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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. 



24 4 HAN SS COOLS 

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. 
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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? 




