat.. nr. 236 A). 

)T.. de Smidt. KI . Strubbe ca. cds.. Chronologische lijsten. I, 263, 2^3-274, 287, 293 en 435 en II, 
30-31,, Gachard cd, 'Ordonnance et état de la maison de Maximilicn', 117, [ Chmel cd.. 
L'rkunden,L'rkunden, 543, Ml ' . Caron, La noblesse dans Ie duché dt Bourgogne, 2"T9 en 512-514, | Richard, 
'Claudee de 'I oulongeon', 1"5-18" en Idem, in: R. De Smedt ed., lus chevaliers, 185-186 

2411 Trapezonde, Antoon, ridder,  1, ON 
cc A. was een raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., '()rdonnance et état de Maximilicn', 118. 

1111 Deze heerlijkheden lagen in het Vnjgraafschap bij Salins en Port-sur-Saóne. 

file:///lies
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2422 Trazegnies, Arnoud van, heer  van Arnemuiden, ridder  (-ca. 1506), 1, HZ 
aa A. was een broer van Jan I*  A. en Jan hadden nog twee zussen. Hun ouders waren 

Anseauu van Hamal (+ ca. 1489) en Margareta van Arnemuiden (+ ca. 1470). Het 
testamentt van Anseau bepaalde dat na zijn overlijden de Zeeuwse bezittingen naar 
AA zouden gaan en de Henegouwse naar Jan. De schepenen van Bergen op Zoom 
stondenn garant voor de uitvoering dit testament. A x Margareta van Elverdinge (-na 
1809.1521).. Uit dit huwelijk sproten zeker twee zonen: Jan en Karel. Deze zonen 
ruziedenn na het overlijden van hun vader met hun moeder om het bezit van 
Arnemuiden.. Margareta meende dat deze heerlijkheid haar weduwegoed vormde. 

bb De heerlijkheid Arnemuiden omvatte 1456 gemeten en 284 roeden land. Daarnaast 

hieldd A. nog verschillende lenen in Zeeland. 
cc A. werd in maart 1477 opgenomen in de Raad van Mana van Bourgondië. In 

novemberr 1496 schonk Filtps de Schone zijn raadsdsheer-kamerhng A. 300 £ om-
will ee van zijn verdiensten jegens de vorst o.a. "en avanchement ck son matratge". 

ADXADX B 2155 f191, R4G Raad van \ 'laanderen 34323; JX de Smidt, KI . Strubbe ca eds., 
ChronologischeChronologische lijsten. 11, 253, R. Fruin cd., De leenregtsters van Bemesten Schelde, nrs. 245, 326, "93-
"944 en 1045-1046 en AJ.M. Kerckhotfs-de 1 leij. De Grote Raad. 11. 148. 

2433 Trazegnies191, Jan I , 1° baron van en heer  van Irchenwez/Irchonwelz, 1, HE 

aa J. was een broer van de vonge en de vader van de volgende. J. x met Sibille van 
Ugne.. Sibille was een zus van Jan IV* en dochter van Michel, heer van Barbencon. 

cc In november 1477 trad J. als raadsüd-kamerheer toe tot de hofhouding van Maximi-

liaan. . 
gg In 1476 nam ]. deel aan de slag bij Granson. In 1479 streed J. ook bij Guinegatte. J. 

wass sinds 1479 kapitein van het kasteel van Aat. In deze functie voerde in 1480 het 

bevell  over 600 infantensten. 
)) In 1480 sprak J. een vergadering van de Dne Leden van Maanderen toe. Hij hoopte 

dee Leden ervan te overtuigen meer geld voor de landsverdediging ter beschikking te 

stellen.. J. nam in 1482 namens de Henegouwse edellieden deel aan de Gentse zitting 

vann de Staten-Generaal. 
kk J. was een partijganger van de eerste Vlaamse regentschapsraad (1483-'85). Daarom 

verbruidee hij het bij Maximiliaan. In 1485 verbleef J. te Gent. Hij ontving er de 

Fransee legeraanvoerder Filips van Crèvecoeur*. 
11 J. verloor in 1475 een proces in beroep voor het Parlement van Mechelen. 

|eann Molinet, Chromques. 1, 140, 164. 1"4, 180, 305, 323 en 455; J.T. de Smedt, KI . Strubbe 
ca.. eds.. Chronologische lijsten. I, 186, Gachard ed. 'Relation', 314, Idem ed., 'Ordonnance et 
ctatt de la maison de Maximüicn', 118, M. Baclde, in: \'BW. 4, k. 842-845 en j . Van Rompaey, 
DeDe Grote Raad, 460 n. 74. 

1911 Trasignies, prov. Henegouwen, arr. Charleroi, k. Fontaine 1'Evéque. 



404 4 H A N SS C O O LS 

2444 Trazegnies, Jan II , baron van, en van Silly, heer  van I r chouwez / I r chonwe lz, 

Hacqu igny,, Sepmer ies, Inchy en Hepp ign ies (ca. 1470-31.05.1550) 1, HE 

aa J. was de oudste zoon van Jan I, baron van Trazegnies en van Sibille van Ligne. J. x 

inn 1513 met Isabeau (+20 09.1559), de oudste dochter van Nicolaas van Werch in ', 

seneschalkk van Henegouwen. Uit dit huwelijk sproten 10 kinderen. Verder had J. 

nogg een bastaardzoon. De oudste zoon [acob sneuvelde in 1529 bi) Wenen in de 

stn|dd tegen de Turken. Ook Lodewijk en Karel overleefden hun vader niet. Een an-

deree Karel (+ 1578) die trouwde met Mana van Palant erfde de tttelheerlijkheden. 

Robertt (+ 1580) was hofmeester van Margareta van Parma en kapitein van Aat. 

Verderr kennen we nog een zoon en twee dochters: Jan, Damison en Beatrijs. 

cc f. vergezelde Fiüps de Schone als kamerheer tijdens diens twee Spaanse reizen. De 

eerstee keer bedroeg zijn dagvergoeding 30 s. In 151"7 reisde J. opnieuw naar Spanje, 

nuu als lid van de hofhouding van FJeonara, de zus van Karel V. 

dd Op 16.12.1540 werd ]. benoemd tot buitengewoon üd van de Raad van State. 

ee In 1516 werd j . verkozen tot Miesndder (18° kapittel, Brussel). 

gg Tijdens de eerste jaren van de zestiende eeuw nam J. deel aan de strijd tegen de Gel-

dersen.. ). commandeerde in 1521 de troepen die in Brabant, Henegouwen en 

Namenn waren gelegerd. Sinds juni 1540 tot bij zijn overlijden was J. ook kapitein 

vann de stad Aat. 

hh Toen Karel V's zuster Eleonara naar Portugal reisde om er koning Manuel te hu-

wen,, begeleidde J. haar opnieuw (zie ook onder c). In 1526 trad J. op als plaatsver-

vangerr van Karel toen deze in Lissabon per procuratie trouwde met Isabella van 

Portugal. . 

]]  j . zetelde in de Staten van Henegouwen en namens de tweede stand van dit gewest 

namm hij ook verschillende malen deel aan vergaderingen van de Staten-Generaal. 

11 In 1519 J. werd }. aangesteld tot baljuw van Waals-Brabant en Nijvel, maar hij gaf 

ditt ambt reeds een jaar later op. De centrale regering was op dat ogenblik verwik-

keldd in een ernstig geschil met het Nijvelse Sint-Gertrudiskapittel. J. verwelkomde 

Manaa van Hongarije in 1531 op zijn kasteel bi) haar aantreden als landvoogdes. J. 

wass wellicht een beschermeling van Willem van Croy*, heer van Chièvres. Diens 

echtgenotee Mana-Magdalena van Hamal was een nicht langs vaderszijde van f. 

(ïachurdd cd., Collection des voyages. /, 348, M. Baelde, De collaterale raden, 325-326, Idem. in: 
ABIT .. 4, 842-843, Het Gulden V'üts, 39 en Poncclet in: BN. XXI', k. 581-584. 

2455 Usye, Guy van, ridder, 1, ON 

cc G. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november H" 77. 

Cjachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118. 
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2466 Valengiö, de heer  van192,1, BO 
cc De heer van Yalengin werd in maart 1477 vermeld als chevalier de compatgne van Mana 

vann Bourgondie. In november van hetzelfde jaar trad hij als raadslid-kamerheer toe 
tott de hofhouding van Maximüiaan. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323; Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maiscm de 
Maximilien',, 118. 

2477 Vaudrey193, Claude van, heer  van 1'Aigle et van Chilly , ridder, BO 
aa De familie Yaudrev leverde verscheidene baljuws van Dijon. 
cc In november 1477 werd C. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. Eerder al was hij 

kamerheerr geweest van Karel de Stoute, 
gg C. was een bekwaam legeraanvoerder en een zeer bekend tournooivechter. In 1477 

boodd hij lange tijd weerstand tegen de Fransen in Bourgondie. Zo leidde hij in 1478 
dee verdediging van het kasteel Rochefort bij Auxonne. Uiterlijk in 1494 trok C. naar 
dee Lage Landen, 

kk Tijdens de regering van Karel de Stoute keerde C samen met Jan van Chalon*  (zie 
ookk onder 1) terug in Bourgondische dienst. Eerder had hij Lodewijk XI gesteund. 

11 C. behoorde tot de entourage van Jan van Chalon*, prins van Oranje. 

Philippee de Commynes, Mémoires, cd. J Dufournet, 468; Jean Molinet, Chromques. I, 179-181, 
200-2077 en II, 399-403, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, 
M.T.. Caron, La noblesse dans Ie ducht de Bourgogne, 143 en M. Harsgor, Recherches, 790. 

2488 Vaudrey, Lodewijk van, bijgenaamd de Schone, heer  Courlans/Courlaoux194, 
(++ na 1504) BO 

aa L. was wellicht een zoon van Lancelot en van Johanna van Goux. Johanna was een 
dochterr van kanselier Pieter van Goux en een zuster van Willem van Goux*. 

cc In november 1477 werd L. raadsheer-kamerling van Maximiliaan. In februari 1500 
wass hij kamerheer van Filips de Schone. Zijn dagvergoeding bederoeg toen 30 s. Hij 
moestt toen van mei tot en met oktober aan het hof verblijven. 

gg L. was eerst kapitein van de lijfwacht van Maximiliaan en later van de boogschutters 
vann Filips de Schone. L. was één de bekwaamste Bourgondische kapiteins. Maar hij 
brandschattee wel de plattelandsbevolking. Jean Molinet stelde dat hij in 1490 maux 

execrabksexecrabks beging. Ook raakte L. in 1487 even in Franse krijgsgevangenschap. L. had 
eenn erg actief aandeel in de aanhoudende strijd om het Artesisch-Picardische grens-
gebied.. In 1504 streed hij tegen de Geldersen. In 1505-06 reisde L. als aanvoerder 

1922 Ligging onbekend; misschien Yaranges, Dep. Cóte d'Or, arr. Dijon, k. Genlis. 
l9 '' Yaudrev in Dep. Jura, arr. Dole, k. Montbarrey. 
1944 Dep. Jura; arr. en k. Lons-le-Saunier. 
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vann Fdips de Schone's Lijfwacht, die uit 124 boogschutters bestond, mee naar 
Spanje, , 

hh Rond 1483 werd L. door Maximiliaan belast met een onderhandelingsopdracht. 
ff  L. was baljuw van Aval 

AR.4AR.4 RSA 22 f106 v, ADX B 18824 (23^48), Jean Molinet, Chromques. I, 554 en II, 154, 209, 
249,, 329-330, 339-341, 344, 349, 416-4P en 535, Gachard, Collection des voyages. I, 461, Idem 
ed.. 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118 en MI ' Caron, La noblesse dons Ie 
duchéduché de Bourgogne, 394, 

2499 Vaudrey, Olivier  van, ndder, 1, BO 

aa Zie hierboven. 

cc O. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14""". 

Gachardd ed. 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118. 

2500 Vaudrey, heer  van, 1, BO 
aa Zie hierboven. Zoon van Lodewijk? 

cc Kamerheer van de jonge Karel V tijdens diens eerste Spaanse reis (151 ~7) (48 s. per 
dag). . 

Gachardd cd., Collection des voyages. II, 503. 

2511 Vergy, Claude van (1495-1560), 1, BO 

aa Zoon van Willem*. 

ee C. werd in 1546 verkozen tot Yliesndder (Utrecht, eenentwintigste kapittel) 

gg Later werd C. kapitein van een ordonnantiebende. 

11 C. droeg de keizerlijke standaard bij de kroning van Karel V in Bologna. 

Jeann Molina, Ckromques. II, 490, Het Gulden \'hes, 40; |.M. Ileadlev, 'The conflict between 
nobless and magistrates', 56 en C Terlinden, 'La politique italienne de Charles Quint', 42. 

2522 Vergy195, Willem IV , baron van Bourbon-Lancy, heer  van, en van Saint-
Didier-en-Partois,, Fouvens etc., ridder,  (1520), 1, BO 

aa De familie Vergy had zowel in het hertogdom als het Vnjgraafschap Bourgondië 

velee bezittingen. In dit laatste gebied gold ze zelfs als het voornaamste geslacht na 
dee ponsen van Oranje. W. was de vader van Claude*. \Xns zuster Guillemete was ge-
huwdd met Claude van Toulongeon*. 

cc W. was in maart 1477 één van de 24 chevaliers de compaigne van Mana van Bourgondië. 

gg In 1476 was W. kapitein van een ordonnanriebende van Karel de Stoute. Hij nam 

toenn deel aan de slag bij Morat. Na YX'.'s keuze voor het huis van Habsburg (zie ook 

1933 Dep. Cóte d'Or, arr. Dijon, kanton Gevrey-Chambertin, gemeente Reulle-Vergy. 
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onderr k), benoemden Maximiliaan en Füips de Schone hem tot kapitein-generaal 
vann hun leger in het Ynjgraafschap. In 1504 was W. aanvoerder van het leger dat de 
Geldersenn bekampte. Zijn ütel luidde toen lieutenant et capttaine general'voor Gelre en 
Zutphenn (zie ook onder k). In 1505 was VC' kapitein van een ordonnantiebende van 
300 lansen en 60 boogschutters. 

hh Als kapitein-generaal van het Ynjgraafschap (sinds 1498) onderhandelde W. vaak 

mett de gezanten van de Zwitserse kantons. 
ii  Maximiliaan schonk VC'. een jaargeld na zijn terugkeer in het Bourgondische kamp 

(ziee ook onder k). 
kk Nadat de Fransen W. hadden gevangen genomen, sloot Lodewijk hem op in één 

vann zijn beruchte kooien. In nul voor zijn vrijheid trad VC'. in dienst van de koning. 
Lodewijkk XI en Karel VII I stelden VC'. aan tot raadslid-kamerheer en kapitein van 
eenn ordonnantiebende. VC'. kreeg ook geld en heerlijkheden, die eerder o.a. hadden 
toebehoordd aan zijn zwager Claude van Toulongeon*. Krachtens de vrede van 
Atrechtt moest VC' deze heerlijkheden teruggeven aan Claude van Toulongeon. W. 
weigerdee deze bepaling uit te voeren. Veroordelingen door de Grote Raad, het Par-
lementt van Dole en de pauselijke curie legde hij naast zich neer. Na het overlijden 
vann Claude, bracht zijn weduwe, VC'.'s zuster, de zaak opnieuw voor de Grote Raad. 
Dezee veroordeelde W. nogmaals op 30 september 1505. Intussen had W. na de 
doodd van Karel Mi l opnieuw voor Maximiliaan gekozen (zie ook onder g). Hij ver-
loorr nu al zijn Franse bezittingen. In de lente van 1514 brak nog een hefüg conflict 
uitt tussen W., als maarschalk van het Vnjgraafschap en Mercurio di Gattinara, de 
voorzitterr van het Parlement van Dole. Gattinara had een aantal lieden uit de omge-
vingg van W. laten aanhouden. De gemoederen raakten verhit, W. zou zelfs een aan-
slagg hebben beraamd op Gattinara en in 1516 leek een burgeroorlog tussen de aan-
hangerss van beide partijen nabij. Filiberte van Luxemburg, de weduwe Jan II van 
Chalon*,, bemiddelde russen beide partijen. Margareta ontsloeg in maart 1518 Gatti-
naraa als voorzitter van het Parlement van Dole. Enkele maanden eerder had Marga-
retaa al het stadhouderschap van het Ynjgraafschap toevertrouwd aan FÜibert van 
Chalon**  om zo de machtspositie van W. te breken. 

11 Maximiliaan gaf VC'. in 1518 de toestemming toe te treden tot de Ridderorde van de 

Annunciatiee uit de Savoie. 

IL4GIL4G Raad van I 'banderen 34323; Philippe de Commynes, Mémoires, cd. J. Dufournct, 586; 
)cann Molinet, Chrontques I, 143 en II, 535; J-T. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. cds., Chronologische 
lijsten.lijsten. I, 65 en 287 en II , 30-31; A Tourancrou Duchesne, Htstotre de la maison de I 'ergy, 289-
328,, M.T. ("aron. La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 380, 440, 467; Ciuillaume, Histoirr des 
bandesbandes d'ordonnance, 226; J.M. Headley, The conflict between nobles and magistrates', 49-80; 
VC'.. Paravicini, Guy de Bnmeu, 423; A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 33 en Idem, Die 
AnfangeKarlsAnfangeKarls I'., 190-199 
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2533 Verreij , Füibert van, heer  van Corrov, bijgenaamd La Mouche, 1, HE of AP5 (-
1525) ) 
aa F. was een schoonzoon van Pieter van Lannov*, heer van Fresnov. 
cc In 149̂  was F. als grand et premier ecuyer van januari tot en met maart verantwoorde-

lij kk voor het staldepartement (Ecune) van Filips de Schone's hofhouding. Zijn dag-
vergoedingg bedroeg 9 s. Dit bedrag werd doorbetaald, ook wanneer F. afwezig was. 

dd F. zetelde tijdens Filips de Schone's korte koningschap in de Casüliaanse Consejo de 
Estado. Estado. 

gg F. had, wellicht ten ujde van de burgeroorlog, het kasteel van Kortrijk een tijdje 
bezet.. De slotvoogd Wauter van der Gracht*  eiste later genoegdoening voor de 
Grotee Raad. De Procureur Generaal voegde zich bij F. Exacta data en de afloop van 
hett proces zijn onbekend. 

hh Filips de Schone zond F. in 1499 en 1500 als zijn gezant naar het Iberisch schier-
eilandd In januari 1505 moest hij de komst van Filips en Johanna naar Spanje ter 
plekkee voorbereiden. Daar aangekomen toonde hij aan Ferdinand van Aaragon een 
doorr Johanna ondertekende brief, waann zij afstand deed van de regering over 
Castiliëë en waann ze haar rechten overdroeg aan haar echtgenoot Filips en aan hun 
beiderr wettige nakomelingen. F. had waarschijnlijk haar handtekening vervalst in 
opdrachtt van Filips de Schone. 

11 A. Walther schreef F. als gezant een Franknjk-vnendlijke houding toe. F. hield aan 
zijnn optreden in Spanje vele vijanden over. In 1525 werd hij in Italië vermoord, 
wellichtt door vier tot zes Spanjaarden die wrok jegens hem koesterden. 

ARABARAB KSA 22bis f. 5v; J.T. de Smidt, Li. I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 447; B 
Aram,, 'Juana "the Mad's" Signature', 331-358; R. Fagel, De Htspano-l 'bamse wereld, 296 n. 71 
enn 328, A. Walther, Die Anjdnge Karls \ '., 56. 

2544 Vertain196, heer  van, 1, AP 

cc In december 1510 dacht Maximiiiaan van Oostenrijk V. een plaats toe als kamer-

heerr in de hofhouding die hij toen wilde opzetten voor zijn kleinzoon Karel. 

gg In het najaar van 1523 werd V. benoemd tot maarschalk van het Nederlandse leger. 

M.|.. l.ameere cd., Recueil des Qrdonnanies. III,  "2 en S.J. Ciunn, 'The Duke of Suffolk's March', 
605. . 

Dep.. Nord, arr. Cambrai. 
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2555 Vilai n van Gent, Adriaan II , heer  van Rassegem (-1490), 1, \ X 
aa Adnen x 1) Jossine van Rommerswalle19", x 2) Maria van Cuinghiem. De familie van 

Cuinghemm kwam oorspronkelijk uit het graafschap Maanderen, maar ze bezat veel 
lenenn in W'aals-Maanderen. Uit het eerste huweli)k van Adnaan sproot een dochter: 
Margareta.. Zij zou later Jean Hannart*  huwen. 

gg A. voerde in 1480 samen met Adnaan van Liedekerke troepen aan. De drie Maamse 

Ledenn haden deze geleverd om Henegouwen te ontzetten. 
kk In januari 1483 nepen de Gentenaars Filips de Schone uit tot graaf van Maanderen. 

A.. wierp zichzelf toen op als één van de vier raadsheren van de jonge graaf. Van 
14833 tot 1485 en in 1488-1489 zetelde A. in de twee Maamse regentschapsraden die 
dee aanspraken van Maximiliaan betwistten. A. trad in die regentschapsraden op als 
vertegenwoordigerr van Gent. In 1485 raakt A. gewond bij de mislukte belegering 
vann Oudenaarde door de Gentse milities. In juni 1485 vluchtte A. vanuit Gent naar 
Doornik.. In Gent was de stemming immers omgeslagen en de vredespartij had er 
hett laken naar zich toe getrokken. Later zou A. samen met zijn familie naar Rijsel 
trekken.. Daar werd hij in 1487 opgepakt door soldaten van Engelbrecht van Nas-
sau*.. A.'s neef Adnaan van Liedekerke bevnjdde hem uit het kasteel van Vilvoorde. 
|ann II I van Glymes-Bergen* was daar toen slotvoogd. In november 1488 trad A. 
namenss de dne Maamse Leden op als garant voor een tiendaagse wapenstilstand. 
Dee Dne Leden ondertekenen mede de vrede van Montils-lez-Tours, A. was er één 
vann hun onderhandelaars. A. werd vermoord in 1490. De opdrachtgever voor deze 
moordd was Filips van Kleef*. Adnaan werd omgebracht omdat hij zich, zonder te 
overleggenn met zijn vroegere stnjdmakkers had verzoend met Maximiliaan. Molinet 
insinueertt dat A. de zijde van Maximiliaan zou hebben gekozen omwille van het 
geldelijkk gewin {pour coeullier aucuns deniers en Flandre). Filips ontving in 1492, bij de 
vredee van van Cadzand, gratie voor deze moord. Maximiliaan stelde wel als voor-
waardee dat F. zich zou verzoenen met de nabestaanden van A. Namens de familie 
vann A. traden Jan II I Glymes-Bergen', Jacob van Halewijn en Adnaan van Liede-
kerkee toen op als garanten. 

11 Het geslacht Vilain cultiveerde traditioneel sterke banden met de stad Gent (zie ook 

k).. In 1479 was A. schepen van Gent. 

leann MoUnet, Chromques. I, 323, 449-450, 459, 581-582, 616 en 621 en II, 22, 40, 43, 73, 155, 
165,, 206-207, 260 en 324, W.R Blockmans, 'Autocratie ou polyarchies, 278-289; Idem, De 
volksvertegenwoordiging,volksvertegenwoordiging, 137-142, A. de Fouw, Philips van Kleef, 239-241; F. Poullct, Les gouverneurs 
dede province, 160; \X'. Prevenier, 'Geforceerde huwelijken en politieke clans', 304-305, R. 
Wellens,, 'La révolte brugcoisc', 6-7 en V. Fris, in: BN. XllII,  k. 748-755. 

Reimerswaal? ? 
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2566 V ins t ingen/Fénét range1 9 8, S imon, heer  van Brandenburg, Falkenste in, Féné-

trangee en Bet t ingen-sur-Prüm (+ 14'7'7?), 1, LU X 

aa S. was een lid van één van de belangrijkste Luxemburgse families, 

bb De bezittingen van de familie Yinstingen lagen geconcentreerd in centraal Luxem-

burg, , 

cc S. was raadslid-kamerheer van Maximihaan in november 14"". 

)) S. zetelde in de Luxemburgse statenvergadering. 

Ciachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Ntaximilicn', 118, R. Pent, l.e Luxembourg 
ett Ie recul', in: W'.P Blockmans cd , M " , 393, 4(T en 441 

2577 Vinst ingen, Dir k van, baron van Brandenburg, 1, LU X 

ff  D. was sinds 30 maart 1528 de luitenant van Antoon van G lymes ', markies van 

Bergenn op Zoom als stadhouder van Namen. D. ontving op 11 )uli 1541 een voor-

lopigee aanstelling als stadhouder van dit gewest. Di t was niet naar de zin van 

Antoonss zoon. Deze had de centrale regering verzocht het stadhouderschap aan 

hemm toe te vertrouwen. Mocht de regering dit verzoek hebben ingewilligd dan het 

stadhouderschapp van Namen voor de derde achtereenvolgende keer aan een lid van 

dee familie Glvmes zijn toegevallen. Op 5 augustus 1541 benoemde D. Godfned 

Gaiffierr tot zijn luitenant. Reeds op 7 december 1541 benoemde de regering Pieter 

vann VC'erchin (zie ook onder heer van Werchin) tot nieuwe effectieve stadhouder 

vann Namen. 

\\::.... Poullet, Les gouverneurs de province, U2. 

2588 Vlaanderen, Lodewij k van, heer  van Praat (1488-7.10.1555), 1, \"L 

aa L.'s familie langs vaderszijde ging terug op een bastaardzoon van Lodewijk van 

Male,, graaf van Maanderen (1330-1384). Langs moederszijde stamde L. dan weer af 

vann een bastaarddochter van hertog Filips de Goede. 

bb L. verwierf de heerlijkheid Praat door zijn huwelijk. L. hield ook de Maamse heer-

lijkhedenn Elverdinge, Mamert inge, Spiere en Meersch rn pand. 

dd Sinds 151" was L. lid van de Geheime Raad van de jonge Karel Y. L. vergezelde de 

keizerr vaak tijdens diens reizen en hij bleef zetelen in diens persoonlijke raad. Na de 

doodd van Gattinara trad L. meer op het voorplan. L. zetelde sinds 1536 in de Raad 

vann State. Hij werd alras één van de invloedrijkste leden van dit college. In 1540 

werdd L. bovendien benoemd tot Hoofd in de Raad van Financiën. In 1547 en in 

15500 maakte L. deel uit van het selecte comité van leden van de Raad van State die 

tijdenss de afwezigheid van de landvoogdes de Neder landen bestuurden. 

ee In 1531 werd L. verkozen tot \ l i esndder (20° kapittel, Doornik). 

,,,KK Bij de Saar. 

file:///liesndder
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ff  Op "M 0.1544 werd L. aangesteld tot stadhouder van Holland en Zeeland. In 1546 
legdee hij dit stadhouderschap neer. Omwille van zijn vele verplichtingen in Brussel 

verbleeff  hij ook haast nooit in deze gewesten, 
gg Sinds 1545 ook kapitein van een ordonnantiebende. 
hh L. vertoefde van 1519 tot 1525 vaak als Karel V.'s gezant in Engeland. Sinds 1525 

vervuldee L. ook dergelijke missies in Frankrijk. In 1533 en in 1538 pendelde L. op 

enn neer russen Spanje en de Nederlanden, 
ïï Uit het vorstelijk domein van Gent ontving L. een jaargeld van 500 £. Als lid van de 

Raadd van State kwam daar 1500 £ bovenop. 
11 Van 1515 tot 1522 trad L. op ais hoogbaljuw van Gent. Van 1523 tot 1549 was L. 

ookk baljuw van Brugge en het Brugse Vrije. René van Chalon*  was één van L.'s 
bestee vrienden. Ook landvoogdes Maria van Hongarije kon het erg goed vinden met 

L. . 

M.. Baelde cd., De ciomewgoedertn van de vorst, 163, 176 en 340, Idem, De collateral raden, 327-328; 
R.. Pagel, De Hispano-l'laamse wereld, 305 en 435; L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hon-
garije,garije, 322, Guillaumc, Htstoirt des bandes d'ordonnance, 221; Het Gulden \'ltes, 40, P.P.J.L Van 
Peteghcm,, De Waad van X'laanderen, 108-109, E. Poullet, Les gouverneurs de province, 169 en F 
Walserr m.m.v. R. Wohlfcü, Die Spanischen Z en tralbe horden, 237, 244, 249, 255, 260 en 262. 

2599 Wassenaar, Jan I , heer  van, van Vlakenburg, van Vootschoten, van Katwijk , 
vann Wimmenum en van Oegstgeest, burggraaf van Leiden, (1427-22.02.1496) 
1,, HZ 

aa J. was een zoon Hendrik (+ 1447) en van Katharina van Gruuthuse. J. x 1) ca. 1460 

Catherinaa van Craon (+ 1477) en 2) in 1482 met Johanna van Halewijn (+ 1529). 
Dee familie van J.'s eerste echtgenote kwam uit de buurt van Kamenjk. Uit dit huwe-
lij kk werden acht kinderen geboren. Alleen dochter Barbara (+ 1502) bereikte de 
volwassenn leeftijd. Zij huwde in 1478 Flons van Borssele, een buitenechtelijke zoon 
vann Frank, de vierde echtgenoot van Jacoba van Beieren. J.'s tweede echtgenote Jo-
hannaa was een dochter van Joost, heer van Piennes en Johanna van La Trémouüle. 
Zijj  was dus een zuster van Lodewijk*. Uit het huwelijk russen J. en Johanna werden 
driee kinderen geboren: Joost, die jong overleed, Jan II*  en Klathanna, die zou 
trouwenn met Joost van Kruiningen, een zoon van Jan*. J. voerde zowel tegen zijn 
moederr als tegen de zuster van Cathanna van Craon processen voor het Parlement 
vann Mechelen en de Grote Raad omtrent erfeniskwesties. J. had een broer Füips. 

bb In 1475 bedroeg J.'s jaarlijks netto-inkomen uit lenen 955 £. Daarmee was zijn 

heerlijkk inkomen het op dne na hoogste in Holland. 

cc J. was reeds raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. In maart 147~' werd hij als één 
vann de vierentwintig "chevaliers de compaignf opgenomen in de hofhouding van Mana 
vann Bourgondië. J. moest van oktober tot en met december aan het hof verblijven 
enn gedurende die tijd had hij recht op 12 bouches. In november 1477 trad J. als 
raadslid-kamerheerr ook toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 
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dd J. zetelde geruime tijd als raadsheer in het Hof van Holland (1456-1457; 1459-1463 

enn 1492-1496). 

gg J. was van 1468 tot 1477 slotvoogd van Schoonhoven. Van 1469 tot 1475 was hij 

tevenss baljuw van deze plaats. In 14 5̂ zond J. minder soldaten naar de hertogelijke 

legerss dan hij op grond van de ordonnant ies op de leendienst eigenlijk verplicht was 

tee doen. 

11 J. studeerde te Leuven (1439) en Orleans (1444). Hij behaalde het baccalaureaat in 

dee rechten. J. was een actief lid van de Hollandse ridderschap. Tijdens de regering 

vann Karel de Stoute (146"-' ') werd hij tienmaal opgeroepen om aan een 

vergaderingg van de staten deel te nemen. Volgens de Divisiekroniek was de heer van 

Wassenaarr als Hollands baanrots ook aanwezig bij de vergadering van de Staten-

Generaall  die in februari en maart 147"*  te Gent werd gehouden. 

kk J. ontving in 1452 de ridderslag. J. had in 1478 een ernstig conflict met stadhouder 

Wolfertt van Borssele*  omtrent eigendomsrechten in de de Zuidhol landse duinen. 

Toenn even later ook de twisten russen Hoeken en Kabeljauwen weer oplaaiden, 

kooss J. resoluut de zijde van deze laatsten en van Maximiüaan. Daarom vermelden 

inwonerss van Delft in 1489 enkele van zijn bezittingen. In 1492 verdedigde J. Den 

Haag. . 

RAGG Raad van Vlaanderen 34323; jean Molinet, Chromques. II, 294, J.T. de Smidt, Hl . 
Strubbee e.a. eds., Chronologische hjsten. I, 95, 290 en 370; J.G. Smit ca. eds., Bronnen voor de 
geschiedenisgeschiedenis der dagvaarten, 474; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 
118;; M. Damen, De staat van dienst, Bijlage I; A. Janse, '! Iet leenbezit van de Hollandse ridder-
schap',, 193 en 200; Idem, 'Ambition and Administration', 159; A.G. Jongkees, 'Het Groot 
Pnvilcgie',, 163 en 196, M.J. van Gent, "Pertijekke saken", 177; II.GA . Obrecn, Geschiedenis van 
hethet geslacht van Wassenaer, 35-38, II De Ridder-Symoens, 'Studenten uit het bisdom Utrecht', 
^66 en 93 en Idem e.a. eds., Premier Livre Livre des Prvcurateurs, nr. 0004. 

2600 Wassenaar, Jan II , heer  van, burggraaf van Leiden etc. (1483 4 12 1523), 1, HZ 

aa J. was de zoon van Jan I en Johanna van Halewijn. J. x in 1511 met Josina van 

Egmond,, de oudste dochter van manke Jan van Egmond* en Magdalena van 

Werdenburg. . 

cc In 1501 maakte J. als kamerheer deel uit van het gevolg dat Filips de Schone verge 

zeldee op zijn reis door Frankrijk naar Spanje toe. J.'s dagvergoeding bedroeg toen 

300 s. J 's bezorgde moeder het haar zoon terugroepen wegens de vermeende 

gevaren. . 

ee J. werd in 1516 (Brussel, 18° kapittel) opgenomen in de Orde van het Gulden \Ties. 

gg In 1509 nam J. deel aan Maxirmliaans veldtocht tegen Venene. Hij verloor toen bij 

dee bestorming van Padua zeven tanden. In 1510 streed J. samen met de Denen 

tegenn Lübeck. Na een aanvankelijke overwinning van J.'s troepen op de Geldersen 

bijj  Jutphaas, namen deze laatsten hem in 1512 gevangen. Ze sloten hem op in een 

kooii  die met een katrol aan de zoldering van een toren was bevestigd. J. bracht twee 

jaarr op deze wijze door. Hij werd vrijgelaten tegen betaling van 20.000 ƒ In 1516 

file:///Ties
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wass J. een bevelvoerend officier in het in Friesland opererende Habsburgse leger. In 
15199 werd J. belast met de landsverdediging van Holland. In 1523 werd j . 

aangesteldd tot bevelhebber van het leger dat in Friesland streed. Nog in hetzelfde 
jaarr liep hij ernstige verwondingen op in bij de belegering van Sloten. Later berweek 

hi]]  aan zijn verwondingen, 
hh J.'s oom was Lodewijk van Halewijn, heer van Piennes*. j . vergezelde Lodewijk 

toenn deze in 1507 in Yeneaë namens Lodewijk XI I met de Republiek moest 

onderhandelen, , 
kk ]. was aanwezig bij Karel Y's kroning te Aken. 

Gachardd cd., Collection des voyages. I, 348; A.J.G. lx.- Glay cd., Correspondence de l'empertur Maxi-
milienmilien 1° et Marguerite dAutnche. II, 274; A.VC'.K. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 
50-51,, Het Gulden I 'lies, 39 en H.l'.K. van Nierop, \'an ridders tot regenten, 11-13 en H.G.A. 
Obrccn,, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 38-46. 

2611 Wassenaar, Joos van, ridder,  1, HZ (-1489?) 
aa J. was wellicht een zoon van jan I*  en een broer van Jan II* . J. zou in 1489 te 

Mechelenn zijn overleden, 
cc J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilicn', 118 en H.G.A. Obreen, 
GeschiedenisGeschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 35-38. 

2622 Werchin, Antoon van, 1, HE 
gg A. was in 1522 kapitein van een ordonnantiebende die uit 50 lansen bestond. 

Guillaume,, Histotre des bandes d'ordonnance, 227'. 

2633 Werchin, erfelij k seneschalk van Henegouwen, 1, HE 
aa Gaat het hier om N'icolaas, de vader van Pieter (1500-1557) die later stadhouder van 

Namenn (zie bij Dirk van Vinstingen) werd en een belangrijk raadsheer van Karel V? 
cc Kamerheer van Karel V in juni 1517, hij vergezelde ook de jonge koning Karel in 

diee functie tijdens diens eerste Spaanse reis (1517, 48 s. per dag). 

ARABARAB RSA 23 f. 26r; Gachard ed„  Collection des voyages. II, 503 
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2644 Wittem199, Frederik van, heer  van, drossaard van Daelhem en van Valken-
burg,, erfmaarschalk van het hertogdom Limburg , ridder  (-1503),!, BR 

aa F. was één van de belangrijkste edellieden in de landen van Overmaas. Hij was de 

oudstee zoon van Jan en Margareta van Pallant. F. zelf x 1) Maria van Chabot, een 
dochterr van de heer van Omesées en van Colonster. Later F. x tweede maal, naar 
Butkenss meende met Anna Rogmans, vrouwe van Bijgaarden. Bovendien had F. 
zekerr twee bastaardzonen. 

bb In 146"' verkocht F. zijn heerlijkheid Wittem en zijn ambten in Valkenburg aan zijn 

neeff  Diedenk van Palant. F. had sinds 1459 veel schulden bij deze man uitstaan. 

cc F. was reeds voor 1451 kamerheer van Fikps de Goede.2"" Op 20.04.1462 benoem-

dee Karel, toen nog graaf van Charolais, F. tot kamerheer In november 14"'"' trad F. 
alss raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van Maximikaan. 

dd In maart 14~7 werd F., als vertegenwoordiger voor Limburg, opgenomen in Raad 

vann Mana van Bourgondië. In 1491 werd F. buitengewoon raadslid van de Raad van 
Brabant. . 

gg In 1451 werd F. benoemd tot erfmaarschalk van Limburg. Van 1462 tot 1479 was 
F.. slorvoogd van Daelhem. F. had dit ambt gekocht voor 400 Rijnse guldens ïh) 

zouu het later overdragen aan zijn broer Werner. In het najaar van 1477 behaalde F. 
samenn met de heer van Barbencon een overwinning op de Fransen bij Chimay. 

ïï In 1492 en 1497 ontving F. giften van Maximiliaan. 

kk F. speelde een belangrijke rol bij de acties van Karel de Stoute tegen Luik, en hij 
perstee toen heel wat geld af van Luikse kerken. Wellicht als een uitloper hiervan 
werdd F in 1474 in Luik opgepakt. F.'s verwant Hendnk van Wittem* kocht hem 
vnjj  uit die benarde positie. 

11 F. maakte tweemaal een avontuurlijke, verre reis. In 1450 trok hij met de hertog Jan 
vann Kleef en Jacob I van Horn, naar het Heilig Land. In 1464-1465 deed F. de 
kruistochtbelofte,, die hij had uitgesproken tijdens het Rijselse Feest van de Fazant, 
gestand.. Hij reisde toen samen met Pedro Vasco de Lucena tot aan de Zwarte Zee. 
Vann 1447 tot zeker 1484 was F. drost van Limburg, van 1453 tot 146" was hij drost 
vann Valkenburg. Van 1463 tot 1503 was F. Brabants hoogschout te Maastricht. F. 
wass een bijzonder bekwaam toernooivechter. Zo won hij de belangrijkste pnjs bij 
hett toernooi dat werd georganiseerd naar aanleiding van de kroning van de Franse 
koningg Lodewijk XI in 1461. 

RAGRAG Raad van l'banderen 34323, |ean Molinct, Chromques. /, 244-245; J 1 de Smidt, I'll . 
Strubbcc ca. cds.. Chronologische lijsten. 7, 2(F, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximüien',, 118, A.J.M. Kerckhoffs-dc I leij. De Grote Raad. II, 163-164; W. Paravicini, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, 202-203, 254-253 n. 35 en "14-^P, !•'.. Poullct, Les gouverneurs de province, 147, H. De 

1999 Wittem ligt in de Nederlandse provincie Limburg, ten ZW van Heerlen. 
21J<)) A.J.M Kerckhoffs-de Heij meent dat F. reeds in 1445 kamerheer van Filips de Goede 
was. . 



BlOGRAFISCHHH NOTITIFS 415 5 

Riddcr-Svmoens,, 'Milieu social', 265, J.M. van de Venne, Geschiedenis van het kasteel van 
II  'alkenburg, 122 en M. Yans, Htstoirr iconomtque du duchi de Limbourg, 326. 

2655 Wittem, Hendri k II I  van, heer  van Beersel e tc, (1439/1440 17 09 1515), 1, BR 
aa H, was de oudste wettige zoon van Hendrik II heer van Beersel en van Eigenbrakel 

(+1454)) en van ]acoba van Glymes (+1462), dochter van Jan II van Glymes' en 
vann Johanna van Boutersem en van Bergen op Zoom. H. x Isabeau Desponts, dame 
vann Petit Roeuk bij Nijvel (+ 10.06.1503), dochter van ndder Bernard, heer van 
Pent-Roeulx.. Uit dit huwelijk sproten 6 kinderen: o.a. Filips (+ 5.04.1523), die zijn 
vaderr opvolgde als heer van Beersel, Eigenbrakel en van Boutersem. Füips was van 
14899 tot 1505 amman van Brussel. 

bb Als dank voor zijn steun aan Maximüiaan (zie ook onder e en k) kxeeg H. o.a. de 
hogee rechtsmacht over Beersel en Eigenbrakel. In 1506 gold H. als één van de vijf-
tienn rijkste edellieden van de Nederlanden. Hij stelde zich toen garant voor de 
300.0000 gouden kronen die Filips de Schone aan zijn zuster Margareta had toege-
zegdd als weduwegoed. 

cc H. was sinds 1484 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. H. maakte ook deel uit van 
hett Hof van Filips de Schone van bij diens aantreden als vorst. In 1495 werd H. 
tweedee kamerheer van Filips. Tot bij het tweede vertrek van Filips de Schone naar 
Spanjee (1505), leidde H. de hofhouding van Füips' en Johannna's kinderen. Ook 
laterr bleef H. verbonden aan de hofhouding van aartshertog Karel. Maximiliaan 
wildee H. in 1510 aanstellen tot kamerheer van de jonge Karel V en lid van de Raad 
vann Margareta. 

dd Van 1477 tot 1508 was H. lid van de Raad van Brabant. In 1501-'03 zetelde H. 
tevenss in de regentschapsraad die de Nederlanden bestuurde tijdens de eerste 
Spaansee reis van Filips de Schone. 

ee H.'s steun aan Maximiliaan (zie ook onder k) leverde hem het lidmaatschap van het 

Guldenn Vhes op (15° kapittel, Mechelen, 1491). 
ïï De hoflijst van 14.03.1497 bepaalde dat H. recht had op een jaargeld van 600/ 
11 Tussen 1476 en 1505 nam H. deel aan verschillende vergaderingen van de Staten-

Generaall  namens de Brabantse tweede stand. H. zetelde als Brabants vertegenwoor-
digerr in de rechtbank die oordeelde over Guillaume Hugonet en Guy de Bnmeu 
(1477), , 

kk H. steunde Maximiliaan in diens stnjd tegen Filips van Kleef*. Brusselse milities die 
aann de zijde van Füips streden, brandden tn 1488 het kasteel van Beersel plat. 

11 In september 1494 was H. aanwezig bij de Blijde Inkomst van Filips de Schone te 
Leuven.. H. was er ook toen Filips naar Brussel kwam op 21 juli 1495. Van 1493 tot 
bijj  zijn overlijden was H. luitenant van het Brabantse leenhof, tot 1501 was hij 
tevenss luitenant van het Mechelse leenhof. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Molinct, Chrvrnques. II, 74-77, 224, 396, 418, 480 en 498; J. Chmel 
cd.,, Urkunden, 538, J. Lameere ed., R/cuet! des ordonnances. III,  71; Het Gulden Vues, 38; A. Hen-
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ne,, Hutoire du règne de Charles-Qmnt. I, 35, 11. De Riddcr-Symocns. 'Milieu social', 264, P. De 
VC'in,, in: .YB IT. 14, k. "4 -780 en Idem, in; Les chevaliers, 192-194. 

2666 Wolkenste in, Veit v o n / v a n, heer  van Purmerend, ridder,  ( 1 4 9 8 / 9 9) 1, 

H Z / D R R 

bb In ]uli 1481 beleende Maximiliaan Y. met de heerlijkheid Purmerend. Deze had eer-

derr toebehoord aan Jan van Montfort, maar die had dat bezit verbeurd wegens zijn 

steunn aan de Hoeken in 14"9-1481. De heerlijkheid zou later door verkoop over-

gaann naar de familie Egmond en deel uitmaken van het gelijknamige graafschap. 

cc \ was in 14""1 in het gevolg van Maximiliaan meegereisd naar de Lage Landen. Hij 

wass sindsdien als raadslid-kamerheer verbonden aan diens hofhouding. 

ïï Filips de Schone schonk V. op 14 maart 1497 een jaargeld van ƒ600. 

11 In mei 14 8̂ sprak Y. samen met josse van Lalaing namens Maximiliaan te Brugge 

dee D ne Leden van Maanderen toe. In het najaar van 1483 onderhandelde \ \ , samen 

mett Maarten en Wolfgang van Polheim, als vorstelijk commissaris over de 

toekenningg van een Hollandse bede. 

kk Y. werd in 1488 door de Bruggelingen opgepakt en later naar Gent afgevoerd. Een 

zekeree Filips van Wolkenstein mocht toen bij Maximiliaan blijven. Sinds mei 1488 

verbleeff  Y. een tijdje te Brugge als gijzelaar voor de net vrijgelaten Maximiliaan. 

11 In 1486 was Y. aanwezig bij Maximiliaans verkiezing tot Rooms-koning. In 1493 

wass Y. kapitein van de keizerlijke gendarmes. In die functie nam hij deel aan de 

begrafeniss van Fredenk III . Y. was in oktober 1495 aanwezig bij de openingszitting 

vann het Rijkskamergerecht. 

ARABARAB RSA 22bis, W,P. Blockmans ed.. Handelingen van de Leden. I, 60; Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. I, 484 en II, 383, M. Dressel, Graf Eitetfnednch II., 9^-98, M.J. van Gent, 'Verttjelike 
saken",saken", 321, 11. Kokken, Steden en staten, 220, MP. van der Linden, De burggraven van Montfoort, 
162,, von Yoltchni, in: Allgemetne Deutsche Bwgraphie, XLIY , 140-141; R. Wellens, 'La révolte 
brugeoise',, 30 en 50-51 en II . Wiesflecker, Kaiser Maximilian. I, 211 e v. 

2677 Zol lern , Frederik-Eitel , graaf van (+ 27.06.1490), 1, DR 

aa F stamde uit de zogenaamde Swabische linie van het huis Zollern. Hij was verwant 

aann het geslacht Hohenzollern. F. was een zoon van Joost-Nicolaas (1433-1488) en 

Agness van Werdenberg-Heil igenberg (+1467). F.'s oudste broer Fredenk werd in 

14866 bisschop van Augsburg. F.'s oudere broer Eitel-Fredenk II (1452-1512) werd 

eenn van Maximiliaans voornaamste raadsheren in Duitsland en de voorzitter van het 

Rijkskamergerecht.. Filips de Schone liet deze Eitel-Fredenk II in 1501 tot \Ties-

ndderr verkiezen. 

ff  F. was van 1488 tot 1490 admiraal voor de Neder landen. Zijn benoeming was wel-

lichtt een beloning voor zijn trouw aan Maximiliaan. 

gg F. nam in 1479 deel aan de slag bij Guinegatte. 

kk F. koos de zijde van Maximiliaan tegen Füips van Kleef*  (zie ook onder f). 

file:///Ties
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11 F. bevond zich in 1488 in het gezelchap van Maximiliaan te Brugge. De Bruggelin-
genn hielden ook hem aan. F ontsnapte toen door zich als vrouw te verkleden. In 
meii  1488 keerde hij naar Duitsland, waar zijn vader net was gestorven, terug. Net 
zoalss twee broers van zijn vijf broers sneuvelde F. in 1490 in dienst van Maxi-
miliaan. . 

Jeann Molinet, Chrontques I, 599, M. Drcsscl, Graf Eitefnednch II, 24-26, 38, 49-30, 61 62 en 
146-147,, I.. Sicking, Zeemacht en onmacht, 53-34; R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 30 en II 
Wiesflecker.. Kaiser Maximilian I. Ill,  169 

ZoUem/Scrovestain,, Eitel-Frederik III , heer  van, (1494 1525) 1, DR 
E.. was de jongste zoon van Eitel-Fredenk II (zie hierboven) en van Magdalena van 
Brandenburg.. E. x Johanna van Wittem, een dochter van Füips van Wittem en een 
kleindochterr van Hennk II I van Wittem*. Uit dit huwelijk werden zes kinderen 
geboren,, die allen een loopbaan in Duitsland uitbouwden. 
E.. vergezelde de jonge koning Karel als kamerheer (48 s. per dag) tijdens diens 

eerstee Spaanse reis. 
E.. was kapitein van de Duitse landsknechten in het leger van Karel V. Hij sneuvelde 

inn de slag bij Pavia. 

(iachardd ed., Collection des voyages. II, 503 en M. Dressel, Graf Eiteifnednch IL, 38 

2699 Zwaenebergh, Vincent van, 1, LI 
ff  In 1490 werd Engelbrecht van Nassau* erkend als mambour van het pnnsbisdom 

Luik.. Hij duidde toen V. aan als zi]n luitenant. Chroruquer Jan van Looz omschreef 
dezee gebeurtenissen als volgt: "Qui Engelbertus* (de Xassou) mamburnus civitatts constitu-

tes,tes, fena quarta post Pascha; pacem sokmntt feat proclaman. Quae tarnen pax diu jam optata 

parvum,parvum, prout postea patebit, sorttn meruit effectum. Kam loco domini Engelbertt de Sassou re-

lictuslictus est Leodii dominus Vincentus de Suanenborch, vir pfolixam habens barbam, vicem 

mamburnimamburni sive tutons civitaüs gerens, donec et quosque quaesittones, quae inter domtnum eptsco-

pumpum et domtnos de Arenberch adbuc indeasae pendebant, per arbitramentum pnncipum termina-

rtntur'rtntur' Sinds 1" april 1490 nam V. effectief het bestuur in de stad Luik waar. Van 
14955 tot 1504 was tevens stadhouder van Limburg en van de Landen van Over-
maze. . 

VV I X. De Ram, Documents rtbtifs aux troubles, 103-104, P. I larsin, IM pnnctpauté de Liège a la fin 
dudu regne de Louis de Bourbon, 256, L. Poullet, hes gouverneurs de province, 147, 





Bisschoppenn in de Bourgondisch-Habsburgse landen, 
1477-1559 9 

a)a) Atrecht (onder aartsbisdom Reims) 

1)) Pieter  van Ranchicourt (+ 26.08.1499) 

P.. werd gewijd na 10 december 1462. 

2)) Jan Gavet 
J.. werd verkozen door het kapitrel na 26 augustus 1499. Zijn benoeming stuitte op weer-

standd van Fdips de Schone. Na 13 januari 1501 deedj. afstand . 

3)) Antoon d'Albo n 
A.'ss benoeming op 13 januari 1501 werd bekrachtigd door paus Alexander VI, nog voor de 

afstandd van de katheder door Jan Gavet. Zijn benoeming stuitte eveneens op verzet van 

Füipss de Schone. Alexander VI verklaart aanstelling van Antoon en Jan ongeldig ten voor-

delee van volgende. Antoon doet onder druk afstand van katheder. 

4)) Nicolaas Le Ruistte (+ 5.11.1509) 

N.'ss aanstelling werd op 16 februari 1502 bekrachtigd door Alexander VI. Hij werd gewijd 

opp 7 augustus 1502. 

5)) Jan van Salazar 
J.. werd na 5 november 1509 benoemd door de pseudo-concilie van Pisa. Zijn benoeming 

werdd erkend door de Franse koning Lodewijk XII , maar stuitte op tegenstand van Maximi-

liaan.. Zijn benoeming werd niet bekrachtigd door paus Julius II . 

6)) Frans van Melun (+ 22.11.1521) 
Voordatt Frans het tot bisschop bracht, was hi) proost van het Brugse Onze-Ueve-Vrouwe-
kapittel,, thesaurier van het Kamenjkse kapittel en kanunnik van Atrecht. In 1502 was hij 
Maximiliaanss kandidaat voor het bisdom Kamenjk, maar de kanunnikken verkozen toen 
Jacobb van Croy (zie aldaar). Frans reisde in 1508-1509, samen met Filips van Bourgondië 
(ziee aldaar) als Maximiliaans gezant naar Rome. Frans werd op 4 januari 1510 alsnog verko-
zenn tot bisschop van Atrecht. Julius II bekrachtigde deze verkiezing op 15 juli 1510. Op 27 
septemberr 1513 deed Frans afstand van deze kafheder ten voordele van Fiiips van Luxem-
burgg (zie aldaar); op 26 november 1516 vertrok hl) daadwerkelijk naar Terwaan. Hji nam in 
januann 1517 bezit van het bisdom Terwaan. Op 11 juli 1517 werd hij aldaar geïnstalleerd. 
Dezee Frans verbleef in ieder geval op 10 mei 1512 aan het Hof, cfr. ADN B 19164 (44000). 
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7)) Fi l ip s van Luxembur g 

Füipss was reeds sinds 4 november 147ó bisschop van Le Mans. In 1516 (op 26 november?) 

gaff  hi| Terwaan, waar hl] op 3 februari 1496' was verkozen, op in ruil voor Atrecht. Op 10 

maartt 1518 ruilde hi] Atrecht met Pieter Accolti voor Maillezais2. Filips was tevens, sinds 4 

novemberr 14 6̂ bisschop van Le Mans en sinds 21 januan 1495 (creatie door Alexander 

VI )) kardinaal. Van 1509 tot en met 1511 was Filips ook bisschop van Samt-Pons de 

Tomières1. . 

8)) Pieter  Accolti 

PP komt van het Bretoense bisdom Maülezais. Hij werd reeds op 10 maart 1511 kardinaal 

gecreëerdd door Julius II . Zij n benoeming als bisschop van Atrecht werd op 10 maart 1518 

bekrachtigdd door Leo X. In 1523 (op 6 april?) deed P. afstand van de katheder. P. resideer-

dee niet in het bisdom, dat werd bestuurd door vicans-generaal Maarten Asset, abt van Sint-

Vaast. . 

9)) Eustache van Croy (+ 3 10.1538) 

E.'ss benoeming werd op 8 september 1523 bekrachtigd door Adnaan VI . Op l 7 september 

15244 nam hij bezit van het bisdom. In 1536 werd E. geïnstalleerd. 

10)) Antoon Perrenot van Granvelle 

A.'ss benoeming werd op 29 november 1538 bekrachtigd door Paulus III . A. werd op 21 

meii  1543 gewijd en op 14 december 1545 geïnstalleerd. Hij vertrok op 11 januan 1561 naar 

Mechelen.. Hij werd kardinaal gecreëerd door Plus IV op 26 februari 1561. A. resideerde 

mett in het bisdom, dat tot 1556 werd bestuurd door Paschasius bisschop van Selymbna in 

partibuspartibus inftdelium en later door Granvelle's opvolger Frans Richardot. 

b)b) Doornik (onder aartsbisdom Reims) (schisma van 1484 tot 1505) 

11)) Ferry van Clugny (+ "\ 10.1483) 

F.'ss benoeming werd op 8 oktober 1473 bekrachtigd door Sixtus I V Hij werd gewijd op 10 

januann 14""4 en tot kardinaal gecreëerd op 15 mei 1480 door Innocenüus VIII . F. resideer-

dee in zijn laatste jaren te Rome. Het gerucht wilde dat hij aldaar vergiftigd werd. 

12)) Jan Monissart (+ 07/08.1484 volgens de meeste auteurs of 11.08.1491 volgens Eubel) 

f.'ss werd benoemd op 15 oktober 1483. f. resideerde toen te Rome, Hij werd gewijd op 18 

oktoberr 1483. ]. stuitte in ieder geval op tegenstand van Karel VIII . 

11 Bekrachüguig door Alexander VI op 12.11.1498. 
22 Plaats in de buurt van La Rochelle. In de 17de eeuw werd de zetel van Maillezais verplaatst 

naarr La Rochelle. 
11 Bisdom in de buurt van Toulouse. 



BISSCHOPPENN IN DR BOURGONDISCH-HABSBURGSF-; L\NDI-; N 421 

13)) Lodewijk Pot (+ 6.03.1505) 
L.. werd verkozen door het kapittel op ïnstignane van Karel VII I vóór 22 apnl 1484. Op 
dezee datum schreef de hertog van Orleans aan Sixtus IV om erkenning van Lodewi)k te 
vragen,, maar Sixtus weigerde Lodewijk Pot te erkennen. Pieter van Laval, de aartsbisschop 
vann Reims, erkende hem echter wel en Lodewijk nam het Frans deel van het bisdom in 
bezit. . 

14)) Antionott o Pallavicini 
A.. was reeds bisschop van Pamplona4 en kardinaal. Innocenüus VII I bekrachtigde op 19 

augustuss 1497 zijn benoeming tot bisschop van Doornik. In 1497 deed A. afstand van zijn 

rechtenn ten gunste van Pieter Quicke. 

15)) Pieter  Quicke (+ 21.02.1506) 
P.. was abt van Sint-Amands. Met de steun van Füips de Schone, haalde P. Pallavicini over 
afstandd te doen van zijn rechten ten zijnen gunste. Alexander VI bekrachtigde op 20 
decemberr 1497 zijn benoeming. P. was slechts in het bezit van het Maamse deel van het 
bisdom.. Hi) deed op 6 december 1505 afstand van zijn rechten en trad weer aan als abt van 
Sint-Amands. . 

16)) Katel van Hautbois (+ 10 06 1513) 
Onmiddellijkk na het overlijden van Lodewijk Pot (zie aldaar) verkoos het Doornikse kapit-
teltel Karel. Julius II bevestigde deze verkiezing op 9 maart 1505. Er ontstond een conflict 
russenn Karel en Pieter. Lodewijk XI I en Filips de Schone aanvaardden bemiddeling door 
Juliuss II . Op 6 december 1505 deed Pieter Quicke afstand van zijn rechten ten voordele 
vann Karel. Karel werd gewijd op 15 mei 1506 en op 26 juli 1506 werd hij geïnstalleerd voor 
hett hele bisdom. Voor 8 juni 1513 doet Karel afstand ten voordele van Lodewijk Guülard. 

17)) Lodewijk Guülard 
Leoo X bekrachtigde zijn verkiezing op 8 juni 1513. Daar de Engelsen Doornik op 23 sep-
temberr 1513 innamen kon Lodewijk het bisdom met in bezit nemen. Lodewijk en Thomas 
Wolseyy (zie aldaar) zouden elkaar tijdens de volgende jaren het bisdom Doornik betwistten. 
Tott 1519 maakten de Engelsen in Doornik de dienst uit. Pas op 12 februan van dat jaar, 
driee dagen na het vertrek van de Engelsen, nam Lodewijk bezit van het bisdom. Op 29 
maartt 1525 ruilde Lodwijk Doornik, dat intussen door Karel V was veroverd, in voor Char-
tres.. Evrard van der Mark (zie aldaar) had intussen asfstand gedaan van deze zetel. 

44 In Catalonië. 
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18)) Thomas Wolsey 
Thomass was sinds 8 februari 1514 bisschop van Lincoln. Op 5 juni 1514 bekrachtigde Leo 

XX zijn benoeming tot beheerder van het bisdom Doornik. Op 5 augustus 1514 volgde be-

noemingg tot aartsbisschop van Vork en op 10 september 1515 de creatie tot kardinaal. Leo 

XX bevestigde Thomas op 1" april 1518 als beheerder van Doornik. Op 4 oktober 1518 

slotenn Hendrik Mi l en Frans I een verdrag waarbij de eerste aan de tweede beloofde 

Doornikk terug te geven. Thomas was hierbij Hendriks onderhandelaar. Hi| zou fikse steek-

penningenn van de Fransen hebben aangenomen. Hij deed in ieder geval afstand van zijn 

rechten.. Op 12 februan deed Lodewijk Guülard zijn intrede in de stad. 

19)) Karel van Croy ( + 13.12.1564) 

Opp 29 maart 1525 bevestigde Clemens MI Karel als bisschop van Doornik. Voorlopig 
bleeff  hi) echter in Italië om er zijn studie te voltooien. Pas 25 juli 1539 wrerd Karel geïnstal-
leerdd als bisschop. 

c)c) Kdimerijk (aartsbisdom Reims) 

20)) Jan van Bourgondië (+ 14.04.1479) 

Janss benoeming was in 1439 bekrachtigd door paus Eugenius IV. Hij resideerde niet te 

Kamenjk,, maar verbleef bijna permanent aan het Bourgondische hof. 

21)) Hendri k van Glymes-Bergen (+ 7.10.1502) 
Zijnn benoeming werd op 17 juni 1480 bekrachtigd door Sixtus IV. Hendrik werd in sep-
temberr 1480 tot priester gewijd, op 1 oktober van dat jaar volgde de bisschopswijding. In 
augustuss 1482 werd Hendrik geïnstalleerd als bisschop. Hij wTas kanselier van het Gulden 
Mies.. Aan het eind van zijn leven raakte hij in onmin met Fihps de Schone. 

22)) Jacob van Croy (+ 15.08.1516) 

Jacobb werd op 22 oktober 1502 verkozen. Alexander M bekrachtigde zijn benoeming op 1 
februann 1503. Op X1 mei 1504 nam hij bezit van zijn bisdom. Eerder, na de moord op 
Lodewijkk van Bourbon (zie aldaar) had facob jarenlang vergeefs gestreden om de Luikse 
zetel.. Met Franse steun had hij de stad een tijdje bezet en zich daar toen zelfs laten ïntrom-
serenn als bisschop, een 'anu-episcopus' volgens een chroniqueur. 

23)) Willem van Croy (+ 6.01.1521) 

W.. was sinds 4 december 1515 coadjutor van Jacob van Crov (met recht van opvolging). 
Leoo X creëerde W. op 25 mei 1517 tot kardinaal, op 31 december van hetzelfde jaar be-
krachtigdee hij zijn benoeming tot aartsbisschop van Toledo. Op 17 augustus 1519 deed W. 
afstandd van Kamenjk ten gunste van zijn broer Robrecht. 
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24)) Robrecht van Croy (+ 31.08.1556) 
R.. was een broer van Willem van Croy. Leo X bekrachtigde zijn benoeming op 17 augustus 
1519.. In 1526 liet hij zich op bevel van Clemens MI wijden. Op 13 juni 1529 werd Ro-
brechtt geïnstalleerd als bisschop. 

25)) Maximiliaa n van Glymes-Bergen (+ 29.08.1570) 
MM werd op 10 september 1556 verkozen tot bisschop. Paulus IV bekrachtigde zijn benoe-
mingg op 23 december 1558. Maximiliaan werd op 12 mei 1559 de eerste aartsbisschop van 
Kamenjk. . 

d)d) Terwaan (aartsbisdom Kfims) 

26)) Hendrik van Lotharingen 
Vóórr 1 september 1456 was zijn benoeming bekrachtigd door de paus. Hendrik vertrok op 

166 mei 1485 naar Metz. 

27)) Antoon van Croy (+ 21.09.1495) 
Innocentiuss VII I bekrachtigde zijn verkiezing op 16 mei 1485. Antoon werd gewijd in 
novemberr 1486. Antoon overleed 21 september 1495 op Cyprus. Dit bencht bereikte 
Terwaann op 2 januan 1496. 

Filip ss van Luxemburg 
Bisschopp van Terwaan van 3 februan 1496 tot 26 november 1516 zie onder 7 (bisdom 

Atrecht). . 

Franss van Melun 
ziee onder 6 (bisdom Atrecht). 

28)) Jan van Lotharingen 
Jann was bisschop van Metz. Hij werd op 28 mei 1518 gecreëerd tot kardinaal. Op 29 okto-
berr 1521 werd zijn verkiezing tot bisschop van Terwaan door Leo X bevestigd. Op 7 janua-
nn 1522 nam hij het bisdom in bezit. Op 16 november 1532 werd Jan tevens aartsbisschop 
vann Reims. Vóór 8 november 1535 deed Jan afstand van het bisdom Terwaan. 

29)) Frans van Créqui (+ 28.02.1552) 
Pauluss II I bekrachtigde op 8 november 1535 de benoeming van Frans tot bisschop van 

Terwaan. . 
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30)) Antoon van Créqui 
Kortt na 28 februari 1552 verkoos het kapittel van Terwaan Antoon tot bisschop. Op 20 
aprill  1553 maakten troepen van Karel Y Terwaan met de grond gelijk. Antoon werd op 15 
decemberr 1553 ook nog bisschop van Nantes. Het bisdom Terwaan werd in 1559 gesplitst 
inn een Frans bisdom met zetel te Boulogne en een Nederlands bisdom met zetel te 
Kamerijk. . 

e)e) l^uik (aartsbisdom Keulen) 

31)) Lodewijkva n Bourbon (+30.08.1482) 

L.. was een verwant van de Franse koningen en oom van Maria van Bourgondie. Hij werd 
bevestigdd op n apnl 1456 en nam op 13 juli 1456 bezit van het bisdom. Tien jaar later, op 6 
julii  1466, werd hl) tot priester gewijd. Op 20 juli van hetzelfde jaar volgde zijn bisschops-
wijding.. L. was één van Maria's meest vertrouwde raadslieden in de eerste maanden van 
haarr regering. Lodewijk werd op 30 augustus 1482 vermoord door Willem van der Mark en 
zijnn trawanten. 

32)) Jan van der  Mar k 
Dee achtergebleven monnikken van het Luikse kapittel verkozen op 14 september 1482 
dezee (toen nog minderjarige) zoon van Willem tot bisschop. De aartsbisschop van Keulen 
weigerdee dit resultaat te erkennen en deed Jan en Willem op 23 september in de ban. Het 
naarr Leuven uitgeweken deel van de kanunniken verkoos op 16 oktober 1482 Jan van 
Hornn tot bisschop. Deze laatste zou het na een felle en jaren aanslepende burgeroorlog 
halenn van zijn rivalen Jan en Jacob van Croy (zie aldaar; nr. 22). 

Jacobb van Croy 

Jacobb betwistte de uitslag van de Leuvense verkiezing, maar paus Sixrus 1Y erkende zijn 

aansprakenn niet. Toch liet Jacob zich introniseren: In loco episcopale uc si font episcopus (...) 

demptodempto baldektno ibidem non appostto. Uiteindelijk zag ]acob af van zijn aanspraken in ruil voor 

eenn financiële tegemoetkoming. Deze werd hem echter zeer onregelmatig uitbetaald, (zie 

verderr nr. 22). 

33)) Jan van Hom (+ 18.12.1505) 

Enkelee naar Leuven uitgewekenen kanunniken verkozen Jan op 16 oktober 1482 tot 
bisschop.. Sixtus IY bekrachtigde zijn verkiezing pas op 17 december 1483. Lange tijd had 
err naar uitgezien dat de paus zou ingaan op het verzoek van Maximiliaan om het bisdom 
Luikk op te splitsen. Op 22 oktober 1484 nam Jan een eerste maal bezit van het bisdom. Op 
111 september 1485 werd hij tot bisschop gewijd. Jan moest jarenlang oorlog voeren zijn 
wereldlijkk gezag in het bisdom te vestigen. 
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34)) Evrar d van der  Mar k (+ 16.02.1538) 
Evrardd werd, zeer tegen de zin van Maximiliaan (en Filips de Schone?) op 30 december 
15055 verkozen tot bisschop. Vooraf gold hij als de pro-Franse kandidaat. Julius II bekrach-
tigdee zijn verkiezing op 25 februari 1506. Op 18 april 1506 nam hij bezit van het bisdom. 
Opp 13 mei van hetzelfde jaar werd Evrard tot pnester gewijd en een twee weken later, op 
300 mei volgde de installatie. Weer twee weken later, op 17 juni het Evrard zich tot bisschop 
wijden.. Op 22 april 1509 ontving Evrard ook de regalia. Intussen was hij op 28 juni 150"7 

tevenss erkend als bisschop van Chartres. Hiervan zou hij in 1525 afstand doen ten gunste 
vann Lodewijk Guillard (nr. 17; zie aldaar). Op 25 maart 1520 werd Evrard tevens benoemd 
tott bisschop van Valencia. Op 9 augustus 1521 had Leo X Evrard tot kardinaal gecreërd. 
Pauluss III benoemde E. op 27 oktober 1537 tot legatus a laten. E. 

35)) Comelis van Glymes-Bergen (+ in 1545) 
Cornellss was van 1521 tot 1525 proost van de Rijselse Sint-Pieterskerk. Op 29 juni 1522 
werdd hij verkozen tot Luiks coadjutor met recht van opvolging. Na het overlijden van 
Evrardd legde Comelis zi(n bul met recht van opvolging voor aan het kapittel. Op 30 april 
15388 nam C. bezit van het bisdom. Op 28 februari 1540 werden hem de regalia toegekend. 
Opp 24 juni 1544 deed C, onder druk van Karel V, afstand van zijn rechten ten gunste van 
zijnn coadjutor Jons van Oostenrijk. 

36)) Joris van Oostenrijk (+ 4/5.05 1557) 
J.. was een natuurlijke zoon van Maximiliaan. Hij was aartsbisschop van Valencia vanaf 29 
novemberr 1538. J. werd op 8 april 1539 tot pnester en bisschop gewijd. Op aandrang van 
Karell  V verzocht het Luikse kapittel in januari 1540 aan Paulus II I J. tevens aan te stellen 
tott coadjutor van Luik met recht op opvolging. Op 23 februari 1541 erkende Paulus J. als 
coadjutor.. Tijdens diens reis van Spanje naar het noorden liet Frans I J. aanhouden en ver-
volgenss 22 maanden opsluiten. J. kwam in juni 1543 in de Nederlanden aan. In februari 
15444 verscheen hij voor het eerst in Luik. Op 24 juni 1544 volgde J. Cornells van Glymes-
Bergenn formeel op. Op 17 augustus 1544 werd hij geïnstalleerd als bisschop. Op 18 no-
vemberr 1544 ontving ). de regalia. 

37)) Robrecht van Glymes-Bergen 
R.. was sinds 18 december 1549 fons' coadjutor met recht van opvolging. Op 28 november 
15577 werd hij tot pnester gewijd. Op 12 november 1557 nam hij bezit van het bisdom en 
opp 28 november 1558 ontving hij de regalia. Op 29 apnl 1562 verzocht het kapittel om de 
verkiezingg van een coadjutor omwille van de ziekte van de bisschop. Het kapittel verkoos 
Gerardd van Groesbeek, die ook op 13 mei 1562 door R. werd aanvaard als zijn coadjutor. 
Opp 18 apnl 1563 stond Pms IV het kapittel toe een nieuwe bisschop te verkiezen. De 
markiess van Bergen op Zoom, broer van R. verhinderde deze verkiezing. Pms IV dwong R. 
tott aftreden, wat hij op 11 apnl 1564 ook daadwerkelijk deed. 
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f)f) Utrecht (aartsbisdom Keulen) 

38)) David van Bourgondië (+ 16.04 1496) 

Davidd was een natuurlijke zoon van Füips de Goede. Hij was eerder bisschop van Tenvaan. 

Opp 6 augustus 1456 had hij bezit genomen van het bisdom. In december 1481 kwamen 

stedenn en ridderschap van Sticht en Ovenjsel en Hollandse Hoeken tegen D. in opstand. 

Opp 3 september 1483 nam Maxirruliaan Utrecht in en werd D. in zijn rechten hersteld. 

39)) Engelbrecht van Kleef 

Opp 8 december 1481 droegen steden en ndderschap van Utrecht en het Sticht E. voor als 

nieuwee bisschop. Op 24 december 1481 namen E. en de zijnen Utrecht in. Op 11 februari 

14822 werd E. uitgeroepen tot voogd van het bisdom. Op 3 september 1483 werd David in 

zijnn rechten hersteld. 

40)) Freder ikvan Baden (+ 24.09.151") 

Opp 13 mei 1496 werd Fredenk verkozen tot bisschop. Op 17 september 1496, nog voor hij 

dee bul van Alexander VI met bekrachnng van zijn benoeming had ontvangen, werd F. 

geïnstalleerdd als bisschop. In november '96, na ontvangst van de bul, deed F. zijn intocht 

nogg eens over. Kort vóór 18 maart 1517 trad F. af onder zware druk van Karel V. Op 5 

meii  1 5P nam de deken van Oudmunster, de vicaris-generaal, het bestuur van het bisdom 

officieell  voor de duur van de sedisvacaüo. 

41)) Fi l ip s van Bourgondië (+ 7.04.1524) 

Inn 1508-1509 reisde Füips samen met Frans van Melun (zie aldaar) als Maximiliaans gezant 

naarr Rome. Later was F. admiraal van de Nederlanden. Op 18 maart 1517 bekrachtigde 

Leoo X F.'s aanstelling. Op 19 mei nam hij bezit van het bisdom. Op 7 augustus 1517 kende 

menn de regalia toe aan F. Op 24 februari 1518 werd F. tot priester en bisschop gewijd. F. 

botstee hardhandig met de steden langs de IJssel. 

42)) Hendr i k van Beieren en van de Palts (+ 301.1552) 

Hendrikk werd op 6 mei 1524 verkozen tot bisschop. Op 21 september 1524 werd H. als 

bisschopp geïnstalleerd, nog voordat hij Clemens' M I bul ter bekrachnng van zijn verkiezing 

(d.d.. 15 juli 1525) had ontvangen. Op 5 oktober 1525 herhaalde H. zijn intrede. Op 10 de-

cemberr 1525 werden hem de regalia toegekend. Op 12 februari 1528 sloot H. het verdrag 

vann Dordrecht met Karel V. De elect zou in handen van de paus en "tot nominatie van de 

keizer""  aan zijn rechten verzaken, van zodra de keizer dat zou verlangen. Dit zou in ieder 

gevall  voor 1 maart 1529 moeten gebeuren. De wereldlijke macht kwam op 21 oktober 1528 

aann Karel V. Op 20 augustus 1529 ratificeerde Clemens M I het verdrag van Dordrecht. 

Voorr 1 oktober 1529 verzaakte H. aan al zijn rechten. In 1540 werd hij bisschop van 

Freising. . 
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43)) Willem van Enckevoort (+ 19.07.1534) 
Clemenss VII bekrachtigde zijn benoeming op 1 oktober 1529. Eerder al, op 10 september 
15233 was W. reeds benoemd tot bisschop van Tortosa5 en door Adriaan VI tot kardinaal 
gecreëerd.. Utrecht werd bestuurd door een procurator. 

44)) Joris van Egmond (+ 26.09.1559) 
II  werd op 26 oktober 1534 verkozen. Op 26 februari 1535 bekrachtigde Paulus III zi|n 
benoeming.. Hij werd nooit gewijd. 

g)g) Aartsbisdom Besanfon 

45)) Kar  el van Neufchatel 
K.. was aartsbisschop van 1463 tot en met 1498. 

46)) Frans van Busleyden 
F.. was aartsbisschop van 1498 tot en met 1502. Hij was tevens kardinaal. 

47)) Antoon van Vergy 
A.. was aartsbisschop van 1502 tot en met 1541. Hij was een lid van de gelijknamige adel-
lijk ee familie. 

48)) Pieter  de la Baume 
P.. was aartsbisschop van 1542 tot en met 1544. Hij was tevens kardinaal. P. was een lid van 

dee gelijknamige adellijke familie. 

49)) Claude de la Baume 
C.. was aartsbisschop van 1545 tot en met 1584. Hij was tevens kardinaal. C. was een Ud van 

dee gelijknamige adellijke familie. 

55 Het Spaanse bisdom dat eerder in handen was geweest van Adnaan Boeyens. 
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