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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 



I II  ARISTOCRATISCH!-; INSTIXLINGK N 45 5 

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 1477 

sept.. 1477 

1496 6 

1501 1 

151041 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-
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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. 
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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. 




