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Hoofdstukk III . 

Aristocratiee in de Bourgondisch-Habsburgse landen: 

eenn uitgelezen maar open gezelschap 

a)a) Een vorstelijke geboorte 

Opp 24 februari 1500 kwam in de Gentse vorstelijke residentie, het Prinsenhof, het 

tweedee kind en eerste zoon van Filips de Schone en Johanna van Castihë, ter 

wereld.. De jonge spruit werd elf dagen later Karel gedoopt, naar zijn overgroot-

vader.. Uit het relaas van hofhistoriograaf Jean Molinet blijk t dat de Gentenaars er 

alless aan hadden gedaan om deze gebeurtenis de nodige luister bij te zetten.1 Kla-

roenenn schalden van bootjes op de Leie ter ere van de jonge prins. Wel tienduizend 

toortsenn verlichtten de stad. Lampions bungelden aan een reeks strak gespannen 

touwenn tussen de torens van de Sint-Nicolaaskerk en het belfort. Huizen waren 

behangenn met zware lakens en met de wapenschilden van het aartshertogelijke 

paar.. Van het Prinsenhof tot aan de Sint-Janskerk (nu de Sint-Baafs-kathedraal), 

waarr de plechtigheid zou worden voltrokken, schreed de doopstoet over een daar-

toee speciaal aangelegde loopbrug. Ook deze brug was beschilderd met de kleuren 

vann de aartshertog. Negenendertig erebogen overspanden haar. Drie daarvan 

sprongenn er omwille van hun omvang tussenuit. Ze symboliseerden Wijsheid, 

Gerechtigheidd en Vrede. 

Naarr goed Bourgondisch gebruik toonden vertegenwoordigers van alle gele-

dingenn van de Gentse bevolking bij deze gelegenheid hun aanhankelijkheid aan de 

dynastie.22 Aan het hoofd van het défilé stapten de dekens van de ambachten en 

11 De beschrijving hier steunt op het relaas van Jean Molinet, Chroniques. II, 468-471. Zie 
verderr ook P. Blommaert, 'Vreugdebedrijven*. 135-138; P. Arnade, Realms of Ritual, 190-193 
enn W. Blockmans en E. Donckers, 'Self-Representation of Court and City', 93-94. Meer 
overr vorstelijke geboortes en doopplechtigheden bij M. Sommé, 'Le ceremonial de la nais-
sance',, 33-41. Voor een vergelijking van de matenële aspecten bij dynastieke feestelijkheden 
(voorall  huldigingen) in de Lage Landen zie J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 347-355 en H. 
Soly,, 'Plechtige intochten', 341-350. 
22 Gent had tijdens de vonge decennia in onmin geleefd met de Bourgondisch-Habsburgse 
vorsten.. De geboorte van een troonopvolger binnen de stadsmuren bood lokale bestuur-
derss een nieuwe kans de stad aan te bevelen in de gunst van de vorst. Met deze feestelijk-
hedenn verzoenden stad en vorst zich op rituele wijze met elkaar. Dit patroon was gebruike-
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hunn gevolg, na hen kwamen de leden van de magistraat. Het eerste deel van de 

optochtt werd afgesloten door een reeks lokale edellieden en patriciërs, allen met 

eenn toorts in de hand. Een tweede groep bestond uit leden van de vorstelijke hof-

houding.. Voorop gingen de edellieden uit het huishouden van Filips de Schone. 

Daarnaa volgden de raadslieden en ten slotte de vliesridders. Jean Molinet meent dat 

zee allen samen een bonte stoet van wel drie- of vierhonderd man vormden. 

Dee vorstelijke familie beklemtoonde haar majesteit door enige afstand te 

bewaren.. Enkele intimi die de utensüiën voor het doopsacrament droegen, gingen 

haarr vooraf.1*  Graaf Engelbrecht van Nassau* opende, met de doopkaars in zijn 

hand,, de rij . Na hem volgde een rijtj e van drie: Jacob I I van Luxemburg*, heer van 

Fiennes,, droeg het zoutvat; Filips bastaard van Bourgondië*, heer van Blaton, hield 

hett waterbekken vast en Ferry van Croy*, heer van Le Roeulx, bracht het doop-

kleedd naar de kerk. Helemaal aan het einde kwamen Margareta van Oostenrijk en 

Margaretaa van York, respectievelijk de zuster van Filips de Schone en de douainère 

vann Karel de Stoute. Als een stammoeder van het huis toonde deze laatste de 

borelingg aan het volk. Beide Margareta's werden op hun beurt omringd door vier 

aristocratenn die de Bourgondisch-Habsburgse dynastie zeer waren toegedaan. 

Karell  van Croy*, prins van Chimay, liep rechts van Margareta van Oostenrijk. 

Tussenn beide dames in wandelden Jan II I van Glymes*, heer van Bergen op Z o om 

enn Michiel van Croy*, heer van Sempy. Helemaal links ten slotte pronkte Jan van 

Luxemburg*,, heer van La Vill e met Eleonora, de anderhalf jaar eerder geboren 

dochterr van Filips en Johanna. In de kerk aangekomen, traden beide Margareta's 

opp als meters van de jonge Karel. Karel van Croy en Jan van Bergen namen het 

peterschapp op zich. All e vier schonken ze hun petekind een uitgelezen geschenk. 

Margaretaa van York gaf een met goud en edelstenen afgezette schaal. De gift van 

Margaretaa van Oostenrijk sloot hierbij aan. Zij bedacht haar neefje met een gouden 

drinkschaall  die versierd was met kostbare stenen. Op de kop paste een deksel dat 

werdd bekroond door een prachtig versierde staart. O ok Jan van Bergen had oog 

lij kk in de Bourgondische Nederlanden. Cfr. W. Preveruer en W. Blockmans, Les Pays-Bas 
bourguignons,bourguignons, 223-225; W. Blockmans en E. Donckers, 'Self-Representation of Court and 
City',, 96-98 en D. Nicholas, 'In the Pit of the Burgundian Theatre State', 290-291. 
33 Voor ritus en symboliek van het doopsacrament in de laat-middeleeuwse Rooms-katho-
liekee kerk; zie o.a F.L. Cross en E.A. Livingstone eds., The Oxford Dictionary of the Christian 
Church,Church, 126-128 en 1230 en S.K. Langhenbahn, 'Taufe', in: LM. VIII, k. 495-501. 
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voorr het aanzien van zijn petekind. Hij gaf een laken geweven van fijne gouddraad. 

Karell  van Crov zag al meteen een krijger in de toekomstige vorst. Van hem kreeg 

dee jonge Karel een met goud en edelstenen bezette helm. Bovenop deze helm 

herreess een feniks uit zijn as.4 De Gentse magistraat ten slotte schonk een schitte-

rendd bewerkt zilveren scheepje dat wel honderd mark woog.5 

Dee Bourgondisch-Habsburgse vorsten kienden dynastieke evenementen 

zoalss dit doopfeest zorgvuldig uit. Plechtige intochten, huwelijken en begrafe-

nissen,, ze werden allemaal geregisseerd tot spektakelstukken die de macht en de 

prachtt van de prins op ruime schaal moesten verspreiden. Bij zulke gelegenheden 

wass de keuze van het gevolg niet zonder belang. Naarmate een hoveling zich 

dichterr bij de vorst kon ophouden, stond hij in hoger aanzien.6 Enkele aristocraten 

maaktenn klaarblijkelijk haast deel uit van de vorstelijke familie: ze werden uitgeno-

digdd om een belangrijke rol te spelen bij de doopplechtigheid, ja zelfs om het 

peterschapp op zich te nemen. Filips sprak hen toen, net als bij alle andere gelegen-

hedenn aan als cousin? Toch kon van deze acht lieden alleen de heer van Blaton, de 

jongstee bastaardzoon van Filips de Goede, zich beroepen op een rechtstreekse ver-

wantschapp met de aartshertog. Verder was Engelbrecht van Nassau's echtgenote, 

Cimburgaa van Baden, een nicht langs moederszijde van keizer Maximiliaan. Wel 

warenn de overige heren onderling nauw met elkaar verwant. De heren van Fiennes 

enn La VÜle waren bijvoorbeeld broers. Ook de heren van Roeulx en Sempy en de 

prinss van Chimay behoorden tot eenzelfde familie. De eerste was een neef langs 

vaderszijdee van de tweede. De tweede was op zijn beurt een oom van de derde. De 

echtgenotess van de heren van Le Roeulx en van Bergen op Zoom ten slotte, res-

pectievelijkk Lamberte en Adrienne van Brimeu waren zusters. Een kleine kring 

vormdenn deze adellijke intimi van het aartshertogelijke paar dus beslist wel. 

44 Vorstelijke kinderen kregen wel vaker wapens ten geschenke. Zo ontving Filips de Schone 
bijj  zijn doop in 1478 een zwaard van Adolf van Ravenstein en een helm van Pieter (II) van 
Luxemburg.. Cfr. J. Molinet, Mémoires. I, 276 en Dit stj'n die wonderlycke oorloghen, 50. 
33 Omgerekend naar het metriek stelsel woog dit scheepje ongeveer zestien kilo. Cfr. J.M. 
Verhoef,, De oude Nederlandse maten en gewichten, 114, 117 en 119. 
66 J.M. Cauchies, 'La signification politique', 28; J.G. Smit, l'orst en onderdaan, 27^-280 en H. 
Solv,, Plechtige intochten, 341-346. 
77 De vorst sprak en schreef de voornaamste edellieden, en met de name de \Tiesndders, 
aann als mon cousin. Minder vooraanstaande edellieden werden aangeschreven als tres chier et 
féal.féal. Cfr. P. Van Peteghem, Gouverneur van Maanderen', 103. 

file:///Tiesndders
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Di tt beeld van een kleine en gesloten hoogadellijke groep rondom de vorst 

beantwoordtt aan de waarnemingen van tijdgenoten en aan de indrukken van latere 

historici.. Zowel bij hofschnjver Olivier de la Marche als bij observatoren van 

buitenaff  zoals de Venetiaanse gezant Vicenzo Quirini stond Füips de Schone te 

boekk als een "prince croit conseiV* Meer dan zijn voorgangers of opvolgers zou Füips 

zijnn oor te luister hebben gelegd bij aristocraten uit zijn omgeving.'' Geen wonder 

datt zijn regeerperiode ook wel is omschreven als "de gulden tijd van de feodale adef\U} 

Maarr hoeveel van zulke adellijke vertrouwelingen waren er? Waren ze allemaal zo 

nauww met elkaar verwant als de heren die de jonge Karel ten doop hielden? En 

samenhangendd met de twee voorgaande vragen: vangt het begrip feodale adelwé. de 

laat-vijff  tiende vroeg-zestiende-eeuwse werkelijkheid? 

b)b) Sociale achtergrond van aristocraten in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden 

Zoalss overal elders in Europa vormde de adel in de Bourgondische Nederlanden 

"eenn juridisch bepaalde groepering, waartoe men (meestal) behoorde door geboor-

tee of (soms ook) door formele opneming."11 Binnen deze stand bestonden van 

oudsherr grote verschillen in rijkdom, macht en aanzien. Toch tekenden zich 

nieuwee scheidslijnen af in de schoot van de adel naarmate de Bourgondische her-

88 OUvier de la Marche, Mémoires. UI, 315-318 en 'Relazione di Borgogna con aggiunta di 
alcunii  particolan intorno 1 regm d'Inghilterra e dl Castiglia letta in pregadi da Vincenzo 
Quirinii  1'anno 1506', in: A. Alben ed., Relayont degli ambasciatori Veneti, 5-6. 
99 Zo meende Quirini dat Füips: "Apprendeva bene ogm ardua materia, ma era mal pronto nel rispon-
dere,dere, e poco risoluto nell'eseguire, e ritnettevasi sempre in ogni azione al suo consiglio, al 
qualequale donava in tutto gran fede, per essere naturalmente facile e credere queUo che 
gligli  era persuaso da chi egli amava." uit: A. Alben ed., Rflazioni degli ambasciatori veneti, 5-6. 
1(11 Bij J. Lefèvre, 'III . De 16°, 17° en 18° eeuw', 347. H. Pirenne meende zelfs dat hoge 
edelliedenn sinds de twaalfde eeuw nooit zoveel macht en aanzien genoten als toen; zie zijn 
HistotreHistotre de Belgique. III,  191-195. Het gegroeide aanzien van de hoge adel in de Nederlanden 
inn de laatse decennia van de vijftiende en de eerste decennia van de zestiende eeuw ook bij 
F.W.N.. Hugenholtz, 'The 1477 crisis', 44-47; R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 433-434; 
Idem,, 'Vorst, adel en steden', 105-122 en Idem, 'Classes économiques, hierarchies sociales', 
384-385. . 
111 Citaat bij P. De Win, 'Queeste', 273. Gelijkaardige definities bij P. Janssens, De evolutie van 
dede Belgische adel, 103-107 en H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 26-28. M. Bloch om-
schreeff  wellicht als eerste de middeleeuwse adel op een dergelijke wijze; cfr. diens La soaété 
feodale,feodale, 1-2. Zie ook P. Contamine, Ld noblesse au royaume de France, 6-7. 
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togenn meer Nederlandse gewesten in hun greep kregen.'2 De aristocratie die daar 

gestaltee kreeg, had verschillende loten. In dit hoofdstuk heb ik er vij f onder-

scheiden:: telgen uit oudere, traditioneel hoogadellijke geslachten; edellieden uit ge-

slachtenn wier leenbezit voor de komst van de Bourgondische Valois-hertogen niet 

wij dd verbreid was en die dus tot dan toe slechts op lokaal vlak invloed hadden uit-

geoefend;; families die tijdens het bewind van de Bourgondische hertogen vanuit 

hett stadspatriciaat tot de aristocratie waren doorgedrongen; de nakomelingen van 

vorstelijkee bastaarden en ten slotte aristocraten wier familiale wortels buiten de 

Nederlandenn lagen. Representanten van al deze categorieën stel ik in dit hoofdstuk 

voor. . 

Dee meeste edellieden in de middeleeuwse Nederlanden droegen geen titel. 

Eenn epitheton als baanderheer (banneret) bijvoorbeeld verwees slechts naar een 

functiee die de leden van het geslacht ooit in het landsheerlijke leger hadden ver-

vuld.111 Of iemand tot de hogere dan wel tot de lagere adel werd gerekend, hing 

aanvankelijkk vooral af van de aard en de omvang van diens goederenbezit. Net 

zoalss de bredere samenleving, nam de adellijke gemeenschap de vorm aan van een 

piramide.. De meeste edellieden stonden aan de basis. Ze hielden slechts één of 

enkelee kleinere achterlenen van een rijker en machtiger heer. Veelal bezaten ze in 

dezee gebiedjes ook maar een deel van de rechtsmacht. Wie echter flink wat vrije 

erfgoederenn bezat, zijn lenen rechtstreeks van de keizer of de Franse koning hield 

off  toch ten minste sinds geruime tijd de het recht had om over halszaken te oor-

delenn in zijn heerlijkheden, die werd tot de hogere adel gerekend.14 Onder demo-

grafischee en economische druk, maar vooral als gevolg van het landsheerlijke 

strevenn naar territoriale uitbreiding, was deze groep van semi-zelfstandige heren 

tegenn het midden van de vijftiende eeuw flink uitgedund.15 Drie voorbeelden uit 

evenn zoveel verschillende Nederlandse gewesten illustreren deze stelling. 

122 L. Genicot, 'Noblesse ou anstocratie', 334-343; P. De Win, 'De lagere adel', 193-195 en 
R.. Van Uytven, Sociaal-economische evoluties', 85-86. 
nn P. De Win, 'Queeste', 225-226 en W. Paravicini, 'Soziale Schichtung', 132-135. De situa 
tietie in de Nederlanden was vergelijkbaar met die in Frankrijk. Zie P. Contamine, IM noblesse 
auau royaume de France, 9-13. 
144 P. De Win, 'De lagere adel', 193-195; H.F.K. van Nierop, I 'an ridders tot regenten, 38-43 en 
Idem,, 'De adel en de Opstand', 460-461. 
133 Voor Frankrijk werd dit proces op neo-marxistische wijze beschreven en geïnterpreteerd 
doorr G. Bois, 'Noblesse et cnse des revenus', 219-233. 
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Inn Brabant moest Jan II (1417-1464), de laatste mannelijke erfgenaam van 

hett eens zo aanzienlijke geslacht van Wezemaal vanaf 1448 toezien hoe zijn 

schuldeiserss steeds grotere delen van zijn domeinen gingen beheren. De verkoop 

vann een flinke brok van zijn patr imonium volstond niet om de schuldenberg te 

slechten.. Dat Jan uiteindelijk net niet stierf als een pauper had hij alleen te danken 

aann de tussenkomsten van Antoon van Croy en hertog Filips de Goede.u' 

Twinti gg jaar later keerde de fortuin ook de Zeeuwse familie van Borsselc 

dee rug toe.n Mede dankzij de strategische ligging van hun heerlijkheden Veere, 

Vlissingenn en Brouwershaven hadden zij eerder een bijna onaantastbare positie 

verworvenn in het marit iem-economische- en politieke leven van de Bourgondische 

Nederlanden.. Vanuit die bezittingen beheersten de Borsseles immers de Zeeuwse 

kustwateren,, de eilanden en de Scheldemonding. Hun handels- en kapersacüviteit-

enn strekten zich uit van Schotland en de Oostzee in het noorden tot Bretagne in 

hett zuiden. Al deze ondernemingen brachten hen in contact met tal van vorstelijke 

hoven.. Bovendien golden de Borsseles van oudsher als de eerste edelen van Zee-

land.. Wilde Filips de Goede zijn macht over de tussen 1425 en 1433 zo moeizaam 

verworvenn graafschappen Holland en Zeeland consolideren, dan was de steun van 

Hendrikk I I van Borssele (ca. 1404-1474) onontbeerlijk. Tevens bleek de hertog 

voorr het ontvouwen van zijn eigen maritieme politiek volkomen afhankelijk van 

Hendrik.. Deze werd dan ook al snel beloond met een plaats in de hofhouding als 

kamerheer.. In 1445 volgde de opname in de Orde van het Gulden Vlies. Maar 

Hendrikk was met alleen de Bourgondische hertog toegedaan. In datzelfde jaar aan-

vaarddee hij ook een Frans admiraalschap. Ondanks sterke druk van Karel de 

Stoutee en van de overige vliesridders zou Hendrik deze functie niet opgeven. Van 

Hendrikss ambities getuigen ook de twee huwelijken die hij voor zijn enige legitie-

mee zoon en erfgenaam, Wolfert VI *  bewerkstelligde. Deze Wolfert (ca. 1430-1486) 

trouwdee eerst met Maria Stuart, een dochter van de Schotse koning Jacobus II , en 

naa haar overlijden met Charlotte de Bourbon, een verre verwante van de Franse 

koning.. Toch smaakte Wolfert niet het genoegen een wettige zoon te zien op-

U]] E. Van Ermen, 'De familie van Wezemaal' (artikel), 45-73 en P. De Win, 'Wezemaal 
(Wesemael,, Wesemale), Jan jr. van', in: NBW. X, k. 709-720. 
rr Meer over lotgevallen van de familie Borssele in de eerste helft van de vijftiende eeuw bij 
M.. Damen, De staat van dienst, Hoofdstuk 6.1. 
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groeien.. In het grote conflict dat vanaf 1483 ontbrandde over het regentschap 

namenss Füips de Schone, koos Wolfert, zoals de meeste aristocraten met sterke 

bandenn met het Franse hof, tegen Maximiliaan. Deze keuze kwam Wolfert duur te 

staan.. Zodra hij daar de kans toe zag, verdreef Maximiliaan Wolfert naar het zuiden 

enn nam hij al diens goederen in beslag.18 Nauwelijks een jaar later stierf de eens zo 

machtigee Wolfert als balling in Sint-Omaars.19 Zij n vier dochters bleven verweesd 

achter.. Anna, de oudste was nauwelijks vijftien jaar oud. Wilde zi) haar erfenis in 

handenn krijgen, dan moest ze trouwen met een Maximiliaan welgevallige kandidaat. 

Eenn huwelijk met Füips van Bourgondië-Beveren*  bracht uitkomst. Al s oudste 

zoonn van Antoon van Bourgondië*, de zogenaamde Grote Bastaard, was Füips 

immerss nauw verwant met de vorstelijke familie. Hem durfde Maximiliaan de 

feitelijkee controle over de Scheldemonding en het admiraalsambt wel toe te ver-

trouwen.2" " 

Ookk voor Wolferts andere dochters kende Maximiliaan geschikte huwe-

lijkskandidaten.. Margareta, de tweede dochter wilde de Rooms-koning graag uit-

huwelijkenn aan zijn vertrouweling en vliesndder Maarten van Polheim*. De 

Hollandsee edelman Walraven van Brederode* brak echter het reeds gesloten 

huwelijkscontractt met Maarten op spectaculaire wijze open door zijn jeugdvriendin 

tee schaken.21 Een dergelijke belediging kon Maximiliaan natuurlijk niet over zijn 

kantt laten gaan. Prompt liet hij ook op Walravens bezittingen beslag leggen. Toen 

Maarten,, ruim twee jaar later, bereid bleek genoegen te nemen met Wolferts derde 

dochterr Maria, kwam een oplossing voor W;alraven en Margareta alsnog in zicht. In 

augustuss 1490 verleende Maximiliaan de vermetele jongeman een akte van pardon. 

Maartenss verwant Wolfgang van Polheim* werd dan weer gekoppeld aan Johanna, 

dee jongste dochter van W'olfert. Hun huwelijk maakte Wolfgang tot een ver-

mogendd man. Die rijkdom verspeelde W7oIfgang al snel. In 1499 moest hij al zijn 

1KK ].G. Smit, Vorst en onderdaan, 236 (met archiefverwijzing). 
199 De stad Sint-Omaars was op dat ogenblik in Franse handen. R. Van Uytven, 'Cnsis als 
cesuur',, 425. 
2111 Zie voor Maximiliaans tussenkomst bij het huwelijk van Anna L. Sicking, Zeemacht en 
onmacht,onmacht, 36-40. M.j . van Gent, 'Tertijeüke saken", 374-375 geeft een andere interpretatie aan 
dee zaak. 
211 Meer over schakingen in adellijke kringen tijdens de vijftiende en zesüende eeuw bij 
H.F.K.. van Nierop, Van ridders tot regenten, 77-85 en W. Prevenier, 'Geforceerde huwelijken 
enn politieke clans', 299-307. 
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bezittingenn in de Nederlanden verkopen om de schulden af te lossen die hij in 

dienstt van Maximiliaan had gemaakt tijdens de rampzalig verlopen veldtocht tegen 

dee Zwitsers.22 

Datt onafhankelijke heren moesten wijken voor machtige vorsten onder-

vondd Lodewijk van Luxemburg, de graaf van Saint-Pol aan den lijve.23 Dank2ij 

erfenissenn en een voordelig huwelijk had Lodewijk een fabelachtig fortuin bij el-

kaarr gesprokkeld. Rond het midden van de vijftiende eeuw was hij onbetwistbaar 

dee rijkste edelman in heel Artesië en Picardië. Saint-Pols goederen lagen echter ver-

spreidd over de Franse en de Bourgondisch-Nederlandse zijde van de grens. Het 

hoeftt dan ook niet te verbazen dat zowel koning Lodewijk XI als hertog Karel de 

Stoutee poogden deze magnaat aan zich te binden van zodra zij hun strijd om de 

beheersingg van deze streken ontketenden. Door beide protagonisten in het nauw 

gedreven,, trachtte Saint-Pol zijn zelfstandigheid te bewaren door voortdurend van 

kampp te wisselen. Deze wankelmoedigheid bekwam hem slecht. Wanneer ze zo 

eenn onbetrouwbare mededinger konden uitschakelen, bleken de hertog en de 

koningg maar al te bereid hun onderlinge geschillen even terzijde te schuiven. In 

novemberr van 1475 leverde Karel de Stoute Saint-Pol, ondanks diens vnjgeleide, 

uitt aan Lodewijk XI . Nog geen maand later werd Saint-Pol op de Parijse Place de 

Grèvee onthoofd. Saint-Pols zoons wisten de Nederlandse delen van het farmlie-

pa tnmoniumm voor inbeslagneming te vrijwaren op voorwaarde van een onvoor-

waardelijkee keuze voor de belangen van het Bourgondisch-Habsburgse huis. Lode-

wij kk XI daarentegen verdeelde de domeinen waarop hij zijn hand kon leggen onder 

zijnn partijgangers. Zelfs Saint-Pols broer, Jacob*, heer van Richebourg, die voor 

eenn loopbaan in Franse dienst had gekozen, kreeg tot zijn bitterheid geen kruimel 

uitt de erfenis toegeschoven.24 Slechts twaalf jaar later slaagde Maria van Luxem-

222 A.W.E. Dek, 'Genealogie der heren van Brederode', 15-17; Idem, Genealogie der heren van 
Borselen,Borselen, 25-26; P.J. Heinig, '92. Martin von Polheim', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 183-
1855 en H. Wiesflecker, Maximilian I. V, 270-272. 
233 Zie voor deze alinea W. Paravicim, 'Peur, pratiques, intelligences', 183-196, S.H. Cuttler, 
TheThe Law of Treason, 224-227; D. Soumillion, 'Le proces de Louis de Luxembourg (1475)', 
205-229;; J.M. Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi, 40-41 en 118-120; j . Heers, Louis XI, 
238-240;; D. Potter, War and government, 32-36 en 47-49 en Idem, 'The Luxembourg 
inhentance',, 24-62. De schnfteüjke neerslag van Lodewijks verhoren o.a. in BAV Qttobom 
26355 f. 1-56 en KBB Ms.fr. II 916. 
244 Omtrent deze Jacob zie J. Paviot, '67. Jacques de Luxembourg', in: R. De Smedt ed., Les 

http://Ms.fr


I l ll  ARISTOCRAT!!-: IN DH BOI'RGONDISQ I -HABSBURGSK LANDKN "9 

burg,, een kleindochter van Lodewijk, enn het grootste deel van het Franse familie-

fortuinn opnieuw te verwerven. Maar net als Maximiliaan bij de nalatenschap van 

Wolfertt van Borssele, vroegen ook de regenten van de nog minderjarige Karel 

VII I ,, de opvolger van Lodewijk XI , een prijs voor hun welwillendheid. Maria 

moestt toestemmen in een bruiloft met een lid van de Franse koninklijke familie, 

Franss van Bourbon, de graaf van Vendóme. In een brief aan het Parlement van 

Parijss voerde de regent Pieter van Beaujeu namens Karel VII I ter verdediging van 

ditt huwelijk veelbetekenend aan dat het gesloten was: ''Pour ie tres grand bien et proufftt 

dede nous et de nostre royaume."2i Ongeveer een eeuw later, bij de troonsbestijging van 

Hendrikk IV , zou de erfenis van de familie Luxemburg opgaan in het Franse 

koninklijkee domein. 

Dee Bourgondisch-Habsburgse heersers dwongen niet alleen de leden van 

dee traditionele hogere adel in een mal. Ze gedroegen zich ook steeds sterker als 

soevereinee vorsten die een beleid voerden inzake adeldom. Wellicht bezat het her-

togelijkee hof mede hierom zulk een onweerstaanbare aantrekkingskracht op edelen. 

Dee Bourgondische hertogen begunstigden Ueden die ze mochten, traden op als 

huwelijksmakelaars,, namen wederrechtelijk mensen op in de adelstand en verleen-

denn titels aan anderen.26 Vooral eertijds onaanzienlijke edellieden of volstrekte 

nieuwkomerss grepen deze kansen en wierpen zich op als vertrouwelingen van de 

vorsten.27 7 

Antoonn Rolin*, de heer van Aymeries en Anthumes (ca. 1424-1497) gold als één 

vann deze nieuwkomers.28 De blik van Antoons grootvader reikte nog niet veel 

verderr dan de Bourgondische stad Autun. Zij n zoon Nicolaas klom op tot kan-

selierr van Vlaanderen en Bourgondië. Deze sleutelpositie in het Bourgondische 

staatsapparaatt leverde Nicolaas niet alleen veel invloed en geld op, hl] dankte er 

chevaliers,chevaliers, 138-140 en M. Harsgor, 'Maïtres d'un rovaume', 142. 
255 P. Pelicier ed., Lettres de Charles ITII. Tome III,  pieces justificaüves (29 novembre 1488). 
Ziee verder Tome I, 254 en Tome II, 265. 
266 De Bourgondische hertogen waren geen soevereine heersers. Formeel konden enkel de 
Fransee koning of de Duitse keizer lieden uit de Nederlanden in de adelstand opnemen. Cfr. 
P.. Contarrune, La noblesse au royaume de France, 19-20. 
-'-' P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 123-124 en W. Paravicini, 'Soziale Schichtung', 
137-Ï53. . 
:KK C. Mathieu, 'Rolin (Antoine), in: BX. XXIX (- Suppl. I), k. 800-803; J. Bartier, Ugistes et 
geusgeus de finances, 286; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 24 n. 50 en 482 n. 108. 
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ookk een verheffing in de adelstand aan. Antoon trad niet op zulk een prominente 

wijzee als zijn vader op de voorgrond, maar hij vervulde wel enkele uitgesproken 

adellijkee functies. Als kapitein-generaal en groot-baljuw van Henegouwen verenig-

dee hij vanaf 1467 de belangrijkste militaire en bestuurlijke ambten van het graaf-

schapp in één hand. Daarnaast kon Antoon ook aan het hof zijn invloed laten 

gelden.. Van jongs af aan gold hij als een intimus van Karel de Stoute. Maximiliaan 

enn Filips de Schone gingen niet op vertrouwelijke voet met Antoon om, maar ze 

namenn hem wel op in hun hofhoudingen. Ook Antoons zoon, Lodewijk*, leek 

aanvankelijkk met meer te worden dan een vooraanstaand edelman, zonder veel 

aanwijsbaree invloed op het gevoerde beleid. Zo reisde hij in 1501 niet mee met 

Filipss de Schone en diens gevolg naar Spanje en zetelde hij ook met in de regent-

schapsraadd die intussen de Lage Landen bestuurde. Wel kreeg Lodewijk toen de 

opdrachtt de gijzelaars die de Franse koning als teken van zijn goede trouw naar de 

Nederlandenn had gezonden, te vermaken. Filips de Schone achtte jachtpartijen 

hiertoee een uitstekend middel. Hij maande hem zijn beste valken uit te lenen aan 

dee Franse gasten.29 Margareta van Oostenrijk waardeerde Lodewijk niet alleen als 

jager.. Zij zorgde er tijdens haar eerste regentschap voor dat hij een ordonnantie-

bendee onder zijn bevel kreeg en ze haalde hem naar haar Geheime Raad. Daar 

betoondee Lodewijk zich een medestander van de regentes. Lodewijks buitenechte-

lijk ee zoon en erfgenaam had dan weer geen politieke invloed, maar hij was wel een 

gerespecteerdd militair.30 De lotgevallen van de familie Roün tonen aan hoe snel 

anstocratiseringg zich soms voltrok. 

Eenn dergelijk relaas kan ook worden verteld over de familie Carondelet. 

Nett zoals hun vader, wonnen vijf zonen van kanselier Jan I van Carondelet*  het 

vertrouwenn van de opeenvolgende Bourgondische-Habsburgse vorsten en be-

kleeddenn ze tal van voorname ambten. De oudste zoon Jan II *  doorliep de 

mooistee loopbaan. In 1522 werd hij voorzitter van de Geheime Raad die in 

samenspraakk met regentes Margareta van Oostenrijk de Nederlanden bestuurde. 

Alss hoofd van de familie droeg Jan II er zorg voor dat zijn broers en later zijn neef 

->->  ADNB 18825 (23954). 
,00 J. Lameere ed., RecuetI des Qrdonnances III,  71; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 56-
577 en 222, SJ. Gunn, 'The Duke of Suffolk's March', 605 en A. Walther, Die Anfdnge Kar/s 
V.,V., 137 en 139. 
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Claudee lucratieve beneficiën verkregen. Zo speelde hij zijn broer Ferry een plaats 

inn de kapittels van Besancon en Veurne toe. Bovendien volgde Ferry Jan op als 

commanditairr abt van Montbenoit31 en nam hij in 1508 diens zetel in de Mechelse 

Grotee Raad in. Jans zuster Anna trouwde met een telg uit de familie van Luxem-

burg,, Jan*, heer van Zottegem. Net als voor de familie Rolin, volstonden voor de 

familiee Carondelet twee generaties om toe te treden tot de aristocratie van de 

Bourgondisch-Habsburgsee landen. 

Talrijkerr nog zijn de verhalen over provinciale edellieden die in het kielzog 

vann de Bourgondische hertogen hun fortuin vergrootten. Pieter van Roubaix* 

overleedd in 1498 op drieën tachtigjarige leeftijd.32 Hoewel Pieter in tegenstelling tot 

zijnn vader Jan het nooit tot eerste kamerheer bracht en hij ook met in de Orde van 

hett Gulden Vlies werd opgenomen, mag zijn leven toch als uitermate succesrijk 

wordenn gekenmerkt. Ten tijde van Pieters geboorte bezat zijn vader zelfs niet de 

hogee rechtsmacht in de heerlijkheid Roubaix. Zestig jaar later brachten niemands 

lenenn in de Rijselse kasselrij meer op dan die van Pieter. Alleen al in dit gebied be-

droegg zijn jaarinkomen uit leengoederen niet minder dan £ 3281 (van 40 groten 

Vlaams).333 Filips de Goede en Karel de Stoute hadden oog voor de economische 

belangenn van hun vertrouwelingen. Van beide hertogen verkreeg Pieter allerlei pri-

vilegess voor de plaatselijke lakennijverheid en het recht markt te houden. Onder 

zijnn bewind kreeg Roubaix allengs de allure van een stadje. 

Hett toegenomen aanzien van de heren van Roubaix bleek ook uit Pieters 

uitgekiendee keuze van een echtgenote. Waar Jan nog trouwde met Agnes van 

Lannoy,, een lid van een naburige adellijke familie wier status even snel steeg als die 

vann de heren van Roubaix, huwde Pieter Margareta van Gistel. Oudere en meer 

vooraanstaandee adellijke geslachten dan de Gistels trof men in het graafschap 

Maanderenn bijna met aan. Uit het huwelijk van Margareta en Pieter sproot helaas 

geenn zoon, maar een geschikte huwelijkspartner voor hun erfdochter Isabel 

vondenn ze wel. Zij trouwde met Jacob van Luxemburg*, de heer van Richebourg. 

311 De restauratiewerken die Ferry Het uitvoeren, bepalen tot op heden het uitzicht van deze 
abdijj  uit het Vnjgraafschap, die op vijfenzestig kilometer ten zuidoosten van Besancon ligt. 
322 T. Leundan, Htstoire des seigneurs et de ia setgneurie de Roubaix, 134-150 en 252-257; A. 
Derville,, 'IV. Des grands malheurs', 150 en Ff. Cools, 'Le prince et la noblesse', 400. Meer 
overr Pieters vader Jan bij J. Van Rompaey, De Grote Raad, 83. 
333 ADN B 3779 en C.H. Cools, Met raad en daad?, 96-97 en 237-239. 
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Alss vliesridder en jongere broer van de hierboven reeds voor het voetlicht gehaalde 

Lodewijkk van Luxemburg, de graaf van Saint-Pol, behoorde Jacob tot de belang-

rijkstee edellieden uit het Nederlands-Franse grensgebied. Geen wonder dus dat 

Lodewijkk XI geen dwangmiddel schuwde om Jacob over te halen in zijn dienst te 

tredenn nadat deze in Franse krijgsgevangenschap was verzeild.34 

Dee voorbeelden bij uitstek van geslachten die uit deze kring van provin-

cialee edellieden voortkwamen en die vanaf het einde van de veertiende eeuw een 

grotee sprong voorwaarts maakten, zijn de families Croy, Brimeu en Lannoy. All e 

driee hadden ze hun wortels in het weinig verstedelijkte Artesisch-Picardische grens-

gebied.. Dit ligt ook voor de hand. De eerste Bourgondische hertogen uit het huis 

Valoiss zagen zichzelf allereerst als Franse prinsen. Zij pendelden op en neer tussen 

Parijss en hun bezittingen in de Lage Landen. Daarbij doorkruisten ze telkens dit 

grensgebied.. Flier wonnen de hertogen vertrouwelingen voor hun doelstellingen.35 

Vijftiende-- en zestiende-eeuwse dynasten beschouwden de gebieden waar-

overr ze heersten als hun persoonlijk bezit. In de Nederlanden vormden de Bour-

gondischee en Habsburgse vorsten hierop geen uitzondering. Het versterken en 

uitbreidenn van dit patrimonium, tot grotere roem van henzelf en van hun geslacht, 

beschouwdenn deze heersers als hun voornaamste taak. Bij het verwezenlijken van 

dezee taak werden alle familieleden ingezet. Ook buitenechtelijke kinderen kregen 

hierbijj  een rol toebedeeld, vaak zelfs een belangrijke. Meer nog dan hun wettige 

halfbroerss en -zussen waren zij afhankelijk van de welwillendheid van het familie-

hoofd.. Natuurlijke kinderen konden immers geen aanspraak maken op de erfenis 

vann hun vaders. Daarom viel het hun ook veel lastiger om het gezag van die vaders 

tee ondermijnen, zoals ambitieuze zonen wel eens plachten te doen. Toch straalde 

eenn deel van het vorstelijke prestige ook op bastaarden af. Omgekeerd beijverden 

bastaardenn zich juist omwille van hun afhankelijkheid op een uiterst gedreven wijze 

voorr de vorstelijke zaak. Aan een natuurlijk kind kon men gerust een belangrijk 

kerkelijk,, militair of bestuurlijk ambt toevertrouwen. Daarenboven waren bastaard-

344 Philippe de Commynes, Mémoires. Tome II, ed. J. Calmette, 3. 
355 H. Cools, *Le prince et la noblesse', 387-406; \\'. Paravicini, Guy de Brtmeu, 539-540; Idem, 
'Expansionn et integration', 313 en Idem, Die residenzert der Herzöge von Burgund', 209-
210,2211 en 224-22". 
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zonenn en dochters aantrekkelijke huwelijkspartners, waarmee vorsten graag 

aanzienlijkee hovelingen of bondgenoten sterker aan zich bonden. 

Dee Kerk nam een enigszins ambivalente houding aan tegenover natuur-

lijk ee kinderen. Als vleesgeworden zonde was hun bestaan het resultaat van 's 

mensenss inbreuk op Gods geboden. Toch was ook de bastaard het leven gegeven. 

Menn mocht hem of haar dus het streven naar fysiek en spiritueel welzijn niet ont-

zeggen.. Bovendien zou de Kerk pas na de grote schokgolven van Reformatie en 

Contra-Reformatiee opnieuw pogen het seksuele gedrag van de gelovigen in-

dringenderr te sturen.36 

Niett 2elden legden vijftiende- en zestiende-eeuwse vorsten dan ook buiten 

hett huwelijk een aanzienlijke voortplantingsdnft aan de dag. De Bourgondische 

hertogenn en hun Habsburgse opvolgers beseften blijkbaar terdege welke kansen 

natuurlijkee kinderen hun boden. De eerste zeven mannelijke vorsten van deze dy-

nastiee verwekten tussen circa 1360 en circa 1550 (van Filips de Stoute tot en met 

Karell  V) meer dan vijfti g buitenechtelijke kinderen." De vorsten betrokken hun 

bastaardenn van jongsaf aan bij hun machtspolitiek. Zo prominent waren ze in aller-

leii  instellingen aanwezig dat de bestuursvorm van het Bourgondische landencom-

plexx eens werd omschreven als een bdtardocratie}1 

Hunn stevige greep op de Kerk bijvoorbeeld dankten de Bourgondisch-

Habsburgsee vorsten in niet geringe mate aan hun bastaarden. Acht van de drieën-

twintigg natuurlijke kinderen van Füips de Goede die de volwassen leeftijd bereik-

i(i( '' M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 319-354; H.F.K. van Nierop, 'Adellijke bas-
taarden',, 11-23 en D. Potter, A History of France, 173-174. 
377 Füips de Stoute had twee buitenechtelijke kinderen. Jan Zonder Vrees verwekte er zes. 
Vann Füips de Goede zijn zesentwintig bastaarden bekend, maar het kunnen er nog meer 
zijnn geweest. Karel de Stoute had twee natuurlijke zonen. Maximüiaan I verwekte vermoe-
delijkk tien bastaarden. Van Karel V ten slotte zagen minstens vier natuurlijke kinderen het 
licht.. Daarvan erkende hij er echter slechts twee: Margareta en Don juan. Alleen de jong 
gestorvenn Füips de Schone schijnt geen buitenechtelijke kinderen te hebben verwekt, hoe-
well  ook voor hem de huwelijkse trouw geen dwingend gebod vormde. Voor de bastaarden 
vann de vier Bourgondische hertogen; zie M. Berge, 'Les batards de la maison de Bourgo 
gne',, 316-408. De minnares van Füips de Schone bij B. Aram, 'Juana "the Mad's" Signa-
ture',, p. 336-337. Voor de buitenechtelijke kinderen van Maximüiaan; zie H. Wiesflecker, 
in:: i\DB. 16, 458-471, Meer over de houding van Karel V tegenover zijn natuurlijke 
kinderenn bij MJ. Rodnguez-Salgado, 'Karel V en de dynastie', 76-77. 
388 M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 340-342. 
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ten,, bekleedden een kerkelijk ambt. Daarvan bezetten er twee een bisschopszetel, 

bestierdee een ander als abt de Gentse Sint-Baafsabdij en werd er één proost van 

Air ee en van de prestigieuze Brugse Sint-Donaaskerk.w Dergelijke kerkvorsten kon-

denn de dynastie ook in wereldse zaken uitstekende diensten bewijzen. In 1516 bij-

voorbeeldd lanceerde het Brusselse hof een intensieve lobbycampagne in Rome en 

inn het Sticht om Füips van Bourgondië-Blaton*, de jongste bastaardzoon van de 

gelijknamigee hertog, op de Utrechtse bisschoppelijke t roon te krijgen. Het verlan-

genn om de Gelderse invloed in het Neder- en het Oversticht terug te dringen lag 

aann de basis van al deze inspanningen.40 

Maarr ook de leken onder de vorstelijke bastaarden leverden hun bijdrage 

aann de versterking van de vorstelijke macht. Zo stamden alle admiraals voor de 

Nederlanden,, van het einde van de vijftiende tot in het midden van de zestiende 

eeuw,, af van hertog Füips de Goede.41 Daarnaast speelden deze admiraals ook in 

hunn thuisbasis Zeeland een vooraanstaande rol. Als belangrijkste edelen van dit 

gewestt woog hun stem zwaar in de gewestelijke statenvergadering. Bastaardtakken 

uitt het Bourgondische huis beheersten sedert 1518 de Zeeuwse staten volkomen. 

I nn dat jaar bracht Maximiliaan van Bourgondië, de jongste zoon van Boudewijn*, 

nogg een bastaard van Füips de Goede, het tot abt van de Middelburgse Onze-

Lieve-Vrouweabdij.. Deze prelaat vertegenwoordigde in zijn eentje de hele Zeeuw-

see clerus. Tegen een dergelijke overmacht van edelen en clerus konden de vij f 

grafelijkee Zeeuwse steden met hun ene stem niet op.42 

Natuurlijkee kinderen van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten ontvingen 

steevastt minstens een deel van hun opvoeding aan het hof of in de omgeving van 

hett hof. Later kregen de mannen onder hen, voor zover er voor hen geen kerke-

lijk ee loopbaan in het verschiet lag, een hoffunctie toebedeeld. Diplomatiek of 

bestuurlijkk talent werd beloond met een plaats in de vorstelijke raad, moed op het 

slagveldd met de ridderslag en met het commando over een vesting, een ordonnan-

tiebendee of een gewest. Twee natuurlijke zonen van Füips de Goede werden zelfs 

y)y) Cfr. de lijsten bij M. Berge, 'Les batards de la maison de Bourgogne', 316-408 en bij W. 
Prevenierr en W. Blockmans, Les Pays-has bourguignons, 389. 
4,11 J. Sterk, Philips van Bourgondtë, 32-34; CA. van Kalveen, 299-300 en j .S. Theissen, De 
regeenngregeenng van Karel V, 65-66. 
411 L.H.J. Sicking, Zeemacht en onmacht, 55-59. 
422 C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, 20-21. 
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uitverkorenn tot vüesndder. Vorstelijke bastaarden mochten dus dezelfde verwach-

tingenn in het leven koesteren als de overige adellijke vertrouwelingen van de 

monarch. . 

Ookk de huwelijken die de natuurlijke kinderen uit het vorstelijke huis 

sloten,, geven aan hoezeer deze schare van de tweede helft van de vijftiende eeuw 

aff  versmolt met de nieuw gevormde hofaristocratie. Pieter de la Viefvüle bijvoor-

beeldd behoorde als raadslid-kamerheer tot de intimi van hertog Füips de Goede. 

Bijj  ontstentenis van andere erfgenamen het deze Pieter een hele reeks Artesische 

heerlijkhedenn na aan zijn dochter Maria. Deze Maria nu trouwde in 1446 met An-

toon*,, Füips de Goede's tweede buitenechteli)ke zoon, later bijgenaamd de Grote 

Bastaard.. Aldus legde Maria de grondslag voor het enorme fortuin van haar en 

Antoonss nakomelingen, de heren van Veere en van Beveren.43 

Tochh mislukten zulke pogingen van de hertogen om adellijke families 

nauwerr aan de dynastie te binden door hun een huwelijks alliantie met één van hun 

onechtee kinderen aan te bieden ook af en toe. Jan van Ailly , heer van Pecquigny, 

zagg er bijvoorbeeld - ondanks zijn echtverbintenis met Yolanda, een natuurlijke 

dochterr van Füips de Goede - geen graten in een jaargeld van de Franse koning 

Lodewijkk XI te aanvaarden. De onvoorwaardelijke pro-Franse keuze die Jan in het 

middenn van de jaren zeventig maakte, betekende een zware slag voor de partij-

gangerss van Bourgondië. Jan bekleedde immers het burggraafschap van Amiens 

{yidamè),{yidamè), een functie die hem veel invloed in Picardië verschafte.44 

All ee voorbeelden die hierboven werden gegeven slaan op de natuurlijke 

kinderenn van hertog Füips de Goede of hun nakomelingen. Di t is geen toeval. Al -

lereerstt verwekten Filips' opvolgers gewoonweg een kleiner onwettig kroost. 

Bovendienn steeg de waarde van de vorstelijke bastaarden naarmate de ster van de 

Bourgondisch-Habsburgsee dynastie rees aan het Europese firmament. De 

natuurlijkee kinderen van Füips de Goede versmolten in de tweede helft van de vijf -

tiendee en aan het begin van de zestiende eeuw nog met aristocraten uit de Lage 

Landen.. Een kleine eeuw later bestuurden de twee bastaarden die keizer Karel had 

411 J.M. Cauchies, '54. Antoine de Bourgogne', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 118-120 en 
M.T.. Caron, 'Enquête sur la noblesse du bailliage d'Arras', 411-412 en 417-418. 
444 D. Potter, War and government, p. 46. 



86 6 HAN SS COOLS 

erkend,, Margareta van Parma en Don Juan van Oostenrijk deze Landen namens 

hunn beider halfbroer Filips II.45 

Dee Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers heersten niet 

alleenn over de Nederlanden. De stamlanden van hun dynastieën lagen elders. Toch 

resideerdenn deze vorsten tot in het tweede decennium van de zestiende eeuw 

voorall  in de Pays de par defa. Hun hof gold als één van de schitterendste van het 

continent.. Het trok dan ook voortdurend jongere leden van verwante of bevriende 

vorstenhuizenn aan. Bovendien verkeerden er in de omgeving van de vorsten 

natuurlijkk steeds een behoorlijk aantal edellieden uit Bourgondië en later uit het 

Duitsee Rijk.46 Zeker in tijden van opstand deden de dynasten een beroep op deze 

vertrouwelingenn uit het thuisland. Omgekeerd vonden verscheidene partijgangers 

vann Maria en Maximiliaan een toevluchtsoord aan hun hof nadat Franse troepen 

hett hertogdom Bourgondië en grote delen van het gelijknamige Vnjgraafschap 

haddenn bezet. Sommige van deze aristocraten bekleedden voorname functies in de 

Nederlanden,, ontvingen of kochten er heerlijkheden, trouwden er met dochters 

vann plaatselijke edellieden. Op deze wijze verzekerden de nieuwkomers zich van 

eenn plaatsje bij de nog jonge bovengewestelijke Nederlandse aristocratie. 

Zoo liet Maximiliaan van Oostenrijk tijdens de drie kapittels van het Gulden 

Vliess die werden gehouden tussen 1478 en 1491 vij f van zijn getrouwen uit het 

Duitsee Rijk verkiezen in de Orde.47 Allen steunden ze de Roomse koning tijdens 

zijnn verbeten strijd om het regentschap in de Nederlanden. Enkelen van hen speel-

denn ook op bestuurlijk vlak een belangrijke rol in deze gewesten. De markgraaf 

Knstoff  I van Baden* bijvoorbeeld bekleedde het gouverneurschap van Luxemburg 

enn Chiny van 1488 tot omstreeks 1525, toen hij getroffen door dementie onder 

voogdijj  moest worden geplaatst.48 Albrecht van Saksen*, een neef van Maximiliaan, 

tradd zelfs op als stadhouder-generaal namens de regent van december 1488 tot de 

455 Als een pion op een schaakbord zette Karel zijn dochter Margareta in om zich van Ita-
liaansee bondgenoten te verzekeren. Zij trouwde achtereenvolgens met een zoon van paus 
Clemenss VU uit het geslacht Medici en met een kleinzoon van paus Paulus II I uit het ge-
slachtt Farnese. Cfr. M.J. Rodnguez-Salgado, 'Karel V en de dynastie', 76-77 en 92-93; J. de 
Iongh,, Madama, en C. Petne, Don John of Austria. 
MM'' W. Paravicini, 'Structure et foncüonnement', 6-7 en Idem, 'Die Residenzen', 249. 
4~~ ) . Paviot, '16. Le recrutement', 79. 
4,11 ARAB RSA 784, flr-3v en H. Schwarzmaier, '102. Chnstophe 1°, margrave de Bade', in: 
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mondigverklanngg van Filips de Schone in 1493. Maximiliaan had de uiteindelijke 

pacificatiee van de Nederlanden in niet geringe mate aan deze ui tmuntende strateeg 

tee danken. De kosten van de militaire operaties uit die jaren schoot Albrecht goed-

deelss zelf voor. Niet in staat om deze leningen terug te betalen, verleende Maximi-

liaann in 1498 aan Albrecht het erfelijk gouverneurschap over Friesland.w 

Tussenn 1478 en 1491 werden eveneens vier ridders uit Bourgondie en 

wijdee omgeving in de Orde van het Gulden Vlies opgenomen. Deze keuze lijk t 

merkwaardig.. De kans dat Maria en later Maximiliaan in deze gebieden daadwerke-

lij kk hun gezag zouden kunnen uitoefenen, scheen in die jaren uiterst gering. Stuk 

voorr stuk ging het hier dan ook om lieden die hun aanhankelijkheid aan de dynas-

tietie moesten bekopen met een op zijn minst tijdelijke min of meer vrijwillig e 

ballingschapp in de Lage Landen. In het geval van Jacob van Savoie*, graaf van 

Romont,, leidden deze ballingschap en zijn huwelijk tot versmelting met de Neder-

landsee aristocratie.50 Jacob was de negende zoon van hertog Lodewijk van Savoie 

enn Anna van Cyprus. In 1460 trouwde Jacob, niet zonder zich eerst verzekerd te 

hebbenn van een pauselijke dispensatie, met zijn nicht Maria van Luxemburg. Haar 

ontmoettenn we al eerder in dit relaas.S1 Zij was een kleindochter van Lodewijk van 

Luxemburg,, de graaf van Saint-Pol die werd onthoofd. Tussen 1477 en 1479 

behaaldee Jacob enkele belangrijke militaire successen namens Maria van Bourgon-

diee en Maximiliaan. Na de dood van Maria van Bourgondie voltrok zich echter een 

breukk tussen Jacob en Maximiliaan. Jacob, die op goede voet stond met de drie 

Ledenn van Vlaanderen, zetelde immers samen met deze en met Adolf van Kleef, 

dee vader van zijn zwager, en enkele andere anstocraten in de eerste regentschaps-

raadd die sinds de herfst van 1483 openlijk Maximiliaan de voogdij over zijn zoon 

enn het bestuur over het graafschap betwistte.'2 De kans op een verzoening met de 

R.. De Smedt ed., Les chevaliers, 200-201. 
499 W. Blockmarks, 'Albrecht de Stoutmoedige', 189-200 en J.S Theissen, De regeering, 30-31. 
M)M) Toch onderhield Jacob steeds een zekere band met Lodewijk XI . De tweede echtgenote 
vann deze laatste, Charlotte, was een zuster van Jacob. Zie voor wat volgt B. Bauchau, Jac-
quess de Savoie', 117-146; Idem, '84. Jacques de Savoie', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 
168-170;; V. Fns, Jacques de Romont', in: BX. XIX, 1907, k. 928-93̂  en A. de Fouw, Phi-
IipsIips van Kleef, 78-104. 
D!! Het gaat hier om de latere echtgenote van Frans van Bourbon. Zie ook hieronder. 
322 Jacobs echtgenote Mana was de jongere zuster van Filips van Kleefs gade Francoise. Fi-
lipss van Kleef was Adolf van Kleefs enige zoon. Voor het conflict russen de regentschaps-
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Roomsee koning uitsluitend, trok Jacob zich terug in zijn Picardische burcht Ham 

zodraa Maxirniliaan in het najaar van 1484 opnieuw grote delen van Brabant en 

Vlaanderenn in zijn macht kreeg. Daar stierf hij op 30 januari 1485. Zoals hierboven 

reedss verhaald, trad Jacobs weduwe Maria nauwelijks twee jaar later opnieuw in de 

echt,, nu met Frans van Bourbon de graaf van Vendóme. Maria en Jacobs enige 

dochterr Louiza-Francisca trouwde later met Hendrik graaf van Nassau* en van 

Vianden,, een telg uit een Duits vorstengeslacht dat intussen tot de Nederlandse 

hofadell  was doorgedrongen.51 

D ee Franse opmars in beide Bourgondiës verzuurde ook de familiale ver-

houdingenn in de schoot van de lokale adel. Claude van Toulongeon* en zijn 

zwagerr Willem van Vergy*  kozen in 1477 aanvankelijk beiden de zijde van Maria 

enn Maxirniliaan.54 Willem verzeilde echter al snel in Franse krijgsgevangenschap. 

Lodewijkk X I liet hem opsluiten in uiterst penibele omstandigheden. Claude zette 

dee strijd nu alleen voort, maar zonder veel succes. Onder de druk van de Franse 

overmachtt moest hij burcht na burcht opgeven. Uiteindelijk vluchtten Claude en 

zijnn echtgenote Guillemette van Vergy, verdreven uit hun laatste bolwerk in het 

Vrijgraafschap,, in 1480 naar de Lage Landen. Lodewijk X I nam al hun Bourgon-

dischee bezittingen in beslag. Ter compensatie liet Maxirniliaan Claude een jaar later 

opnemenn in de Orde van het Gulden Vlies. 

Intussenn had Willem van Vergy zich, in ruil voor zijn vrijheid, aan de 

Fransee zijde geschaard. Om Willem aan de monarchie te binden, vereerde Lode-

wij kk XI hem met de titel raadslid-kamerheer en schonk hij hem onder andere de 

heerlijkhedenn Bourboulerey en Anügue. Deze heerlijkheden hadden eerüjds toebe-

hoordd aan Claude en Guillemette. Krachtens de vrede van Atrecht, uit december 

1482,, moesten alle eerüjds geconfisqueerde bezittingen worden gerestitueerd aan 

dee oorspronkelijke eigenaars. Kort na de ratificatie van de vrede reisde Guillemette 

raadd en Maxirniliaan; zie W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie?', 257-368. en Nicolaes 
Despars,, Ckronijcke van den lande engraefscepe. IVf H^-l'iQ. 
5ÏÏ Hendrik II I van Nassau was de neef en voornaamste erfgenaam van Engelbrecht II , die 
wee eerder reeds in de doopstoet van de jonge Karel V ontmoetten, cfr. F. Rachfahl, Wilhelm 
vonvon Oranten und der Niederldndische Aujstand. I, 79-80 en H.P.H. Jansen, 'De Bredase Nassaus', 
13-50. . 
544 Over het aanzien dat leden van de families Toulongeon en Vergy als leden van de Bour-
gondischee aristocratie genoten; zie M.T. Caron, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 511-512 
enn J.M. Headley, 'The conflict between nobles and magistrates', 56. 
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terugg naar Bourgondië om haar broer teruggave te verzoeken van het bezit dat 

haarr en Claude was ontnomen. Wülem weigerde echter op de vraag van zijn zuster 

inn te gaan. Vonnissen van de hertogelijke Grote Raad ten voordele van Claude en 

Guillemettee veranderden daar niets aan.55 Ook Claude slaagde er na zijn terugkeer 

naarr het Vrijgraafschap, omstreeks 1493, niet in zijn zwager te verdrijven uit de 

heerlijkhedenn die hij wederrechtelijk bezet hield. 

Inn 1498 trad Willem trouwens opnieuw in dienst van Maximüiaan. Hem 

wass er veel aan gelegen deze belangrijke edelman niet van zich te vervreemden. Hij 

steldee Willem meteen aan tot kapitein-generaal van het Vrijgraafschap. Tevens 

maaktee Maximüiaan bepaald geen haast met de tenuitvoerlegging van de oude von-

nissenn ten nadele van Willem. Willem bleef ook doof voor aansporingen van pau-

selijkee rechters en het Parlement van Dole. Ten einde raad spande Guillemette, 

intussenn weduwe, nogmaals een procedure in voor de Grote Raad. Deze veroor-

deeldee op 30 september 1505 Willem andermaal tot de teruggave van Bour-

boulereyy en Antigue.50 Of Willem zich ditmaal schikte in de rechterlijke uitspraak 

wetenn we met, maar het valt, rekening houdende met de voorgeschiedenis van deze 

zaak,, te betwijfelen. 

Willemm van Vergy hield aan de hele episode in ieder geval geen hoge dunk 

voorr rechtbanken over. Hij zou, in de herfst van zijn loopbaan, tussen 1509 en 

15188 nog een bitter conflict uitvechten met Mercurino dl Gattinara*. Al s kapitein-

generaall  had Willem, sinds het overlijden van Jan van Chalon*, in 1502, de facto ook 

hett stadhouderschap over het Vrijgraafschap waargenomen. Nu benoemde Marga-

retaa van Oostenrijk, die net tevoren de landsheerlijkheid over de Franche-Comté 

enn enkele aanpalende gebieden voor de duur van haar leven had verworven, in 

15088 de Piëmontees tot President van het Parlement van Dole.5^ Mercurino di 

Gattinaraa wierp zich, zeer tegen de zin van Willem, van bij zijn aankomst in Dole, 

opp als de leidende bestuurder van het Vrijgraafschap. Willem kwam uiteindelijk als 

winnaarr uit de strijd die tussen de heren ontbrandde. Margareta ontsloeg haar 

vertrouwelingg Gattinara in het voorjaar van 1518. Maar meer dan een Pyrrus-

555 J.T. de Smidt en E.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, L, 263, 273, 287, 293 en 435. 
566 l.T. de Smidt en E.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. IL, 30-31. 
rr De vete wordt uitputtend beschreven door J.M. Headlev, 'The conflict between nobles 
andd magistrates', 49-80. 
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overwinningg behaalde Willem niet. In tegenstelling tot volgzamere Bourgondische 

edellieden,, bracht hij het nooit tot Vliesndder. Bovendien had Margareta in 1517 

Füibertt van Chalon*  aangesteld tot stadhouder van het Vnjgraafschap. De bron 

vann patronage in het Vnjgraafschap kwam zo weer bij de familie Chalon te liggen. 

Dee toewijzing van het Vnjgraafschap en aanpalende gebieden aan regentes 

Margaretaa van Oostennjk bracht edellieden uit de lanen van derwaarts over tijdens 

dezee penode trouwens opnieuw in nauwer contact met de Nederlandse hofansto-

cratie.. Margareta beheerde de Franche-Comté en omstreken vanuit haar residentie 

tee Mechelen. Een persoonlijke raad, waarin vooral edellieden en junsten uit deze 

contreienn zetelden, stond haar daarin bij. Margareta schakelde haar raadsleden, tot 

onvredee van de Nederlandse aristocraten, ook regelmatig in voor allerlei diplo-

matiekee opdrachten. Karel V zou later de meest talentvolle van deze raadslieden 

opnemenn in zijn eigen bestuursapparaat. Eén van deze talenten was Laurent Gor-

revod*.. In 1507 had Margareta deze edelman uit de buurt van Bresse meegenomen 

opp haar tocht naar de Nederlanden. Tijdens de daaropvolgende jaren onderhandel-

dee Laurent verschillende malen namens de regentes met de Engelsen. Ondanks 

zijnn nauwe band met Margareta - in 1516 zou hij zelfs haar chevalier d'honneur 

wordenn - won Laurent ook het vertrouwen van haar tegenstanders, Willem van 

Croy**  en de zijnen. Dit vermogen om iedereen te vriend te houden zou Laurent 

tijdenss de daaropvolgende jaren zeer invloedrijke posities opleveren. Zo werd hij 

nogg in 1516 vliesndder en in 1522 hofmeester van Karel V. Engelse gezanten 

zagenn in Laurent zelfs de op twee na invloednjkste raadsheer van de keizer, na 

Willemm van Croy-Chièvres en Mercurino di Gattinara.58 Laurent wist zijn gezag 

ookk aan te wenden ten voordele van zijn familieleden. Zo creëerde paus Clemens 

VII ,, na tussenkomst van Margareta, Laurents broer in 1529 kardinaal. 

Niett één van de vijfaende-eeuwse vorsten over de Nederlandse gewesten 

liett ooit optekenen dat hij er doelbewust naar streefde een nieuwe groep van hoge 

edelliedenn rondom zich te scharen. Toch onderbouwen de hierboven aangehaalde 

voorbeeldenn de stelling dat er in de loop van deze eeuw een ho fans tocra tie is 

gegroeidd door toedoen van de Bourgondische en later Habsburgse vorsten.59 Dit 

588 J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and papers. III,  nrs. 1357, 1415, 1705, 1876, 2333 
enn 3087 en F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbehörden, 130-131. 
5959 W. Paravicini poneerde deze stelling uitdrukkelijk in zijn Guy de Bnmeu, 537-546. Eerder 
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process verliep niet overal gelijktijdig. In Artesië en Waals-Vlaanderen was het rond 

14755 al voltooid/'0 in Holland kwam het, onder impuls van Maximiliaan van 

Oostenrijkk pas goed op gang tijdens de laatste twee decennia van de vijftiende 

eeuw.611 Zoals alle andere machthebbers streefden ook deze vorsten naar de ver-

sterkingg van hun gezag. Zeker nadat Filips de Goede in de jaren rond 1430 het 

grondgebiedd waarover hij heerste had verdubbeld en hij zich in 1435 bovendien 

hadd teruggetrokken uit de slepende oorlog tussen de Engelse en Franse koningen, 

goldd hij als één van de aanzienlijkste Europese vorsten. Tijdens de volgende decen-

niaa ging al zijn aandacht uit naar de versterking van de vorstelijke macht in de ver-

schillendee gewesten/'2 Steeds meer inwoners kwamen in contact met nieuwe 

bovengewestelijkee instellingen. Edellieden speelden ook een belangrijke rol bij de 

uitbouww van de hertogelijke macht. Aan het hof kwamen ze in contact met de 

vorstt en met edellieden uit andere gewesten. Bij hun terugkeer naar de provincie, 

droegenn ze hun ervaringen uit. Dankzij het prestige waarop ze konden bogen, 

oefendenn edellieden ook de voornaamste bestuurlijke en militaire ambten uit. Niet 

toevalligg kregen de vij f adellijke functies die ik in het vorige hoofdstuk voorstelde 

inn de laatste zeven decennia van de vijftiende eeuw vorm. De lieden die deze amb-

tenn bekleedden, behoorden steeds duidelijker tot een afzonderlijke, min of meer 

geslotenn groep: een bovengewestelijke hofadel of aristocratie. 

Dee voorbeelden die ik hierboven heb gegeven, laten zien dat de leden van 

dezee bovengewestelijke hofadel oorspronkelijk uit vij f duidelijk te onderscheiden 

socialee groepen voortkwamen. Huwelijken en het verwerven van heerlijkheden in 

tall  van verschillende gewesten maakten dat deze aanvankelijk afzonderlijke groe-

penn tegen het einde van de vijftiende eeuw goeddeels met elkaar waren versmolten. 

Hett aandeel van elk van die geledingen in de nieuwe hofadel kan dus niet zo ge-

makkelijkk worden bepaald. Het materiaal in de prosopografische lijst die bij dit 

proefschriftt hoort, biedt wel de mogelijkheid indicatieve cijfers te berekenen. In 

dezee lijst nam ik eenieder op waarvan ik met zekerheid weet dat hij tussen 1475 en 

hadd CA.f. Armstrong de vraag 'Had the Burgundian Government a policy for the Nobi 
lity?',, 213-236 ontkennend beantwoord. 
600 M.T. Caron, 'Enquête sur la noblesse du bailliage d'Arras', p. 407-426 en H. Cools, 'Le 
princee et la noblesse', p. 38"7-406. 
611 A. |anse, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 163-204 en l.h.b. 192-196. 
((''22 W. Blockmans, 'La repression de révoltes urbames', 7. 
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15300 op zijn minst één van de in het tweede hoofdstuk beschreven functies vervul-

dee en actief was in de Bourgondisch-Habsburgse landen.63 Di t speurwerk leverde 

2699 namen op. Zestien daarvan werden nooit meer dan namen. Over hen vond ik 

geenn informatie die het toeliet om hun sociale achtergrond of regionale herkomst 

tee duiden. Bij het indelen van de overblijvende 253 lieden hield ik, voor zover 

bekend,, alleen rekening met hun afstamming in rechte mannelijke lijn . Tot de tradi-

tioneletionele hoge adel rekende ik vervolgens de edellieden van wie de voorvaderen reeds 

bijj  het begin van de vijftiende eeuw aan de top van de feodale piramide stonden. 

D ee categorie van de oorspronkelijk provinciale edellieden wordt bevolkt door edellieden 

wierr voorvaderen bij aanvang van de vijftiende eeuw slechts bezittingen hadden in 

éénn gewest. Tot de stedelingen rekende ik diegenen van wie de voorvaderen 

omstreekss hetzelfde tijdstip nog tot de burgerij behoorden. Vorstelijke bastaarden en 

hunn nakomelingen vormen een vierde categorie. In de vijfde categorie horen edel-

liedenn thuis waarvan de familiale wortels buiten de landen van herwaarts over lagen/-4 

Dezee groep wordt vooral bevolkt door edellieden uit beide Bourgondiës of aan-

palendee gebieden65 en uit het Duitse Rijk. De resultaten van dit telwerk worden 

weergegevenn in Tabel I.66 

633 Dus er is geen rekening gehouden met buitenlandse vorsten die tot VTiesridder werden 
verkozen,, noch met Duitse en Ibensche Vliesndders die nooit in de Nederlanden verble-
ven.. Toch is deze lijst helaas niet uitputtend. Een completer en correcter beeld van de vor-
stelijkee hofhoudingen kan slechts verkregen worden na grondige bestudering van de in 
Rijsell  bewaarde Escroes des gaiges. Dit zou een afzonderlijk langdurig en kostbaar onderzoek 
vergen.. Alleen al voor de vijfjarige regering van Maria van Bourgondië bleven bijvoorbeeld 
6155 stukken escroes bewaard (ADN B 3441-3445). De studie van H. Kruse, Hof Amt und 
GagenGagen die de Escroes voor de hofhoudingen van Isabella van Portugal en Karel van Charo-
laiss onderzocht, zou hierbij tot voorbeeld kunnen dienen. De hier opgenomen prosopogra-
fischee lijst zou dan als basis kunnen dienen. Cfr. W. Paravioni, '"Ordonnances de rHótel'", 
250-251. . 
644 Picardië rekende ik bij de landen van herwaarts over, het Vnjgraafschap Bourgondië met. 
(ó(ó Onder deze aanpalende gebieden versta ik naast het graafschap Charolais en de Macon-
naiss die traditioneel bij Bourgondië hoorden, de Savoie en Bresse. 
666 Uiteraard bieden de cijfers uit de tabel geen absolute zekerheid: het indelen bij van edel-
liedenn bij een bepaalde categorie betekent het maken van een, soms ietwat arbitraire, keuze. 
Cfr.. de vuistregels die W. Paravioni bij een vergelijkbaar probleem toepaste in zijn 'Expan-
sionn et integration', 299-300. 
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Tabell I. Sociale achtergrond van aristocraten in de Nederlanden tussen 1477 en 

1530 0 

Socialee Categorie 

Categoriee I: Traditionele hoge adel 

Categoriee II : Provinciale edellieden 

Categoriee III : Stedelingen 

Categonee IV: Vorstelijke Bastaarden 

Categoriee V: Familiale wortels buiten de 
Landen n 

Lage e 

Aantal l 

80 0 

80 0 

14 4 

8 8 

71 1 

Percentage e 

31,6 6 

31,6 6 

5,5 5 

3,2 2 

28,1 1 

Totaall  253 100 

Dee cijfers uit de tabel maken duidelijk hoezeer de Bourgondische hertogen en hun 

Habsburgsee opvolgers de groei en de samenstelling van deze nieuwe aristocratie 

hebbenn bevorderd. Provinciale edellieden, nakomelingen van stedelingen, vorste-

lijk ee bastaarden en lieden van buitenaf hadden hun prominente positie in hof-

houdingg en bestuursorganen vaak op één of andere wijze aan deze vorsten te 

danken.. Samen vormden ze ruim twee derde van alle aristocraten. Maar ook de 

speelruimtee van de leden van traditioneel hoogadellijke families werd, zoals ik hier-

bovenn reeds aangaf, ingeperkt door de toenemende vorstelijke macht. 

Di tt vorstelijk ingrijpen belet niet dat de late vijftiende en de vroege zes-

tiendee eeuw als een bloeiperiode voor aristocraten kan worden gekenschetst, zoals 

H c nnn Pirenne cum suis deden/'7 Maar deze bloei maakt de periode nog niet tot de 

guldengulden tijd van de feodale ade/.'A Het aanzien van feodale edellieden strict» sens» stoelde 

immerss haast uitsluitend op het bezit van landgoederen waar rechtsmacht mee was 

verbonden.699 Di t was in hier bestudeerde periode niet meer zo. De staatsmacht was 

intussenn gegroeid. Vorsten belichaamden deze macht. Aristocraten ondeenden hun 

677 II . Pirenne, Histotre de Belgique. III,  191-195 en F.W.N. Hugenholtz, 'The 1477 cnsis', 44-
47. . 
(M(M Citaat uit J. Lefèvre, 'III . De 161., 17' en 181'. eeuw', 347. 
699 Cfr. P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 112-123 en L. Gemcot, 'Noblesse ou an-
stocratie',, 334-343. 
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gezagg voortaan aan de stukjes macht die de vorsten hen toebedeelden.70 Op de 

kansen,, maar ook de beperkingen die dit gegeven aristocraten bood, ga ik in de 

hoofdstukkenn vijf , zes en zeven dieper in. Voor een goed begrip hiervan is het 

echterr noodzakelijk eerst inzicht te verwerven in de loopbaanpatronen van aristo-

cratenn en in de spreiding van de invloed van hoogadellijke families over de ver-

schillendee gewesten van de Bourgondisch-Habsburgse landen. In het volgende 

hoofdstukk poog ik hieromtrent duidelijkheid te verschaffen. 

"""  1-P. Genet, 'Introduction', in: L'état moderne et les élites, 11-13. 




