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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. 
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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. 


