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Hoofdstukk IV. 

Bourgondisch-Habsburgsee aristocraten en de gewesten 

a)a) Van gewest tot gewest 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven dat het l idmaatschap van de hofansto-

cratiee niet alleen een steeds duidelijkere politieke keuze impliceerde, maar dat het 

edelliedenn ook de kans bood hun blik te verruimen. Het hertogelijke hof werkte als 

eenn magneet. Men trof er lieden uit alle landstreken van de vorst en van ver daar-

buiten.11 De leden van de hofanstocratie bouwden er een kennissenkring op die tal 

vann perspectieven opende, bijvoorbeeld op interessante huwelijken voor henzelf of 

hunn erfgenamen, ook buiten de grenzen van het eigen gewest. Bovendien bood 

slechtss contact met de vorst de mogelijkheid om de vruchten de plukken van zijn 

adelsbeleid.. Hij gaf de heerlijkheden van minder meegaande vazallen die hij had 

aangeslagenn opnieuw in leen en hij wees lucratieve militaire en bestuurlijke ambten 

toe.2 2 

Aristocratenn vestigden zich, om een van de hierboven genoemde redenen, 

weleenss in gewesten waar hun geslacht oorspronkelijk niet vandaan kwam. Antoon 

vann Lalaing*  (1480-1540) bijvoorbeeld stamde uit een oud en aanzienlijk Hene-

gouwss geslacht.3 Zij n oudoom, grootvader, vader en achterneef hadden deelgeno-

menn aan haast elke veldslag waarin Bourgondische belangen op het spel stonden. 

Driee van hen brachten het dan ook tot vliesridder. Joost, Antoons vader, bemach-

tigdee nog meer bijzondere functies. Zo aanvaardde hij in 1480, onder uiterst moei-

lijk ee omstandigheden, het stadhouderschap van Holland en Zeeland.4 Een jaar later 

volgdee joos ts aanstelling tot eerste kamerheer en opvoeder (premier chambellan et 

gouverneur)gouverneur) van de jonge kroonprins Füips de Schone. Een dergelijke briljante loop-

baann leek voor Antoon minder vanzelfsprekend. Als jongste zoon ontbeerde hij 

aanvankelijkk de middelen om een grootse staat te voeren. Wel viel Antoon op als 

kamerheerr van zijn leeftijdsgenoot Filips de Schone tijdens diens twee reizen naar 

11 W. Paravicim, 'The Court of the Dukes of Burgundy', 77-85. 
22 Voorbeelden bij W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 398-449; C.H. Cools, Met raad en daad?, 95 
enn 140 en Idem, 'Le prince et la noblesse', 399-403. 
^^ M.L.J.C. Noordam-Croes, 'Antoon van Lalaing (1480-1540)', 5-16 en J. Lauwerys, 'La-
laing,, Antoon van', in: NBW. I, k. 657-658. 
44 M.J. van Gent, 'Tertijelike saken", 256-258. 
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Spanjee (1501-1503 en 1505-1506).5 Grote invloed verkreeg hij echter pas na zijn 

huwelijkk in 1509 met de weduwe van zijn goede vriend Jan van Luxemburg*, heer 

vann La Ville/ ' Als erfdochter van onder andere de heerlijkheden Culemborg en 

Hoogstratenn was deze Elizabeth een begeerde partij. Bovendien speelde Elizabeth 

alss eerste kamervrouw van Margareta van Oostenrijk, toen de voorzitster van de 

Nederlandsee regentschapsraad en voogdes van Filips de Schone's kinderen, een 

vooraanstaandee rol.7 In 1516 zou Eüzabeth de heerlijkheid Hoogstraten aan haar 

echtgenoott schenken. Twee jaar later verhief Karel V Hoogstraten tot graafschap." 

Voortaann zetelden Antoon en zijn opvolgers in de staten van het her togdom Bra-

bant.. Ook als bestuurder en militair lag Antoons actieterrein, ondanks de familiale 

wortelss aldaar, niet in Henegouwen. Zo trad hij in 1515 toe tot de Raad van 

Financiënn en ontving hij in 1522 het stadhouderschap van Holland, Zeeland en 

Friesland.. In 1528 werd Utrecht aan deze reeks toegevoegd. Al deze functies zou 

Antoon,, tot grote tevredenheid van Karel V en van Margareta, maar soms tot 

ergerniss van haar opvolgster Maria van Hongarije, tot aan zijn dood bekleden. Het 

heeftt nauwelijks zin om Antoon van Lalaing, wiens praalgraf ook nu nog in de 

Hoogstratensee Sint-Kathannakerk kan worden bewonderd, tot de Henegouwse 

adell  te rekenen. 

Sommigee edellieden verwierven zoveel leengoederen en titels m verschil-

lendee gewesten dat ze zich in al deze streken konden opwerpen als ingezetenen. 

Eenn greep uit de titels die Willem van Croy*  (1458-1521) tegen het einde van zijn 

levenn voerde, luidde bijvoorbeeld: markies van Aarschot, graaf van Beaumont en 

heerr van Chièvres.9 Naast deze Brabantse en Henegouwse lenen schonk Karel 

DD Antoon schreef een befaamd verslag van die eerste reis. Misschien schuilt Antoon ook 
achterr de anonieme auteur van het verslag van de tweede reis. Gachard ed., Collection des 
voyages,voyages, 1-340. 
66 Antoon behoorde tot de uitvoerders van Jans testament. Zie verder E. de Jongh, Portret-
tenten van echt en trouw, 104-106 en T. van Bueren m.m.v. W.C.M. Wüstefeld, lieven na de dood, 
41-42 2 
""  ARAB RSA 31 f3; J. Lauwerys, 'Elisabeth van Culemborg', 1-21; J.D. de Jong, 'Elisabeth 
vann Culemborg', in: HOK, 25 en T. van Bueren m.m.v. W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood, 
41-45. . 
ss W. Rombauts, 'Hoogstraten en zijn heren (1312-1795)', 127-128 en 133-136. 
99 R. Born, Les Croy, 77-100; G. Dansaert en T. de Limburg-Sorum, Gutllaume de Croy-Cbiè-
vres,vres, passim; Guillaume, 'Guillaume de Croy', in: BN. IV, k. 528-533; A. Walther, Die Anfdn-
gege Kar/s l', 20-22 en R. Wellens, '105. Guillaume de Croy', in: R. De Smedt ed., Les cheva-
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Willemm nog twee hertogdommen en een baronie in het koninkrijk Napels.10 Het 

aanzienn van het uit Picardië afkomstige geslacht Croy was toen nog vrij jong.11 On-

geveerr een eeuw eerder had Willems oudtante Agues als maïtresse van hertog Jan 

zonderr Vrees de basis gelegd voor het latere succes van de familie. Agnes' broer, 

Willemss grootvader, An toon, kreeg rond het midden van de vijftiende eeuw door 

zijnn huwelijk en een reeks gerichte aankopen een aantal Brabantse heerlijkheden 

zoalss Heverlee, Aarschot en Bierbeek in handen.12 Tijdens de regeerperiode van 

Karell  de Stoute verdween de familie Croy tijdelijk van het voorplan. Willem 

betoondee zich echter een fervent aanhanger van Filips de Schone. De enorme 

geldsommenn die het hernieuwde conflict met Gelre en de twee Spaanse reizen van 

dezee vorst opslorpten, noopten hem ertoe grote delen van het vorstelijk domein te 

vervreemden.1'' Naast vele anderen deed ook Filips' vertrouwde raadsheer Willem 

hierr zijn voordeel mee. Hij nam enkele renten in het graafschap Namen en de 

rechtsmachtt in elf Brabantse dorpen in pand van de vorst. In 1516 kocht Willem 

bovendienn van de weduwe van zijn neef Michiel van Croy*  de heerlijkheid Rotse-

laar.. Voortaan vatten Willems landen de stad Leuven in een wijde cirkel. Intussen 

hadd Willem als gouverneur de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de op-

voedingg van de }onge Karel V. Deze laatste liet niet na, toen hij eenmaal zelf aan 

hett hoofd van de regering stond, zijn leidsman te belonen. In 1518 bracht hij Wil -

lemss Brabantse goederen samen in één complex dat hij vervolgens verhief tot het 

markrzaatt Aarschot. Vijftie n jaar later zou Karel V dit complex nog verder opwaar-

deren,, nu ten voordele van Willems neef en opvolger Filips II van Croy*, door het 

omm te vormen tot een hertogdom. 

Iters,Iters, 204-206. 
1,11 Het betreft de hertogdommen Sora en Arci en de baronie Roccacitta. De Napolitaanse 
koningenn gaven deze hertogdommen regelmatig uit als pasmunt aan edellieden die ze wens-
tenn te belonen. Cfr. C. Shaw, Julius II, 17 en 26. 
111 Zie o.a. M.R. Thielemans ed., 'Les Croy, conseülers des dues de Bourgogne', 4-5; W. 
Paravicini,, 'Moers, Croy, Burgund', 21-23 en J.M. Duvosquel, 'La fortune foncière du due 
Charless de Croy', 26-28. 
122 P. De Win, 'Antoine de Croy, graaf van Porcian en Heer van Aarschot', 97-114 en R. 
Vann Uytven, 'Croy en Leuven: nabuurschap, spanning en vriendschap', 24-26. 
nn J.M. Cauchies, 'Vovage d'Espagne et domaine pnncier', 217-244 en E. Van Cauwenber-
ghe,, Het vorstelijk domein, 338-341. 
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Inn een tijdspanne van vier generaties hadden de leden van het geslacht Croy 

zichh dus opgewerkt tot misschien wel de aanzienlijkste edelen van Brabant. Alleen 

dee Nassaus, een familie waarvan het goederenbezit binnen en buiten de Neder-

landenn wellicht nog omvangrijker was, konden als heren van Breda en enkele 

anderee Brabantse heerlijkheden aanspraak maken op een vergelijkbare positie. Zo 

weess de gezant Vicenzo Quinni in zijn verslag voor de Venetiaanse senaat uk 1506 

Engelbrechtt II van Nassau* en zijn opvolger Hendrik III *  aan als de voornaamste 

enn rijkste edelen uit de Lage Landen. Quirini schatte het jaarinkomen van de heren 

vann Breda rond die tijd op ongeveer vijftienduizend dukaten.14 Nog ten tijde van 

Karell  V betwistten de prins van Oranje en de hertog van Aarschot elkaar fel de 

statuss van eerste edele van Brabant.15 In de hoop de keizer er aldus toe te bewegen 

hett geschil te beslechten, bestookten beide partijen hem met lange verhandelin-

gen.1^^ Uiteraard voerde de prins in zijn pleidooi aan dat hij soeverein over het Pro-

vencaalsee Orange heerste. Maar daarnaast wees hij ook op de in zijn ogen wel heel 

geringee komaf van de hertog. 

Naastt de heer van Breda, de markies van Aarschot en de graaf van Hoog-

stratenn hielden nog tal van leden van de Nederlandse hofanstocratie grote leengoe-

derenn in Brabant.17 De vliesridder Jan II I van Glymes* bijvoorbeeld bezat naast 

Walhainn de heerlijke stad Bergen op Zoom. Tijdens het laatste decennium van de 

vijftiendee en de eerste decennia van zestiende eeuw vormde deze Jan samen met 

zijnn broers Cornelis*, ook een vliesridder en heer van Zevenbergen en Greven-

144 A. Alben ed., Rela^iom degli ambasaatori \ 'eneti. Serie 1a. l'olume 1°, 12. De bruto-opbrengst 
vann de heerlijke goederen van Willem van Oranje in de Habsburgse landen (inclusief het 
Vnjgraafschap)) zou circa 1570 rond de 150.000 £ hebben geschommeld. Hiervan werd 
46.5000 £ uit Bourgondië gehaald en 40.575 £ uit Brabant. Zie ARAB RSA 877. In 1571 
bedroegenn Willems brutto-ontvangsten uit het prinsdom Oranje slechts 6.108 £ tourn. Zie 
ASl'Miscellanea.ASl'Miscellanea. Armadto II. Vol. 67 f. 14r-15v. 
133 Wellicht draaide het dispuut niet alleen om voorrang in de Staten van Brabant maar ook 
omm de erfenis van René van Chalon, prins van Oranje (+ 1544). Diens weduwe Anna van 
Lotharingenn hertrouwde op 9 juli 1548 met Filips van Croy, de eerste hertog van Aarschot. 
H.P.H.. Jansen, 'De Bredase Nassaus', 48-49 en K..W. Swart, Willem van Oranje, 141-142. 
166 Een handschnft uit 1725 bevat een kopte van Oranje's verhandeling KBB Ms 11-805 n° 
22:: "Mémoire touchant Ie rang et la préséance dispute entre Ie prince d"Orange et Ie due d'Aerschot du 
tempstemps de L'Empereur Charles I V Bij gebrek aan verwijzingen is het onmogelijk om het origi-
neell  precies te dateren. 
rr R. Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 110-111. 
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broek,, Hendrik*, de machtige bisschop van Kamerijk, die het voorzitterschap van 

dee Grote Raad combineerde met het kanselierschap van de Orde van het Gulden 

Vliess en Antoon, de abt van de rijke Sint-Bertijnsabdij uit Sint-Omaars, een in-

vloedrijkee factie in de omgeving van de vorst. Samen wierpen ze zich toen op als 

dee eeuwige opponenten van de groep rond Willem van Croy, heer van Chièvres.18 

Janss zwager, Eustache van Bnmeu* was, ondanks zijn Artesisch-Picardische af-

komst,, als graaf van Megen ook al een vooraanstaand Brabants edelman.19 

Ookk in de graafschappen Vlaanderen, Holland en Zeeland bezaten deze 

edelliedenn vaak uitgestrekte en profijtelijke lenen. In Maanderen hoorden bijvoor-

beeldd de heerlijkheden Zottegem en Gavere toe aan leden van de familie Luxem-

burg*.200 Füips van Kleef*, die door huwelijk verbonden was met de Luxemburgs, 

enn verder uitgestrekte bezittingen had in Brabant, Henegouwen en Holland-

Zeeland,, huisde vaak op het Vlaamse kasteel van Wijnendale.21 De admiraals voor 

dee Nederlanden uit het Bourgondische huis gingen met enkel prat op hun talloze 

Zeeuwsee bezittingen, maar ook op de rijke Vlaamse heerlijkheid Beveren.22 In 

Hollandd wisten de heren van Egmond* net in deze periode een sterke machtsbasis 

opp te bouwen.23 

b)b) Een poging tot plaatsbepaling 

Eenn speurtocht naar de herkomst van de hofaristocraten zegt dus weinig over hun 

aanwezigheidd in de verschillende gewesten van de Bourgondisch-Habsburgse 

Nederlanden.. Om hierover toch kennis te verwerven, probeerde ik voor alle leden 

vann de hofanstocratie na te gaan in welk gewest het heerlijk goed lag waarnaar 

zijzelff  of anderen in de eerste plaats verwezen bij hun naamgeving.24 Vrijwel altijd 

zall  de tijdgenoot dit goed als het belangrijkste bezit van de desbetreffende edelman 

188 C.F.J. Slootmans, Jan metten Uppen, 159-186. 
V)V) W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 519-523. 
200 D. Potter, 'The Luxembourg inhentance', 26-28. 
211 A. de Fouw, Philips van Kleef, 334-336. 
222 L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 55-56. 
2ÏÏ M.J. van Gent, 'Jan van Egmond (1438-1516), een Hollands succesverhaal', 259-269 en 
A.. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 196. 
244 Edellieden die één of meer titels droegen, werden met deze titels aangesproken. Derge-
lijk ee edellieden deelde ik in bij het gewest waarin het gebied lag waaraan hun hoogste titel 
wass verbonden. 
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hebbenn beschouwd. Deze maatstaf blijf t ruw, hij vertelt bijvoorbeeld niets over de 

veelvormigheidd van het aristocratische landbezit. Wel geeft hij aan hoezeer 

aristocratischee machtsbases over heel de Nederlanden verspreid lagen. 

Inn het eerste hoofdstuk vermeldde ik reeds hoe historici de Lage Landen op-

delenn in een centrum en een periferie om de opbouw van de moderne staat hier 

inzichtelijkerr te maken. Het centrum bestaat dan uit de verstedelijkte gewesten die 

inn een halve cirkel rond de monding van de grote rivieren liggen. In hun ogen be-

paaldenn vooral de stedelijke elites die er reeds vroeg de dominante sociale groep 

zoudenn hebben gevormd, het tempo waarmee de staatsvorming voortschreed. 

Dezee visie kent geringe betekenis toe aan de rol van vooraanstaande edellieden. 

Diee zouden weinig dynamiek hebben getoond. Bovendien zouden vooral heden uit 

dee zuidelijke rand de dienst hebben uitgemaakt in deze groep.25 In werkelijkheid 

teldenn de vier centrale gewesten Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland tussen 

14777 en 1530 binnen hun grenzen niet minder dan zevenentachtig aristocraten. De 

vierr kerngewesten leverden dus samen net iets minder dan de helft van de toon-

aangevendee edellieden in de Lage Landen.26 Nog eens bijna zeven procent van alle 

Nederlandsee aristocraten27 hield zijn voornaamste goed in Waals-Vlaanderen. Di t 

kleinee gebied waarin naast Rijsel, één van de belangrijkste handelscentra van de 

Nederlanden,, en Dowaai nog tal van kleinere heerlijke steden lagen en waarin land-

bouww voor industriële productie en plattelandsnijverheid ruim waren verspreid, 

kann ook heel goed tot het centrum worden gerekend.28 

233 H. de Schepper, "Bé'IgiumNostrum", 7-10. 
2r'' Het betreft hier 87 op een totaal van 180 edellieden uit de prosopografische lijst. We 
houdenn dan geen rekening met edellieden van wie we niet weten waar hun ütelgoed lag 
(16),, noch met edellieden die zich allereerst benepen op hun bezittingen buiten de Lage 
Landenn (73). 
22 Dit stemt overeen met 12 van de 179 anstocraten binnen de Lage Landen. 
2XX H. Cools, 'Le prince et la noblesse', 388-391 en R.S. Duplessis, Liile and the Dutch Revolt, 3 
enn 50-118. 
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Tabell I. Aanwezigheid van aristocraten in het centrum van de Nederlanden tussen 
14777 en 1530. Verdeling naar het gewest waarin hun titelgoed lag 

Gewest t 

Brabant t 

Maanderen n 

Holland-Zet t :land d 

Waalss ATaanderen 

Absoluut t 
Aantal l 

34 4 

29 9 

24 4 

13 3 

Aandeell  in % t.o.v. 
anstocr.. in Lage 

Landenn (180) 

18,9 9 

16,1 1 

13,3 3 

7,2 2 

Aandeel l 
Bourg.. -

inn % t.o.v. totaal 
Habsb.. anstocr. 

(253) ) 

13,4 4 

11,5 5 

9,4 4 

5,1 1 

Totaall  100 55,6 39,5 

Tabell  I geeft de sterke aanwezigheid van aristocraten in het centrum van de Neder-

landenn weer en hun spreiding over de verschillende gewesten. De overige vijfen-

veertigg procent van de aristocraten in de Nederlanden (80 van de 180) kwam inder-

daadd vooral uit de zuidelijke landelijke gebieden. Binnen deze subgroep maakten 

voorall  Henegouwers en Artesiërs29 de dienst uit. De Luxemburgers zijn niet erg 

sterkk vertegenwoordigd in dit gezelschap. Hun geringe aanwezigheid aan het Hof 

hadd niet alleen te maken met het geografische isolement van het hertogdom. Maria 

enn Maximiliaan verwierven pas enige controle over Luxemburg na een burger-

oorlogg die tot in 1480 had voortgeduurd.3" Later, tijdens de eerste decennia van de 

zestiendee eeuw, bestierden de provinciale gouverneurs uit het huis Baden het 

gewestt op zeer onafhankelijke wijze. De centrale regeringsorganen in Mechelen of 

Brussell  hadden nauwelijks vat op de gebeurtenissen in het gewest.31 Edellieden die 

hunn titelgoed in Namen of Limburg hielden, trof men nog minder vaak aan bij de 

Nederlandsee aristocratie, zoals blijk t uit Tabel II . 

299 Aristocraten van wie het titelgoed in de Boulonnais, in het graafschap Guines of in 
Picardiëë sensu strictu lag, d.w.z. Vermandois, Péronne-Montdidier-Roye, Amiénois en 
Ponthieu,, rekende ik bij de Artesiërs. Cfr. W. Paravicini, 'Expansion et integration', 299-
300. . 
300 R. Petit, 'Le Luxembourg et Ie recul du pouvoir central', in: W.P. Blockmans ed., 1477, 
3^3-448. . 
311 ARAB KSA "84 f. 9-34. 
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Tabell II. Aanwezigheid van aristocraten in de periferie van de Nederlanden tussen 
14777 en 1503. Verdeling naar het gewest waarin hun titelgoed lag 

Gewestt Absoluut Aandeel in % Aandeel in % t.o.v. totaal 
Aantall  t.o.v. anstocr. in aantal Bourg. Habsb. 

Lagee Landen (180) anstcr. (253) 

Henegouwen n 

Artesië-Picardië ë 

Luxemburg-Chinv v 

Limburg g 

Namen n 

34 4 

34 4 

6 6 

3 3 

3 3 

18,9 9 

18,9 9 

3,3 3 

L7 7 

ir r 

13,4 4 

13,4 4 

2,4 4 

1,2 2 

L2 2 

Totaall  80 44,4 31,6 

Dergelijkee cijfers krijgen meer reliëf wanneer ze worden vergeleken met het aan-

deell  dat de diverse gewesten hadden in de totale bevolking van de Nederlanden en 

mett de bijdrage die deze gewesten leverden tot de algemene beden. Uiteraard be-

schikkenn we hieromtrent niet over harde gegevens maar slechts over beredeneerde 

schattingen.. De cijfers in Tabel II I hebben dan ook vooral een indicatieve waarde. 

Tochh bieden ze in een oogopslag een boeiende vergelijking. 

Vann de kerngewesten leverden Brabant en Holland en Zeeland ongeveer 

evenveell  aristocraten als op grond van hun aandeel in de Nederlandse bevolking 

mochtt worden verwacht. Alleen in Vlaanderen, dat van oudsher werd gedomineerd 

doorr de grote steden Gent, Brugge en leper, hadden naar verhouding weinig ari-

stocratenn hun thuisbasis. Waals-Vlaanderen vertoont een geheel ander patroon. 

Hett aantal aristocraten uit dit gewest was meer dan dubbel zo hoog als op basis 

vann zijn inwonertal kon worden vermoed. Ondanks zijn verstedelijkte en 

industriëlee karakter was Waals-Vlaanderen dus een adelsgewest." In dit opzicht 

sloott het nauw aan bij zijn buur Henegouwen, de andere regio waar in verhouding 

tott de bevolkingsomvang een groot aantal aristocraten huisde. 

,22 Cfr. H. Cools, 'Le pnnce et la noblesse', 387-406. 



IVV BOURGONDISCH-HABSBURGSE ARISTOCRATEN EN DE GEWESTEN 103 

Tabell III. Omvang van de bevolking, bijdragen tot de beden en aanwezigheid van 
aristocratenn in de Nederlandse gewesten in %. ca. 1470-1548.33 

Gewest t 

Brabant t 

Maanderen n 

Holland-Zeeland d 

WaalsAT T 

Henegouwen n 

Artesië-Picardië ë 

Luxemburg g 

Limburg g 

Namen n 

Overige e 

Totaal l 

Bevolking g 
ca.. 1470 

18,1 1 

28,636 6 

15,4 4 

3,3i:? ? 

9,1 1 

17,7 7 

6,3 3 

0,7 7 

0,8 8 

--

100 0 

Bijdragee tot de 
bedenn in 1473 

22,334 4 

25,4 4 

27,0 0 

2,9 9 

7,1 1 

9,3 3 

2,4 4 

2,0 0 

1,3 3 

0,3 3 

100 0 

Bijdragee tot de 
bedenn in 1540-'48 

29,335 5 

33,8 8 

17,1 1 

3,3 3 

5,5 5 

5,6 6 

0,4 4 

0,3 3 

0,9 9 

3,8 8 

100 0 

Aristocratenn in 
Lagee Landen 

1477-1530 0 

18,9 9 

16,1 1 

13,3 3 

7,2 2 

18,9 9 

18,9 9 

3,3 3 

1,7 7 

I J J 

--

100 0 

Samenvattendd kunnen we stellen dat aristocraten ook in de grote, verstede-

lijkt ee kerngewesten van de Nederlanden nadrukkelijk aanwezig waren. Daar had-

denn ze ook alle belang bij. Die gewesten vormden het politieke en economische 

centrumm van de Lage Landen. Het bezit van een aanzienlijke heerlijkheid verschaf-

tee er invloed. De vorsten of hun plaatsvervangers resideerden vrijwel alleen maar 

daar.388 Aristocraten die toegang hadden tot de statenvergaderingen in een van kern-

""  De bevolkinscijfers zijn gebaseerd op W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 
174.. Deze auteurs rekenen Luik en Gelre tot de Lage Landen. Die twee gewesten liet ik 
hierr buiten beschouwing. De cijfers voor de beden van 1473 en l540-'48 ontleende ik aan 
W.. Blockmans, 'De vorming van een politieke unie', 98 en Idem, 'The Low Countries in 
thee Middle Ages', 289. 
144 Met inbegnp van Mechelen. 
355 Met inbegnp van Mechelen 
5(11 Met inbegrip van Mechelen. 
377 Cijfer bij W. Prevenier en W. Blockmans, Les Pays-Bas bourguignons, 392. 
388 W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 248-250 en J.G. Smit, I 'orst en onderdaan, 

2388 en 242-250. 
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gewestenn beslisten mee over het overgrote deel van de Nederlandse beden.v ; Wan-

neerr ze ook de plak zwaaiden in een heerlijke stad, vergrootten ze hun fortuin op 

dee golven van de economische groei.4i) 

Dee 'Waalse Provincies' en Henegouwen in het bijzonder, staan in de histo-

rischee literatuur bekend als de Nederlandse gewesten waar de hoge adel het sterkst 

stond.. Zij waren de 'politieke bastions van de feodale heren'.41 Deze reputatie blijk t 

niett geheel onterecht. Tussen 1477 en 1530 leverden Artesië en Picardië bijna een 

vijfd ee van het totale aantal aristocraten in de Lage Landen. Omstreeks 1470 woon-

dee tevens een bijna even groot deel van de Nederlandse bevolking in die streken. 

Tochh telden deze regio's verhoudingsgewijze wellicht nog meer aristocraten dan de 

cijferss uit Tabel II I suggereren. Het grootste deel van Picardië ging tijdens de be-

studeerdee periode immers blijvend voor de Bourgondisch-Habsburgse dynatie 

verloren.422 Het omstreeks 1540-'48 aanzienlijk verminderde Artesisch-Picardische 

aandeell  in de beden weerspiegelt dit gebiedsverlies. 

Inn Henegouwen hield een naar verhouding veel groter contingent aristo-

cratenn zijn titelgoed. Hun aantal overtrof er tweemaal het aandeel van het gewest in 

dee Nederlandse bevolking. Toch was zulk een sterke aanwezigheid van aristocraten 

inn Henegouwen, zoals uit Tabel V zal blijken, in het laatste kwart van de vijftiende 

eeuww nog een recent fenomeen. De Bourgondisch-Habsburgse vorsten poogden 

toenn lokale edellieden aan zich te binden door hen vooraanstaande posities in hun 

hofhoudingg aan te bieden. Meer dan tevoren stond Henegouwen na het verlies van 

Picardiëë immers bloot aan knjgsgeweld. De opgang van plaatselijke aristocraten 

viell  samen met een verdere daling van het reeds relatief geringe Henegouwse aan-

199 Voor de toegang van edellieden tot de lokale statenvergaderingen zie P. janssens, De evo-
lutielutie van de Belgische adel, 143-151; W. Blockmans, 'La presence des nobles dans les reunions 
dess Etats de Flandre', in: huidebundel Contamine (ter perse); R. Van L'vtven, 'Vorst, adel 
enn steden', 110-111; P. De Win, De adel in het hertogdom Brabant', 391-392 en H.F.K van 
Nierop,, I 'an ridders tot regenten, 146-152. 
400 M.T. Caron, 'Edelen', 42-43; R. Van Uytven, 'De heerlijke stad', 225-226 en H. Cools, 
'Lee prince et la noblesse', 401. 
411 Citaat uit H. De Schepper, 'Inleiding tot het instellingen-repertorium', 34. Een greep uit 
dee ovenge literatuur: H.G. Koenigsberger, 'Property and Pnce Revolution', 164-165; A. 
Duke,, 'From King and Country', 116-117; J. Israel, The Dutch Republic, 110 en H.F.K. van 
Nierop,, Van ridders tot regenten, 39 
422 D. Potter, War and Government, passim. 
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deell  in de Nederlandse beden.43 In feite versterkten beide fenomenen elkaar: bij het 

omslaann van de beden bleven hoge edellieden goeddeels buiten schot.44 

Ruimm een vierde van het totaal aantal aristocraten in dienst van de Bour-

gondisch-Habsburgsee vorsten, ondeende zijn status vooral aan bezittingen buiten 

dee Nederlanden.45 In Tabel IV zet ik het aantal aristocraten van buitenaf af tegen 

hett aantal aristocraten dat zijn titelgoed in de Lage Landen hield. 

Tabell  IV . Aristocraten met titelgoed buiten de Lage Landen en hun aandeel in het 
totaall  van de Bourgondisch-Habsburgse aristocraten. 1477-1530 

Landstreekk Aantal Aandeel t.o.v. totaal aantal 
Bourgondisch-Habsburgsee anstocraten 

51 1 

16 6 

3 3 

2 2 

1 1 

(253) ) 

20,1 1 

6,3 3 

1,2 2 

0,8 8 

0,4 4 

733 28,9 

Hett hertogdom Bourgondië ging in 1477 definitief voor de dynastie verloren. 

Grotee delen van het Vri j graafschap bleven tot 1493 in Franse handen.46 Partijgan-

gerss van Maximiliaan en Füips de Schone uit de Franche-Comté en het hertogdom 

vondenn in die jaren een toevlucht aan het hof in de Lage Landen. In het zevende 

hoofdstukk zal ik dieper ingaan op de keuzes waartoe de voortdurende oorlogen 

455 Cfr. de cijfers in Tabel IV. 
444 W. Blockmans, 'The Low Countries in the Middle Ages', 295: "Hainault's relatively 
modestt contnbution was a consequence of the great political importance of its nobility, 
scincee the large noble domains were exempt from the tax demands of the Yalois dukes." 
455 d.w.z. 70 van 249 edellieden. 
466 In de vrede van Atrecht uit december 1482 werd het Ynjgraafschap aangewezen als een 
deell  van Margareta van Oostennjks bruidschat. De Franse verovering kreeg zo tijdelijk een 
wettelijkk karakter. Zie verder j .M . Headley, 'The conflict between nobles and magistrates', 
51-52,, Y. Labande-Mailfert, 'Autour du traite de Senlis', 249-268 en F. Rabb, Les ongtnes mé-
diéva/es,?>0\-304. diéva/es,?>0\-304. 

Beidee Bourgondiës 

Ovengg Duitse Rijk 

Iberischh schiereiland 

Prinsbisdomm Luik 

Engeland d 

Totaal l 
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tegenn de Fransen Bourgondische aristocraten dwongen en de gevolgen van die 

keuzes. . 

Bijj  de komst van de keizerszoon Maximüiaan naar de Nederlanden in 1477 

volgdenn edellieden uit het Duitse Rijk in zijn voetspoor. Sommigen daarvan, zoals 

Kri ss to f van Baden*, Veit van Wolkenstein en Maarten*  en Wolfgang* van Pol-

heim,, bezetten al spoedig voorname ambten in deze landen.47 Zo traden Veit van 

Wolkensteinn en de twee Polheims in het najaar van 1483 op als commissarissen 

vann Maximiliaan bij de onderhandelingen over een nieuwe Hollandse bede. De 

ledenn van de Leidse vroedschap waren er toen van overtuigd dat de mening van 

dezee mannen bepalend was voor het oordeel van Maximiliaan.48 Kristof van Baden 

zeteldee dan weer in de hofraad van Filips de Schone van bij de aanvang van diens 

regering.. Deze heren en hun nakomelingen maken het leeuwendeel uit van de 

zestienn aristocraten in de Bourgondische-Habsburgse hofadel die ik als Duits 

identificeerde. . 

Naa het overlijden, eerst van Isabella de Katholieke (17.11.1504) en vervol-

genss van haar schoonzoon Filips de Schone (25.09.1506), nam Ferdinand van 

Aragonn een decennium lang het bestuur over Castilië waar.49 Intussen wachtten 

verschillendee van zijn adellijke tegenstrevers gunstigere üjden af in de Neder-

landen.. Slechts zeer weinigen van deze lieden drongen door tot de Bourgondisch-

Habsburgsee aristocratie.50 De voornaamste onder hen was Juan Manuel*, heer van 

Belmonte.511 Deze verre verwant van de Castiliaanse koningin dankte het eerste 

contactt met Filips de Schone en diens omgeving aan zijn zuster Manna. Zij was ge-

huwdd met Boudewijn van Bourgondië*. Manna was sinds 1496 als dame d'bonneur 

rr H. Wies flecker, Kaiser Maximilian. I, 129-130 en I ' 46-50 en 270-272. 
uu H. Kokken, Steden en staten, 220. 
4'JJ J.H. Elliot, Impenal Spam, 135-144; P. Chaunu, L'Espagne de Charles Quint. 1, 170-176, R. 
Fagel,, De \iispano-\laamse wereld, 281 en G. Parker, 'De politieke wereld van Karel V', 116-
117. . 
3()) P. Chaunu en M. Escamilla schatten in hun Charles Quint, 80 het aantal Castiliaanse edel-
liedenn dat na het overlijden van Filips de Schone naar de Nederlanden vluchtte op een vijf-
tigtal.. Zie verder A. Kohier, Karl V., 122-126 en R. Fagel, De Hispano-llaamse wereld, 295 n. 
633 en 326-330. Deze laatste merkte tevens op dat de opeenvolgende huwelijken van Katha 
nnaa van Aragon met de Engelse prinsen Arthur en Hendrik nauwelijks leidden tot de opna-
mee van Spaanse edellieden in de Engelse anstocraüe. 
311 Zie voor wat volgt R. Fagel, De Hispano-Ï'laamse wereld, 327-328. 

file:///iispano-/laamse
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verbondenn aan het hof van Johanna van Castüië.52 Juan ontpopte zich intussen als 

Filips'' trouwste medestander in Iberische aangelegenheden. In 1505, toen Filips 

zichh reeds opmaakte om de Castüiaanse kroon te gaan ontvangen, had hij Juan, als 

enigee Spanjaard, te Middelburg laten verkiezen tot vliesndder. In Spanje aangeko-

men,, voer Filips blind op het advies van Juan.53 Ook na diens dood bleef Juan heil 

voorr zichzelf en Castilië verwachten van de Habsburgse vorsten. Zodra Ferdinand 

uitt Napels was terugkeerd, werd Juans positie in Castilië onhoudbaar. Vermomd 

alss Franciscanermonnik vluchtte hij dwars door Frankrijk naar de Nederlanden, 

waarr hij in december 1507 aankwam.54 Toen MaximÜiaan en zijn dochter Mar-

garetaa in 1513-'14 toenadering zochten met Ferdinand van Aragon raakte Juan op-

nieuww in moeilijkheden. Margareta liet hem zelfs oppakken. Juans collega-

vüesndderss verzetten zich echter hevig, en met succes, tegen deze inbreuk op de 

statutenn van hun orde.55 Juans kansen keerden bij het aantreden van Karel als vorst 

vann de Spaanse koninkrijken. Omstreeks 1518 werd hij lid van Karels Geheime 

Raad.. De ambitieuze Willem van Croij-Chièvres* zag in Juan al snel een con-

current.. Op zijn aandringen duidde Karel Juan in 1520 aan als zijn gezant bij het 

pauselijkee hof. Zij n optreden daar was geen onverdeeld succes. Zo zou zijn gebrek 

aann tact aanzienlijk hebben bijgedragen tot de verkoeling in de betrekkingen tussen 

Karell  V en zijn vroegere leermeester Adriaan VI. 56 Omstreeks 1525 zetelde Juan 

opnieuww in Karels persoonlijke raad. De ervaringen die hij in Rome had opgedaan, 

maaktenn Juan afkerig van diepgaande Habsburgse inmenging in Italiaanse aan-

gelegenheden.. Di t standpunt bracht Juan, net als de overige Castiliaanse 

raadsheren,, in botsing met kanselier Mercunno di Gattinara. De keizer volgde uit-

eindelijkk de zienswijze van zijn kanselier.57 In 1529, bij zijn afreis naar Italië, deed 

Karell  voor de laatse maal een beroep op de inmiddels bejaarde Juan. Als meest er-

522 H. D'Hulst, Het huwelijk van Filips de Schone, 26. 
'^'  ̂F. Walser m.m.v. R. Wohlfeü, Die Spanishen Zentralbehórden, 17 en 29. 
544 A. Walther, Die Anfange Kar/s V., 79-80. 
555 K. Brandi, Keiler Karel V, 36 en de Reiffenberg, Htstoire de l'Ordre de la Toison d'Or, 282-
293. . 
5fii M. Fernandez Alvarez, Carlos V, 75, 257, 259-260, 283 en 299-300 en F. Walser m.m.v. 
R.. Wohlfeü, Die Spamschen Zentralbehörden, 249. 
577 A. Kohier, Karl K., 168 en 194. 
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varenn Ud van de regentschapsraad moest deze keizerin Isabella bijstaan in het 

bestuurr van de Spaanse koninkrijken.58 

Dee Aragonese familie Guevara*  onderhield al langer contacten met het 

Bourgondischee hof. Ihigio Guevara werd in 1451, als eerste Iberisch edelman, ver-

kozenn tot vliesndder. Zonder dat ze ooit de banden met het moederland verbra-

ken,, droeg de migratie van de Guevara's een permanenter karakter dan die van de 

overigee uit Span)e ingeweken edellieden.59 Zo verwierven ze eerst de heerlijkheid 

Jonvellee in het Vnjgraafschap en leverden ze vervolgens een langdurige strijd met 

dee familie La Trémoüle om het behoud er van. Ihigo's verre verwant Don Ladrón* 

leefdee zeker sinds 1475 in de Bourgondische landen. In dat jaar sloeg Karel de 

Stoutee hem tot ridder. Ladrón zou zijn hele verdere leven de Bourgondisch-Habs-

burgsee vorsten dienen: in 1479 streed hij op het slagveld bij Guinegatte, in 1487 

verscheeptee hij in opdracht van Maximüiaan twee scheepsladingen artillerie naar 

Malagaa en in 1496 rustte hij de schepen uit die Margareta van Oostenrijk naar 

Spanjee moesten brengen. Hoewel Ladrón zijn zoon Diego in de Nederlanden op-

voeddee en deze later in de Brusselse Zavelkerk zou worden begraven, zagen de 

inwonerss van het Henegouwse Bergen, hem in de herfst van zijn leven nog steeds 

voorr een Spanjaard aan: Est de nassion dEspaigne, mms illa esté de toutejeunesse norry en 

courtcourt de par dessa.m Diego's buitenechtelijke zoon Felipe keerde wel terug naar 

Spanje.. De remigratie bracht de familie geen geluk: Felipe's weduwe moest in 1567 

opp verdenking van Lutheranisme voor de Inquisitie verschijnen. Uit zijn boedel 

kochtt Filips II zes schilderijen van Jeroen Bosch en Van Eycks beroemde portret 

vann het echtpaar Arnolfini . 

Naa de dramatische start van zijn regering op het Iberisch schiereiland, poog-

dee Karel in 1519 Spaanse edellieden te integreren in de Bourgondisch-Habsburgse 

aristocratischee instellingen. Het kapittel van het Gulden Vlies kwam toen voor het 

eerstt samen buiten de Bourgondische landen. Karel liet er veertien nieuwe ridders 

verkiezen:: de koningen van Denemarken en Polen, twee Nederlanders, acht 

sss M. Fernandez Alvarez, Carlos I ', 468-469 en F. Walser m.m.v. R. W'ohlfeil, Die Spantschen 
Zentralbehörden,Zentralbehörden, 115 en 262-263. 
5'JJ Zie voor wat volgt R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 'bld-'bTl en A. Walther, Die An-
fdngefdnge Karls I'., 58-59. 
r,<ll Citaat bij R. Fagel, De Htspano-l 'laamse wereld, 32". 
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CasüHanen,, een Aragonees en een Napolitaan.61 Niet iedereen was opgetogen over 

dezee stap. Alonso Pimentel, graaf van Benavente weigerde het aanbod. Zijn 

Castüiaansee eergevoel verbood hem toe te treden tot een 'buitenlandse' ridderorde. 

Dee Nederlandse ridders Antoon van Lalaing en Jan van Bergen poogden dan weer 

dee opname van nog meer Spanjaarden te verhinderen.62 

Inn feite hernam Karel in deze aangelegenheid een oud plan van Maximi-

liaan.633 Wel paste hij het project aan en voerde hij het slechts geleidelijk uit. 

Maximiliaann had in 1497 voorgesteld de Orde van het Gulden Vlies te splitsen. 

Naastt de Bourgondische tak, moest er ook een Habsburgse loot komen. Zo zou 

Maximiliaann beter greep kunnen krijgen op de aristocratische instelling. Er zouden 

dann ook meer, Duitse, ridders kunnen worden opgenomen en de aldus uitgebreide 

ordee zou het prestige van de dynastie beter weerspiegelen. FÜips de Schone en de 

ridderss uit de Bourgondische landen verwierpen dit plan toen diplomatisch maar 

beslist.. Maar reeds tijdens het Brusselse kapittel van 1516 liet Karel, met een uit-

drukkelijkee verwijzing naar de verwerving van de Spaanse kronen, de statuten van 

hett Gulden Vlies, aanpassen. Voortaan zou de Orde eenenvijftig in plaats van een-

endertigg leden mogen tellen. Voorlopig kwamen de extra plaatsen vooral ten goede 

aann edellieden uit de Bourgondische landen. Maar dat veranderde dus in 1519. Tij -

denss de volgende decennia zou het aandeel van de Spaanse edellieden in de Orde 

alleenn maar toenemen.64 Deze groei liep parallel met het groeiende gewicht van het 

Iberischh schiereiland en vooral dan van Castilië in de samengestelde Habsburgse 

monarchie.65 5 

Dee bisschoppen van Luik heersten als wereldlijke vorsten over een uitge-

strektt gebied aan weerszijden van de Maas en over het graafschap Loon. Het Luik-

see Sticht vormde zo een wig in de Bourgondische landen. Karel de Stoute poogde 

611 P. Chaunu, L'Espagne de Charles Quint, I, 186-218; A. Kohier, Karl V., 62-63; Het Gulden 
Vlies,Vlies, 39; G. de Boom, De reiden van Karel V, 41-42 en R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 
341. . 
622 de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'Or, 364; A. Henne, Histoire du rigne de Cbar-
les-Quint.les-Quint. 17, 10 en C.J.F. Slootmans, ƒ#« metten hippen, 301-302. 
633 J. Paviot, '16. Le recrutement', 79 en de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Totson d'Or, 
223-226.. Zie ook Hoofdstuk II paragraaf c. 
644 J.M. de Alós de Dou, 'El Toisón de Oro y los pnmeros cabelleros espanoles', 577-589 en 
R.. Fagel, De Hispano-l 'laamse wereld, 341. 
655 MJ. Rodriguez-Salgado, 'The Court of Philip II' , 208-209. 
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dann ook deze streken in te lijven. Di t streven liep uit op een mislukking. Zij n 

Habsburgsee opvolgers beperkten zich tot het opvoeren van de druk op de zittende 

bisschopp en het kathedrale kapittel telkens wanneer ze dit nodig achtten. Tussen 

14777 en 1530 zetelden twee Luikse bisschoppen in de vorstelijke raad. Zij be-

hoordenn daarom tot de Bourgondisch-Habsburgse aristocratie. 

Naa het overlijden van Karel de Stoute diende Lodewijk van Bourbon* zijn 

nichtjee Maria van Bourgondië een tijdje van advies. Toen hij echter nadrukkelijk 

eenn huwelijk tussen de hertogin en de dauphin bepleitte, werd zijn positie onhoud-

baar.. Lodewijks opvolger Jan van H om was een trouw partijganger van Maximi-

liaan.. Anders dan zijn broers Jacob* en Frederik*  werd hij echter nooit opgeno-

menn in diens hofhouding. 

Dee verkiezing van de pro-Franse Evrard van der Mark*  in 1505 tot bisschop 

goldd als een ernstige nederlaag van de Bourgondische partij en van Maximiliaan 

vann Oostenrijk.66 Maar toen de Franse koningen Lodewijk XI I en Frans I er met in 

slaagdenn Evrard aan de beloofde kardinaalshoed te helpen, trad hij in 1518 in 

Habsburgsee dienst. Ingewikkelde onderhandelingen volgden, waarbij Evrard de 

Fransee zetel van Chartres, die hij sinds 1507 bekleedde, inruilde voor het Spaanse 

aartsbisdomm Valencia. In Chartres werd vervolgens de uit Doornik verdreven bis-

schopp Lodewijk Guillard geïnstalleerd.67 Evrards overstap loonde zowel voor hem-

zelff  als voor Karel V. In 1521 ontving Evrard, na Habsburgse tussenkomst, het 

langg begeerde kardinalaat. Karel behaalde een belangrijk geo-strategisch voordeel. 

Voortaann verleende Evrard geen doorgang meer aan Franse troepen die de Gelder-

see hertog te hulp wilden snellen. Evrard nam tevens zitting in de Nederlandse 

bestuurscolleges:: eerst in de regeringsraad die regentes Margareta van Oostenri jk 

bijstondd en na 1531 in de Raad van State. Zo stemden de opeenvolgende land-

voogdessenn en de bisschop, ondanks de regelmatig terugkerende bevoegdheids-

conflicten,, het beleid in hun landen op elkaar af. Di t was bijvoorbeeld duidelijk 

merkbaarr bij de aanpak van het onduikende protestanüsme.68 

Dee enige Engelsman die in de bestudeerde periode doordrong tot de Bour-

gondisch-Habsburgsee aristocratie was Rogier van Cliffort* . Deze edelman behoor-

666 P. Harsin, Le r'egne d'Erard de la Marck, 27-54 en Idem, 'Notes critiques' passim. 
677 Zie ook Hoofdstuk IX. 
6MM L.E. Halkin, 'Erard de la Marck', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher eds., CE. 2, 383-
3844 en P. Harsin, Le regne d Erard de Ja Marck, 272-276. 
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dee in 1475, toen koning Edward IV het Kanaal overstak, tot diens gevolg. Twee 

jaarr later trad hij toe tot de eerste hofhouding van Maximiliaan van Oostenrijk. 

Mett enige omzichtigheid kunnen de cijfers die ik voor deze studie heb ver-

zameld,, worden vergeleken met de cijfers die Werner Paravicini verstrekte voor de 

regeerperiodee van Filips de Goede.69 In zestien jaar tijd, tussen 1427 en 1443, ver-

wierff  deze hertog vijf Nederlandse vorstendommen: Henegouwen; Holland, Zee-

landd en West-Fnesland; Namen; Brabant, Limburg en de Landen van Overmaze en 

Luxemburg.. Op basis van de hofordonnanties van Filips de Goede wilde Paravi-

cinii  nagaan of de hertog er naar had gestreefd edellieden uit deze nieuw verworven 

gebiedenn in zijn hofhouding op te nemen en zo de integratie van verschillende 

lokalee adelsgroepen te bevorderen. Filips de Goede bleek alleen jegens de Braban-

derss een dergelijke geste te hebben gemaakt. 

Dee laatste hofordonnantie van Filips de Goede dateert uit 1458. Ze bleef 

vann kracht tot bij het overlijden van de hertog op 15 juni 1467. Voorzover die be-

waardd bleven, verwerkte Paravicini ook de aanvullingen op de ordonnantie uit die 

laatstee negen jaren van Filips' regering. Paravicini's cijfers omvatten, in tegenstel-

lingg tot de mijne, niet alleen de kamerheren en de hofmeesters, maar ook de leden 

vann de vier zogenaamde adellijke diensten. Paravicini hield daarentegen geen reke-

ningg met de vier andere criteria voor lidmaatschap van de hoge adel die ik in het 

tweedee hoofdstuk heb omschreven. Toch krijgen we een beeld van regionale ver-

schuivingenn in de schoot van de aristocratie door de cijferreeksen naast elkaar te 

plaatsen.. Voor een dergelijke vergelijking komen niet alleen de globale cijfers voor 

dee periode 1477-1530 in aanmerking, maar ook de afzonderlijke hofordonnantie 

vann Maximiliaan van Oostenrijk, uit november 1477. Deze laatste telt voldoende 

bekendee kamerheren en hofmeesters (107) om relevant te zijn. Bovendien werd ze 

uitgevaardigdd bij het begin van Maximiliaans tegenoffensief om verloren gegane 

gebiedenn en cliënten terug te winnen van Lodewijk XI . Verder deelt Paravicini 

Waals-Vlaanderenn in bij Artesië-Picardië en Limburg bij Brabant. Tot slot betrekt 

hijj  ook de zes edellieden waarvan hij de regionale achtergrond niet kon achterhalen 

inn zijn berekeningen. Wanneer men edellieden op dezelfde wijze als Paravicini in 

regio'ss indeelt, doch geen rekening houdt met de onbekenden, bekomt men voor 

199 W. Paravicini, 'Expansion et integration', 298-314. 
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dee ordonnanties van 1458 en 1477 en het totale aantal aristocraten tussen 1477 en 

15300 volgende vergelijkende tabel. 

Tabell V. Regionale achtergrond van aristocraten, 1458-1530 

Reg100 Ord. Ord. Ord. Ord. Anstocr. Anstocr. 
14588 1458 1477 1477 1477-1530 1477-

Absolutee % Absolute % Absolute 1530 % 
cijferss cijfers cijfers 

Beidee Bourg. 

Art.. Pic. Waals 
VI. . 

Heneg. . 

Namen n 

Luxemb. . 

Brabant t 
Limburg g 

Vlaandr. . 

Hollandd Zeeland 

Niett Bourg. 
Landen n 

83 3 

53 3 

8 8 

2 2 

2 2 

34 4 

4 4 

4 4 

18 8 

39,9 9 

25,5 5 

3,8 8 

1 1 

1 1 

16,3 3 

1,9 9 

1,9 9 

8,8 8 

21 1 

20 0 

18 8 

2 2 

2 2 

11 1 

18 8 

9 9 

6 6 

19,6 6 

18,7 7 

16,8 8 

1,9 9 

1,9 9 

10,3 3 

16,8 8 

8,4 4 

5,6 6 

51 1 

47 7 

34 4 

3 3 

6 6 

37 7 

29 9 

24 4 

22 2 

20,2 2 

18,6 6 

13,4 4 

1,2 2 

2,4 4 

14,6 6 

11,5 5 

9,5 5 

8,7 7 

Totaall  208 100 107 100 253 100 

l u s s enn 1426 en 1467 hadden edellieden uit beide Bourgondiës steeds tussen de 

zestigg en veertig procent van alle ambten in de hofhoudingen van de hertogen 

bezet7( ll In 1477 daalde hun aandeel in één klap tot ongeveer een vijfde van de ari-

stocraten,, maar vervolgens bleef het gedurende een halve eeuw constant. Door 

steedss plaats in te ruimen voor Bourgondiërs in de hofhouding, de raden en het 

legerr onderhielden de Habsburgse vorsten in deze betwiste gebieden een netwerk 

vann cliënten. In tegenstelling tot hun alomtegenwoordigheid in de hofhouding, 

warenn de Bourgondiërs nooit oververtegenwoordigd in de Orde van het Gulden 

Vlies.711 Ook op dit vlak zetten de Habsburgse vorsten het beleid van hun voorgan-

""  W. Paravicini, 'Expansion et integration', 313. 
11 W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 539 e.v. en J. Paviot, '16. Le recrutement', 75-76. 
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gerss voort. Tussen 1477 en 1530 werden er slechts zeven Bourgondiërs in de Orde 

opgenomen.. In 1491 was nog één op zes van de vliesndders een Bourgondiër. 

Tijdenss de volgende decennia kwam hun aandeel met meer boven een twaalfde van 

hett totaal aantal uit.72 

Traditiegetrouww rekruteerden de Bourgondische hertogen een tweede groot 

contingentt hovelingen in Artesië, Picardië en de aanpalende gebieden. Tijdens de 

regeerperiodee van Füips de Goede schommelde hun aandeel voortdurend rond een 

kwartt van het totaal. Deze lieden monopoliseerden bovendien de hoogste rangen 

inn de hofhouding. De zes eerste kamerheren van Füips de Goede en Karel de 

Stoutee kwamen allen uit een van deze landstreken. In 1477 bedroeg het aantal 

Artesiërss en Picardiërs bijna veertig procent van de tot dan toe verkozen vlies-

ridders.733 In de loop van de jaren 1470' kreeg Lodewijk XI steeds grotere delen van 

dee regio, al dan niet tijdelijk , in handen. Na de val van Karel de Stoute ging dit 

Bourgondischh terreinverlies in versneld tempo door. Vooraanstaande aristocraten, 

zoalss de vliesndder en gouverneur van Atrecht, Füips van Crèvecoeur*, waren in-

tussen,, samen met hun volgelingen, in dienst van de Franse koning getreden. 

Tijdenss de daaropvolgende halve eeuw bleef de streek het strijdtoneel van de 

machtsstrijdd tussen de Franse koningen en de Bourgondisch-Habsburgse vorsten. 

Nett als in de beide Bourgondiës poogden de rivalen ook hier de plaatselijke elite te 

paaienn met functies aan het hof en jaargelden. Dat lukte vaak, maar niet altijd. Zo 

schraptee de hofmeester op 27 augustus 1477 de heer van Sauye, een van Maria van 

Bourgondiëss chevaliers de compagne, van de betaallijst attendu qu'il Hentpartij contraire.1* 

Hett aandeel van de Artesische en Picardische aristocraten in dienst van de 

Bourgondisch-Habsburgsee viel dan ook terug tot ruwweg een vijfde van het totale 

aantal.. Daarna stabiliseerde het op dit niveau. Wel verloren de Artesiërs en de 

Picardiërss hun monopol ie over het eerste kamerheerschap. Dat kwam voortaan 

ookk regelmatig Brabanders en Henegouwers toe.7' 

722 Het Gulden Vlies, 37-39. Cfr. J. Paviot, '16. Le recrutement', 75. 
733 Het gaat om vijfentwintig op een totaal van vijfenzestig ndders. W. Paravicini, Guy de Bn-
meu,meu, 539-540. Anders dan hier is gebeurd, rekent deze auteur Antoon van Bourgondië 
klaarblijkelijkk met tot de Picardiërs. Zie verder Idem, 'Expansion et integration', 313 en J. 
Paviot,, '16. Le recrutement', 75-76. 
744 RAG Raad van Vlaanderen 34323. 
7ii Zo was jan van Glymes-Bergen' aanvankelijk eerste kamerheer van Füips de Schone. 
Engelbrechtt van Nassau* volgde Jan op, nadat deze tijdens de zomer van 1502 in ongenade 
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Inn de opeenvolgende hoflijsten van Filips de Goede trof men weinig Hene-

gouwerss aan; nooit meer dan acht.76 Maximiliaan daarentegen verleende, toen hij 

zijnn eerste hofhouding samenstelde, aan niet minder dan achttien van dergelijke 

liedenn het kamerheerschap. Samen vormden ze ongeveer een zesde van het totale 

aantall  kamerlieden. De in het najaar van 1477 woedende oorlog biedt eens te meer 

dee verklaring voor deze opmerkelijke stijging. Het graafschap Henegouwen werd 

toenn rechtstreeks bedreigd door Franse troepen. Later liep het aandeel van de 

Henegouwerss licht terug. Toch leverden zij in de bestudeerde halve eeuw bijna een 

zevendee van de aristocraten in de Bourgondisch-Habsburgse landen. Tevens dron-

genn verschillende leden van oorspronkelijk Henegouwse families toen door tot de 

rangenn van andere regionale adelsgroepen. De reeds hierboven belichte Antoon 

vann Lalaing-Hoogs traten*  en Filips van Croy-Aarschot*  hoorden bijvoorbeeld bij 

dee Brabantse adel. 

Nadatt Filips de Goede in 1430 hun geboorteland had verworven, telden de 

opeenvolgendee vorstelijke hofhoudingen steeds een groot contingent Brabanders. 

Tochh zakte hun aandeel tussen 1433 en 1467 geleidelijk tot ongeveer een zesde van 

hett totale aantal hovelingen.77 Tijdens de daaropvolgende halve eeuw bleef het 

aandeell  van de Brabanders op peil. Bovendien bezetten ze nu, veel vaker dan hun 

voorgangers,, sleutelposities in het bestuur en de hofhouding. Di t toenemende aan-

zienn van de Brabanders had verschillende oorzaken. Tijdens de oorlogen om het 

regentschapp voor de minderjarige Filips de Schone kozen bijna alle voorname Bra-

bantsee edellieden voor Maximiliaan.78 De Habsburger beloonde hun aanhankelijk-

heidd met belangrijke ambten. In de inleiding verhaalde ik reeds hoe de familie 

Glymes-Bergen**  tijdens deze jaren belangrijke functies in hofhouding en bestuur 

inn de wacht sleepte. Eind 1482 koos Maximiliaan Engelbrecht van Nassau* uit als 

eerstee kamerheer. Een andere Brabantse gunsteling van Maximiliaan was Hendrik 

vann Wittem-Beersel*. In ruil voor bewezen diensten liet de Rooms-koning deze 

wass gevallen. De Henegouwer Willem van Croy-Chièvres*  overleed in 1521 in functie als 
eerstee kamerheer van Karel V. Hij stond reeds bij Karels aantreden als vorst aan het hoofd 
vann diens huishouden. Margareta van Oostenrijk verkoos als regentes aanvankelijk de 
Bourgondiërr Laurent Gorrevod als chevalier d'honneur. Hij werd later opgevolgd door An-
toonn van Lalaing-Hoogstraten*. 
766 W. Paravicini, 'Expansion et integration', 300-301. 
"77 W. Paravicini, 'Expansion et integration', 306-311 en 313. 
788 R. Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 113-114. 
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neeff  van Jan en Hendrik van Glymes-Bergen in 1491 verkiezen tot Vliesridder. 

Daarnaastt schonk Maximiliaan Hendrik de hoge rechtsmacht over de heerlijk-

hedenn Beersel en Eigenbrakel. Hendrik was niet de enige Brabantse edelman die 

opp dergelijke wijze een stukje van het vorstelijk gezag verwierf. Tijdens de daarop-

volgendee decennia zouden Maximiliaan, en vooral zijn opvolgers Füips de Schone 

enn Karel V, daartoe aangezet door geldgebrek, de rechtsmacht over talloze heerlijk-

hedenn verkopen of verpanden.79 

Tweee van de hierboven genoemde edellieden, Engelbrecht van Nassau* en 

Jann van Glymes* hielden een heerlijke stad in het noordwesten van het hertogdom, 

respectievelijkk Breda en Bergen op Zoom. Samen met Jan van Luxemburg*  en 

Antoonn van Lalaing*, de achtereenvolgende heren van Hoogstraten, haalden zij 

veell  voordeel uit de economische bloei die het noordelijk deel van het hertogdom, 

inn het kielzog van Antwerpens spectaculaire groei, vanaf het laatste decennium van 

dee vijftiende eeuw doormaakte. Stuk voor stuk behoorden deze heren en hun 

onmiddellijkee nazaten tot de rijkste lieden in de Nederlanden.80 

Diee rijkdom stelde de 'smalheren' in staat grote sommen geld voor te schie-

tenn aan vorst of regentes, of borg te staan voor leningen die dezen wensten af te 

sluiten.811 Geheel vrijblijvend was dergelijke gulheid zeker niet. Zij verschafte de 

betrokkenn heren veel invloed in de verschillende vorstelijke raden. Die invloed 

wenddenn zij aan ten eigen bate. Hun fortuin stoelde deels op de handel met Enge-

land.. Jan van Bergen-Glymes, Jan van Luxemburg en Antoon van Lalaing bepleit-

7'JJ ARAB RA. 445 en M. Baelde, De domeingoederen van de vorst, 9-54; J.M. Cauchies, 'Voyage 
d'Espagnee et domaine pnncier', 220-223 en R. van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 111. 
mm Cfr. de opmerkingen van de Veneuaanse gezant Vicenzo Quinni in 1506; Alben ed., Re-
ia^omia^om degli ambacsiatori Veneti. Serie F. Vol. 1°, 12. Zie verder Lodovico Guiccardini, Descrit-
twnetwne di tutti i Paesi Bassi, 297-308; H. Van Der Wee en J. Ma terne, 'De Antwerpse wereld-
markt',, 20-21; J.P. Peeters, 'De weerslag van de oorlog', 27; W.A. van Ham, 'Een dne-
hoeksverhoudingg in westelijk Noord-Brabant', 100-102; T. van Bueren m.m.v. W.C.M. 
Wüstefeld,, Leven na de dood, 42; W. Rombauts, 'Hoogstraten en zijn heren', 133-134; C.J.F. 
Slootmans,, Paos- en koudemarkten. II, 618-619 en R. Van Uytven, 'De heerlijke stad', 225-
226. . 
811 Talrijke voorbeelden van borgstellingen en leningen die Antoon van Lalaing en Hendrik 
vann Nassau in 1519 verstrekten bij M.L.J.C. Noordam-Croes, Antoon van Lalaing (1480-
1540),1540), 51-52 (met archiefverwijzingen); voorbeelden uit 1522 bij ARAB RSA 35 f. 6. 
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tenn in de hofraad dan ook voortdurend en vaak met succes goede relaties met de 

Engelsee kroon."2 

Stedenn hadden er op hun beurt veel belang bi) op goede voet te staan met 

dezee vertrouwelingen van de vorst. Daar hadden ze ook kostbare geschenken voor 

over.. Op deze wijze beschikten ze, naast hun vertegenwoordigers in de statenver-

gadering,, over informele maar invloedrijke belangenbehartigers.M Regentes Marga-

retaa van Oostenrijk besefte dan weer terdege dat een adellijk beroep op de goede 

will  van de stadsbestuurders vaak meer meegaandheid bij de goedkeuring van een 

bedee opleverde dan de dreiging met een vorstelijk machtswoord.84 Kor tom, de 

voornaamstee Brabantse heren speelden zowel aan het hof als in de statenverga-

deringg een belangrijke rol. Net als het bezit van een stadspaleis in Mechelen of in 

Brussel,, verhoogde het bezit van een Brabantse heerlijkheid die toegang gaf tot de 

statenvergaderingg het presüge van een edelman.85 Verschillende vaders bedeelden 

hunn zonen met dit doel reeds voor hun overlijden met een dergelijke heerlijkheid. 

Zoo kreeg Willem van Croy-Chièvres*  Aarschot, Heverlee en enkele andere heerlijk-

hedenn reeds in 1485, ruim een kwart eeuw voor het overlijden van zijn vader 

Filips.866 Hendrik van Nassau* schonk dan weer in 1536 de heerlijkheden Grim-

bergenn en Rumst aan zijn zoon René van Chalon.87 

822 A. Walther, Die Anfdnge Kar/s l'., 15-20. 
811 Zo bood 's Hertogenbosch omstreeks 1530 geschenken aan Hendrik van Nassau die altyt 
geweestgeweest ^ynde ende alnoch is groot vrtent byden Keyser, aan Flons van Egmond-Buren en aan An-
toonn van Lalaing Hoogstraten. Zie R.A. van Zuylen ed., Inventaris der archieven van de stad 's 
Hertogenbosch,Hertogenbosch, 470-484. Meer Brabantse voorbeelden bij R. Van Uytven, 'Vorst, adel en 
steden',, 117; meer over geschenken van Artesische en Waals-Vlaamse steden aan edellieden 
bi(( A. Derville, 'Les pots-de-vin', 449-471, meer over geschenken van Brugge aan edellieden 
bijj  P.P.J.L. Van Peteghem, De raad van l laanderen, 154. 
844 Zo lukte het Jan van Glymes-Bergen in het najaar van 1511 de Brabantse en Hollandse 
statenn er toe te bewegen een buitengewone bede ter financiering van de stnjd tegen Gelre 
goedd te keuren. Cfr. J.S. Brewer en J.H. Brodie eds., Letters and Papers. 1/ 1, 471-472. In juli 
15222 werd Jan uitgezonden om de Leuvense magistraat te bewerken alsnog in te stemmen 
mett een bede van 120.000 £. Zie ARAB RSA 35 f. 20 en 81. Ook in 1526 verzocht 
Margaretaa Jan de Brabantse staten te bewegen tot het goedkeuren van de gevraagde bede; 
cfr.. C.J.F. Slootmans, Jan metten lappen, 284 en R. Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 116. 
855 P. De Win, 'De adel in het hertogdom Brabant', 399. 
866 R. Van Uytven, 'Croy en Leuven', 25. 
88 L. Galesloot, Inventaire des Archives de la Cour feodale de Brabant. I, 306 en R. Van Uytven, 
'Vorst,, adel en steden', 116. 
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Zestiende-eeuwerss zagen Brabant als de hooftprovwtie der Nederlanden.™ Precies 

ditt groeiende economische en politieke gewicht van het hertogdom binnen het 

geheell  van de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden verzekerde Brabantse edel-

liedenn van een prominente plaats in het staatsbestel Het is een paradox, maar het 

verstedelijktee karakter van Brabant maakte dit gewest meteen ook tot een adels-

gewest.. De Bourgondisch-Habsburgse vorsten versterkten hun ge2ag door edel-

liedenn van nabi) te betrekken bij het bestuur. Zo creëerden ze een nieuwe, 

bovengewestelijkee adelsgroep. Het ligt voor de hand dat deze groep sterk vertegen-

woordigdd was in het gewest waar de belangrijkste economische en bestuurscentra 

vann de Nederlanden lagen.8y 

Uitt de in Tabel V opgenomen cijfers blijkt dat aristocraten in de late vijf-

tiendee en vroege zestiende eeuw ook in de overige Nederlandse kerngewesten veel 

prominenterr aanwezig waren dan tijdens de regeerperiode van Filips de Goede. 

Hett aandeel van de Vlamingen nam vooral sterk toe tijdens de crisismaanden van 

1477.. Vertegenwoordigers van de verschillende statenvergaderingen en in het bij-

zonderr die van de Vlaamse Leden oefenden tijdens de eerste weken van Maria's 

regeringg grote invloed uit op het gevoerde beleid. Ook bij samenstelling van 

Maria'ss eerste hofhouding, eind maart 1477, waren zij van nabij betrokken.90 Edel-

lieden,, die klaarblijkelijk het vertrouwen van de Leden genoten, zoals de heer van 

derr Gracht*  werden toen wellicht op hun aandringen in de vorstelijke raad opge-

nomen.. Ook in Maximiliaans hofhouding, die een half jaar later werd gevormd, 

warenn de Vlamingen goed vertegenwoordigd. Over verschillende leden daarvan, 

bijvoorbeeldd over de heer van de Belle*  en Zoetestede, of Lodewijk van Schonsse* 

wetenn we weinig. Hun actieradius kan niet bijzonder wijd zijn geweest. Meer dan 

waarschijnlijkk verbleven ze haast nooit aan het hof en participeerden ze niet in de 

raadsvergaderingen.. Maar dergelijke lieden genoten wel aanzien in de onmiddellijke 

omgevingg van hun heerlijkheden. Door ook hun een eervolle positie en een salaris 

aann te bieden, poogden Maximiliaan en Maria hun nog steeds benarde positie te 

versterken. . 

888 H. De Schepper, "Belgium nostrum", 7. 
mm Cfr. R. Van Uytven, 'Classes économiques', 384-385. 
'')i])i]  M.A. Arnould, 'Les lendemains de Nancy', 49-50 en J. Stengers, 'Composition, procé-
duree et acrivité judiciaire', 1-7. 



118 8 HAN SS Cooi.s 

Tijdenss de daaropvolgende decennia zakte het aandeel van de Vlamingen 

weerr licht. De nasleep van het conflict dat de Leden en toonaangevende Vlaamse 

edelliedenn tijdens de jaren 1480 met Maximiliaan uitvochten, biedt een verklaring 

voorr deze terugval. Enkele van Maximiliaans hardnekkigste tegenstrevers over-

ledenn tijdens of onmiddellijk na het conflict.91 Di t geldt voor Jacob van Savoie-

Romont*,, Wolfert van Borssele*, Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*  en Adolf van 

Kleef*.. Anderen, zoals de zonen van de twee laatstgenoemden, Jan*  en Füips*,92 

zettenn hun loopbanen voort in Franse dienst. Maximiliaan noch Filips de Schone 

vuldenn het vacuüm op dat was ontstaan bij het verdwijnen van deze lieden. Wel-

lichtt wensten ze potentiële uitdagers van hun gezag geen machtsbasis te verschaf-

fenn in deze sleutelregio die, zoals uit Tabel II I bleek, van alle Nederlandse streken 

nogg steeds de meeste inwoners telde en de grootste bijdrage tot de beden leverde. 

Di tt samengaan van demografisch en fiscaal belang en de neiging tot opstan-

digheidd leidden er ook toe dat Maximiliaan, Filips de Schone, Karel, Margareta en 

laterr ook Maria van Hongarije steeds bijzondere aandacht besteedden aan de selec-

tiee van een stadhouder voor Vlaanderen.9-' Regelmatig, zoals bijvoorbeeld in 1509, 

speeldenn ze ook met de gedachte geen stadhouder aan te stellen en het gewest, net 

zoalss Brabant, rechtstreeks te besturen. Na het overlijden van stadhouder Jacob II 

vann Luxemburg*, in 1532, trokken Karel en Maria van Hongarije het bestuur van 

Vlaanderenn daadwerkelijk naar zich toe. Pas acht jaar later, ten tijde van de Gentse 

revolte,, benoemden ze een nieuwe stadhouder in de persoon van Adriaan van 

Croy*,, graaf van Roeulx. Tot de Opstand zou er nog driemaal gedurende langere 

tij dd geen gouverneur in Vlaanderen resideren en na 1581 benoemde de vorst nooit 

meerr een stadhouder voor Vlaanderen.94 

911 Op dit conflict en zijn gevolgen ga ik uitgebreid in in het volgende hoofdstuk. 
922 Aan Filips werd ook nooit, ondanks zijn terugkeer naar de Nederlanden en zijn herhaalde 
verzoeken,, het Gulden Vlies toegekend. Cfr. A. de Fouw, Philips van Kleef, 350 e.v. 
'""  P. Van Peteghem, 'Gouverneur van Maanderen', 100-102 en L.V.G. Gorter-van Roven, 
MariaMaria van Hongarije, 166-175. 
944 Opstandige bewegingen ontstonden het vaakst in Maanderen en Brabant, de twee njkste 
enn dichtstbevolkte gewesten. Juist in deze gewesten ontbrak dikwijl s een stadhouder die in 
tijdenn van cnsis kon bemiddelen tussen vorst en onderdanen. Cfr. W.P. Blockmans, 'Alter-
nativess to Monarchical Centralisation', 153-154 en M. Boone en M. Prak, 'Rulers, patricians 
andd burghers', 128. 
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Heell  anders liepen de zaken in Holland en Zeeland. Hertog Filips de Goede 

hadd zich nauwelijks in die gewesten vertoond.95 Omgekeerd hadden Hollandse en 

Zeeuwsee edellieden slechts een zeer gering aandeel in de Bourgondische hofcul-

tuur.. Zij bekleedden ook weinig hoge militaire en bestuurlijke functies.96 Di t alles 

veranderdee nauwelijks tijdens de regeerperiode van Karel de Stoute, die toch beter 

bekendd was met beide graafschappen.97 De hertogen gaven belangrijke heerlijk-

hedenn die terugvielen aan het vorstelijk domein, niet opnieuw in leen. Daarmee 

zettenn ze het beleid voort dat de Hollandse graven sinds Floris V op dit terrein 

haddenn gevoerd.98 Deze praktijk had tot gevolg dat er in Holland en Zeeland voor-

alsnogg geen bovenlaag van edelen ontstond die haar rijkdom en invloed goeddeels 

aann de Bourgondische hertogen dankte. De supra-regionale aristocraten die bij-

voorbeeldd in Frans-Vlaanderen in het derde kwart van de vijftiende eeuw reeds 

prominentt aanwezig waren, ontbraken in Holland toen nog nagenoeg volkomen.99 

Mariaa van Bourgondië en vooral Maximüiaan van Oostenrijk brachten ver-

anderingg in deze toestand. De opflakkering van de Hoekse en Kabeljauwse twisten 

wass hier debet aan.100 Na Wolfert van Borssele's*  falen als stadhouder101 poogden 

zijj  de situatie in Holland en Zeeland onder controle te krijgen door edellieden uit 

dee Kabeljauwse factie te begunstigen en door enkele vertrouwelingen die Maxi-

miliaann met zich had meegebracht uit het Duitse Rijk te belenen met geconfis-

queerdee heerlijkheden. Zo gaven Maria en Maximüiaan in de derde week van juli 

955 J.G. Smit, \ 'orst en onderdaan, 24-25. 
%% W. Paravicini, 'Expansion et integration', 299-305 en A. Janse, 'Ridderslag en ridderlijk-
heid',, 334-335. 
977 J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 210-212 en P.A. Meilink, 'Holland en het conflict', (1934) 
129-1522 en (1935) 49-66. Meer over het leenbezit in Holland ten tijde van Karel de Stoute 
bijj  A. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse ridderschap', 163-204. 
988 Cfr. P.H.D. Leupen, Filips van Leiden, 243-244. Wel meende de veertiende-eeuwse jurist 
enn grafelijk raadsheer Fiüps van Leiden dat Floris V dit beleid niet consequent genoeg had 
doorgevoerd. . 
999 Omstreeks 1475 behoorden alleen stadhouder Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*  en Jan 
vann Nassau tot deze bovengewestelijke groep. Maar ook zij hadden hun Hollandse en 
Zeeuwsee bezittingen goeddeels zonder tussenkomst van de hertogen verkregen. Zie A. Jan-
se,, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 192-196. Vergelijk zijn bevindingen met 
diee voor Frans-Maanderen bij H. Cools, 'Le prince et la noblesse', 387-406. 
ionn Periodisering van deze twisten bij M.J. van Gent, 'Vertijelike saken", 1-4. 
11,11 M.J. van Gent, 'Tertijeltke saken", 207-212 en 238-239; M.P. van der Linden, De burggraven 
vanvan Montf'oort, 157-158 en L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 38. 
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14811 de belangrijke Waterlandse heerlijkheid Purmerend aan raadslid-kamerheer 

Veltt van Wolkenstein*.102 De Grote Raad had Purmerend slechts een paar dagen 

eerderr en na een ongebruikelijk korte procedure ontnomen aan de vorige eigenaar, 

Jann burggraaf van Montfoort*. Deze had zich, na de machtsgreep van de Hoeken 

inn enkele Hollandse steden in de lente en de zomer van 1477, opgeworpen als een 

vann de aanvoerders van deze factie. Tijdens de daaropvolgende jaren zou Jan alles 

proberenn om zijn bezit weer in handen te krijgen. Achtereenvolgens stortte hij zich 

opnieuww in het verzet tegen de Stichtse en Hollandse landsheren, verzoende hij 

zichh met deze heren en hun Kabeljauwse bondgenoten en verzocht hij de rechters 

vann de Grote Raad om teruggave van Purmerend. Helaas voor Jan van Montfoort 

mochtt niets van dit alles hem baten. 

Veitt van Wolkenstein had intussen, in januari 1484, Purmerend al weer ver-

kochtt aan Jan van Egmond*. Enkele maanden vroeger, op 7 oktober 1483, had 

Maximiliaann deze Jan aangesteld tot stadhouder van Holland en Zeeland.103 De 

nieuwee stadhouder, de eerste Hollander sinds de komst van de Bourgondiërs op 

diee post, dankte de benoeming aan zijn tomeloze inzet voor de Kabeljauwse en dy-

nastiekee zaak. Het waren Jan van Egmond en zijn mannen die eertijds, met hun 

spectaculairee inname van Dordrecht, een keerpunt in het verloop van de twisten 

haddenn bewerkstelligd.104 Tijdens de daaropvolgende jaren zou de aartshertog zijn 

legerleiderr overladen met nog veel meer gunsten. Zo koppelde Maximiliaan zijn 

nichtt Margareta van Werdenburg aan Jan. Zij trouwden in 1484. In 1486 volgde de 

verheffingg van Egmond tot graafschap. Een jaar later bracht Maximiliaan boven-

dienn de heerlijkheden Purmerend, Purmerland en I lpendam onder in dit nieuwe 

graafschap.. Als klap op de vuurpijl werd Jan in 1491 verkozen tot Vliesndder. 

Jan,, zijn broer Fredenk*  en hun beider zonen wisten de vooraanstaande 

positiee die het huis Egmond zo had verworven te bestendigen. De voortdurende 

1022 L. Galesloot ed., 'Trois arrets histonques', 432-463; M.P. van der Linden, De burggraven 
vanvan Montfoort, 160-175 en MJ. van Gent, "Pertijeltke saken", 321 en 401-404. 
1033 A.S. de Blécourt en E.M. Meijers eds., Memorialen van het Hof, XXXII . 
1044 Verscholen in de buik van drie schepen waren Jan en ongeveer tweehonderd mannen in 
dee vroege ochtend van 6 april 1481 Dordrecht binnengevaren. Van zodra de schepen had-
denn aangemeerd, stormden de kerels uit de laadruimen en overweldigden ze verraste verde-
digerss van de stad. Cfr. J. van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht, 177 en MJ. van 
Gent,, 'Vertijelike saken", 296-302. Daar ook meer over de weerklank van dit geslaagde waag-
stukk in de contemporaire literatuur. 
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strijdd tegen hun verwanten, de hertogen van Gelre, bood daar ook gelegenheid toe. 

Haastt vanzelfsprekend wezen de Bourgondisch-Habsburgse vorsten een lid van de 

familiee Egmond aan om die delen van het hertogdom die ze beheersten, te bestu-

renn als stadhouder. De Egmonds hadden nog meer belang bij de onderwerping van 

Gelre.. Enkele van hun bezittingen: IJsselstein, Leerdam en Buren, werden voort-

durendd bedreigd en regelmatig geplunderd door de Geldersen en hun Stichtse 

bondgenoten.. Alleen de inlijvin g van Gelre kon hier een einde aan maken. Zover 

kwamm het voorlopig niet.105 

Well  was het economische en geopolitieke belang van Holland en Zeeland 

voorr de Bourgondisch-Habsburgse vorsten, mede ten gevolge van de Gelderse 

oorlogen,, intussen aanzienlijk gegroeid.1"6 Di t betekende ook dat veel meer edel-

liedenn uit deze gewesten tot in de hofhouding en de andere aristocratische gremia 

doordrongenn dan ten tijde van hertog Füips de Goede. Tussen 1477 en 1530 kwa-

menn tweeëntwintig hoge edellieden, of ruim twaalf procent van de Nederlandse 

aristocraten1077 en bijna negen procent van het totale aantal aristocraten, uit Holland 

off  Zeeland. Ook hun invloed was er gestaag gegroeid. 108 Niet alleen de Egmonds 

blekenn bekwame stadhouders en militairen. Jan I I van Wassenaar*  bijvoorbeeld 

wass een door vorst en onderdanen vertrouwde legerleider, die tevens diplomatieke 

missiess opknapte en het tot vl iesndder bracht. Meer dan eens traden deze mannen 

opp als makelaars van wiens diensten nu eens de vorst en dan weer de steden dank-

baarr gebruik maakten.109 

Verschillendee van deze Hollandse en Zeeuwse aristocraten hielden daarnaast 

belangrijkee heerlijkheden buiten de grenzen van deze gewesten. Raadslid-kamer-

heerr Jan van Blois*  bijvoorbeeld resideerde meestal in Kennemerland. Hij werd 

dann ook regelmatig beschreven als een lid van de Hollandse ridderschap. Maar op 

minstenss een vergadering van de Staten-Generaal verscheen hij tevens namens de 

loss A.F. Mellink, 'Terntonale afronding', 493-498; P.J. Meij, 'Gelderland van 1492-1543', 
20-366 en J.E.A.L. Struick, Gelre en Habsburg, 32-36. 
1066 J.I. Israel, The Dutch Republic, 55-57; L. Sicking, 'De Zuiderzee en de terntonale afron-
ding',, 140-141 en f. Tracy, Holland under Habsburg Rule, 64-89. 
1077 Zie Tabel II . 
1(,ss Ook MJ. van Gent, "Pertijelike saken", 178 merkt op dat het aantal Hollanders en Zeeu-
wenn in de hofhouding significant toenam vanaf 1477. Hij waarschuwt er , m.i. terecht, voor 
hierr meteen de geboorte van een Hollandse factie aan het hof in te ontwaren. 
W)W) Treffende voorbeelden bij J.D. Tracy, Holland under Habsburg Rule, 101-104. 
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Henegouwsee tweede stand. Nog een edelman met Henegouwse wortels was Ar-

noudd van Trazegnies*, heer van Arnemuiden. Hij trouwde echter met de Vlaamse 

Margaretaa van Elverdinge. Hoge edellieden uit Hol land en Zeeland maakten dus 

tenn volle deel uit van de bovengewestelijke aristocratische groep die in de Bour-

gondisch-Habsburgsee Landen was gegroeid.110 

Edelliedenn uit andere gewesten hadden trouwens ook in Holland en Zeeland 

aanzienlijkee belangen die ze zelden uit het oog verloren. De Nassause heren van 

Bredaa bekleedden niet alleen in Brabant voorname ambten. Sinds het midden van 

dee vijftiende eeuw waren Jan IV en zijn opvolgers bijvoorbeeld ook slotvoogden 

vann Heusden.111 Tevens brachten hun Hollandse lenen meer op dan die van welke 

anderee lokale edelman ook.112 Antoon van Lalaing*  had door zijn huwelijk zowel 

hett Hollands-Gelderse Culemborg als het Brabantse Hoogstraten verworven. Na-

datt hij in 1522 stadhouder van Holland en Zeeland was geworden, kocht hij ook 

lenenn in deze gewesten. 

Jacobb II van Horn*  hield in Holland de heerlijkheid Altena, langs de grens 

mett Brabant en Gelre. In deze drie gewesten en in het graafschap Loon en het 

prins-bisdomm Luik speelde Jacob een rol van betekenis .m Bovendien zetelde hij in 

Mariaa van Bourgondiës hofraad. Jacobs broer Frederik*  was heer van Montigny in 

Henegouwenn en raadslid-kamerheer van Maximiliaan. Samen slaagden ze er met 

dee steun van Maximiliaan in, na een jarenlange burgeroorlog, in 1492, Loon en het 

Landd van Luik te veroveren op de bondgenoten van de Fransen, de clan van der 

Markk en Jacob van Croy. Pas hierna kon hun derde broer, bisschop Jan, het 

bestuurr van het bisdom werkelijk ter hand nemen.114 Jacob, Frederik en hun res-

pectievelijkee kinderen, allen trouwden ze op stand: met leden van de families 

Brugge-Gruuthuse*,, Melun*, Croy*  en Egmond* uit de Nederlanden en de familie 

Würt tembergg uit Duitsland. Zakelijke belangen speelden vrijwel steeds mee bij de 

keuzee van een echtgenoot. Zo süpuleerde het huwelijks con tract dat de families 

Hornn en Croy op 14 december 1501 met elkaar sloten onder andere dat ze hun 

1100 Cfr. H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 38-40. 
1111 P.C.M. Hoppenbrouwers, Ren middeleeuwse samenleving, 11-12. 
1122 A. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse ndderschap', 192-193 en H.P.H. Jansen, 'De-
Bredasee Nassaus', 18-22. 
mm P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht, 343-345. 
1144 P. Harsin, Laprincipauté de Ltège d la fin du regne de Louis de Bourbon, passim. 
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vermeendee rechten op het verpande graafschap Horn overdroegen aan de echte-

liedenn Jacob III *  en Margareta.115 Al was de familie Horn gedurende de hele 

tweedee helft van de vijftiende eeuw armlastig, toch lukte het haar precies in deze 

periodee haar prestige te vergroten. De volgehouden steun voor Maximiliaan speel-

dee een belangrijke rol bij dit succes. Het wekt dan ook geen verbazing dat haar 

ledenn aristocratische functies in dienst van de vorst cumuleerden en soms lang-

durigg bekleedden. Zo was Maximiliaan van Horn*  Vliesndder vanaf 1516 en werd 

hijj  een )aar later ook kamerheer van Karel V. Beide functies zou Maximiliaan be-

houdenn tot zijn dood in 1542. Gold iets dergelijks ook voor vele andere aristo-

craten? ? 

Dezee vraag verdient nader onderzoek. De cijfers en beschouwingen die ik 

hierbovenn heb opgedist, zijn immers gebaseerd op statische gegevens: de aan- of 

afwezigheidd van aristocraten in welbepaalde regio's. Ze gaven vooral aan dat hove-

lingenn ten tijde van Filips de Goede vooral in Beide Bourgondiës, langs de 

zuidelijkee rand van de Nederlanden en in mindere mate in Brabant hun thuisbasis 

hadden.. Edelen uit de overige gewesten die Filips aan zijn territoria had toege-

voegdd of uit Vlaanderen, trof men aan zijn hof nauwelijks aan. Dit was vijfti g jaar 

laterr heel anders. Omstreeks 1500 kwamen aristocraten overal uit de Bourgon-

disch-Habsburgsee landen vandaan. Ook in de kerngewesten huisde nu een aanzien-

lij kk contingent hoge edellieden. Verschillende families uit deze kerngewesten, bij-

voorbeeldd de Hollandse Egmonds* of de Brabantse Glymes-Bergens*, Nassau's* 

enn Horns*  hoorden tot de invloedrijkste Nederlandse geslachten. Zij dankten hun 

opgangg aan de onvoorwaardelijke steun die ze Maximiliaan hadden verleend tijdens 

dee langdurige crisis die aanhield van 1477 tot 1494. Tijdens de daaropvolgende de-

cenniaa was de vorst veelal afwezig of minderjarig. Aristocraten stuurden toen het 

beleidd over de Lage Landen. 

c)c) Adelsgewesten 

Willenn we de invloed van die aristocraten in de gewesten beter inschatten dan moe-

tenn we ook het aantal functies en de duur van hun loopbanen in rekening brengen. 

Ditt kan voor de leden van de vorstelijke raden, de vliesnddersm' en de stadhou-

1155 W. Paravicini, 'Moers, Croy und Burgund', 63-64. 
U(U(>>  Het lidmaatschap van het Gulden Vlies was geen anstocratische functie in de strikte zin 
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ders.. Deze drie functies verschaften aristocraten wellicht ook tastbaarder invloed 

dann het kamerheerschap.u: Ieder jaar dat een aristocraat een welbepaalde functie 

uitoefende,, heb ik aangeduid als een functiejaar. Zo kan het aantal functiejaren dat 

aristocratenn uit de verschillende gewesten bekleedden, worden berekend.118 

Al ss leden van de vorstelijke raden, vliesridders en stadhouders dienden alle 

Bourgondisch-Habsburgsee aristocraten samen de opeenvolgende vorsten in 2160 

functiejaren.. n'J Het aantal functiejaren dat aristocraten uit een bepaald gewest in 

dienstt waren, heb ik omschreven als de aristocratische invloed van dat gewest. Elke 

gezaghebbendee aristocraat was immers een potentiële belangenbehartiger van zijn 

thuisbasis.. In Tabel VI zijn de functiejaren van de Bourgondisch-Habsburgse aris-

tocratenn uitgesplitst per gewest. 

Inn een oogopslag wordt duidelijk dat hoge edellieden uit Brabant, uit Hol-

landd en Zeeland en uit het Duitse Rijk in verhouding tot hun absolute aantal grote 

invloedd uitoefenden. Minder dan een zevende van alle Bourgondisch-Habsburgse 

aristocratenn hield zijn dtelgoed in Brabant, maar deze edellieden haalden wel meer 

dann een vijfde van het totale aantal functiejaren naar zich toe. Een gemiddelde 

Hollandsee of Zeeuwse aristocraat was gedurende veertien en half functiejaar actief. 

Hollanderss en Zeeuwen cumuleerden dus meer functies en ze bleven langer in 

dienstt dan edellieden uit welk ander gewest ook. Deze staat van dienst verschafte 

eenn gemiddeld Hollandse of Zeeuwse aristocraat in theorie ruim een derde meer 

invloedd dan zijn Vlaamse of Henegouwse collega. Ook de zestien Duitse anstocra-

vann het woord. Wel waren vliesridders ex officio lid van de persoonlijke raad van de vorst. 
Verderr schreef artikel 6 van de ordestatuten voor dat de Vliesridders geconsulteerd moes-
tenn worden in belangnjke aangelegenheden zoals bij de organisatie van de landsverdediging, 
bijj  oorlogsverklaringen en bij het beheer van de vorstelijke domeinen en financiën. De uit-
verkiezingg tot vüesndder was de hoogste eer die een aristocraat in de Bourgondisch-
Habsburgsee landen een aristocraat te beurt kon vallen. Cfr. de desbetreffende paragraaf in 
Hoofdstukk II . 
111 Natuurlijk bezaten ook kapiteins van ordonnantiebenden grote invloed. Hun aantal was 
echterr zeer gering üjdens het grootste deel van de hier besproken penode. De grote ver-
scheidenheidd aan overige militaire funcües maakte het onmogelijk de duur en het belang 
ervann precies in te schatten. 
mm Deze berekeningen stoelen op de gegevens uit de rubneken d, e en f van de prosopogra-
fischee lijsten. 
mm Bij de berekening van de funcüejaren is alleen rekening gehouden met de functies die 
anstocratenn vanaf 1477 tot en met 1530 bekleedden. Met functies die ze eventueel eerder 
off  later in hun loopbaan vervulden, heb ik geen rekening gehouden. 
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tenn vervulden meerdere ambten langdurig. Dat zij begunstigd werden door Maxi-

milaann van Oostenri jk komt duidelijk uit Tabel VI naar voren. 

Tabell VI. Aantal aristocraten en aristocratische invloed per gewest. 1477-1530 

Gewestt Aantal % Functiejaren = % Funcuejaren per 
aristocratenn Aristocratische aristocraat 

invloed d 

Brabant t 

baanderen n 

Holland-Zee e land 

Waals-Maanderen n 

Henegouwen n 

Artesië-Picardië ë 

Luxemburg-Chiny y 

Limburg g 

Namen n 

Beidee Bourgondiës 

Overigg Duitse Rijk 

Iberisch h 
schiereiland d 

Prinsbisdomm Luik 

Engeland d 

Totaal/Gemiddelde e 

Aristocratenn uit Waals-Vlaanderen, Artesië-Picardië en Beide Bourgondiës1211 

daarentegenn wogen toen veel minder zwaar in de centrale bestuursorganen dan op 

grondd van van hun aantal mocht worden verwacht. Velen van hen waren slechts 

kamerheren,, weinigen oefenden tegelijkertijd verschuilden de functies uit. Deze drie 

gewestenn waren grensregio's: de Bourgondisch-Habsburgse vorsten poogden edel-

liedenn uit die streken aan zich te binden door hun een plaats in de hofhouding aan 

34 4 

29 9 

24 4 

13 3 

34 4 

34 4 

ó ó 

3 3 

3 3 

51 1 

16 6 

3 3 

2 2 

1 1 

13, 4 4 

11, 5 5 

9,4 4 

5,1 1 

13, 4 4 

13, 4 4 

2,4 4 

1,2 2 

1,2 2 

20, 2 2 

6,3 3 

1,2 2 

0,8 8 

0,4 4 

448 8 

2Ó2 2 

347 7 

55 5 

316 6 

142 2 

15 5 

20 0 

6 6 

363 3 

216 6 

16 6 

18 8 

--

20, 1 1 

11, 8 8 

15, 6 6 

2,5 5 

14, 2 2 

6,4 4 

0,7 7 

0,9 9 

0,3 3 

17, 9 9 

9,7 7 

0,7 7 

0,8 8 

--

13, 2 2 

9,0 0 

14, 5 5 

4,2 2 

9,3 3 

4,2 2 

2,5 5 

6,7 7 

2,0 0 

7,1 1 

13, 5 5 

5,3 3 

9,0 0 

--

253 3 100 0 2224 4 100 0 

1311 Het effect voor Beide Bourgondiës wordt gemilderd door het grote aantal anstocra-
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tee bieden. Di t betekende echter nog met dat ze ook doordrongen tot grerma als de 

hofraadd of de kapittelvergadenngen van het Gulden Vlies. Het graafschap Bour-

gondiëë bieef ook na 1493 een onzeker bezit voor de Habsburgse vorsten. Anders 

dann hun voorgangers uit het huis Valois resideerden ze nooit in die contreien. 

Bourgondischee aristocraten die wilden meetellen, moesten zich in de Lage Landen 

vestigen.121 1 

Dee invloed van aristocratische Henegouwers en Vlamingen stemde min of 

meerr overeen met wat op grond van hun aantal mocht worden verwacht. Zij ver-

vuldenn gemiddeld ongeveer 9 functiejaren, net iets meer dan het gemiddelde voor 

allee Bourgondisch-Habsburgse aristocraten samen. Vlaamse edellieden profiteer-

denn dus veel minder goed dan Brabanders of Hollanders en Zeeuwen van de nabij-

heidd van centrale bestuursinstellingen. 

Dezee cijfers tonen overtuigend aan dat de Nederlandse kerngewxsten niet 

alleenn het leeuwendeel van het demografisch en financieel-economisch potentieel 

vann de Bourgondisch-Habsburgse landen herbergden, maar dat daar ook de in-

vloedrijkstee anstocraten huisden. Edellieden uit de kerngewesten verzamelden 

gemiddeldd meer dan elf functiejaren. Aristocraten uit de overige Nederlandse 

gewestenn sprokkelden door de band nauwelijks meer dan zes functiejaren bij 

elkaar. . 

Tabell  VI I biedt een samenvattend beeld. Daar worden bevolkingsomvang, 

bijdragenn tot de beden en aristocratische invloed bij elkaar gebracht. In Brabant, 

Hollandd en Zeeland en Waals-Vlaanderen liepen deze indicatoren parallel. In het 

vierdee kerngewest, Vlaanderen, bleef de aristocratische invloed enigszins achter bij 

dee bevolkingsomvang en bij de bijdragen tot de beden. Toch haalden edellieden uit 

dee vij f kemgewesten samen bijna zeventig procent van de aristocratische invloed 

uitt de Lage Landen naar zich toe. Di t cijfer ligt iets lager dan het aandeel van die 

gewestenn in de beden tussen 1473 en 1548, maar hoger dan hun bevolkings-

percentagee omstreeks 1470. 

tischee ambtenaren. 
1211 L. Febvre, Philippe 11 et la Francbe-Comté, 46-49. 
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Tabell VII. Omvang van de bevolking, bijdragen tot de beden, aanwezigheid van 
aristocratenn en aristocratische invloed in de Nederlandse gewesten in %. ca. 1470-
1548.. m 

Gewestt Bevolking Bijdrage tot Bijdrage tot Aristocraten Aristocratische 
ca.. 1470 de beden in de beden in 147"7-1530 invloed 1477-

14733 1540-'48 in % 1530 in % 

Brabantt 18,1 22,3'" 29,3'24 18,9 27,8 

Maanderenn 28,6125 25,4 33,8 16,1 16,3 

Holland-- 15,4 27,0 17,1 13,3 21,5 
Zeeland d 

Waals-M.. 3,312f> 2,9 3,3 7,2 3,4 

Henegouwenn 9,1 7,1 5,5 18,9 19,6 

Artesië--
Picardië ë 

18,1 1 

28,6125 5 

15,4 4 

3,3126 6 

9,1 1 

17,7 7 

6,3 3 

0,7 7 

0,8 8 

_ _ 

222 3121 

25,4 4 

27,0 0 

2,9 9 

7,1 1 

9,3 3 

2,4 4 

2,0 0 

1,3 3 

0,3 3 

29,3!24 4 

33,8 8 

17,1 1 

3,3 3 

5,5 5 

5,6 6 

0,4 4 

0,3 3 

0,9 9 

3,8 8 

18,9 9 

Luxemburg g 

Limburg g 

Namenn 0,8 1,3 0,9 1,7 0,4 

3,33 0,9 

1,77 1,2 

Ovenge e 

Totaall  100 100 100 100 100 

Inn de randgewesten telden Henegouwen en Artesië-Picardië ieder evenveel 

aristocraten.. De Henegouwse edellieden hadden echter tweemaal zoveel invloed als 

hunn collega's uit Artesië en Ptcardië. De deelname van Henegouwse aristocraten 

aann het bestuur van de Bourgondisch-Habsburgse landen overtrof dan ook ruim-

1222 De bevollonscijfers zijn gebaseerd op W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 
174.. Deze auteurs rekenen Luik en Gelre tot de Lage Landen. Die twee gewesten Het ik 
hierr buiten beschouwing. De cijfers voor de beden van 1473 en 1540-'48 ontleende ik aan 
W.. Blockmans, 'De vorming van een politieke unie', 98 en Idem, The Low Countnes in 
thee Middle Ages', 289. De aristocratische invloed in Nederlanden berekende ik aan de hand 
vann de cijfers uit Tabel VI alhier. 
1233 Met inbegrip van Mechelen. 
1244 Met inbegrip van Mechelen 
1255 Met inbegrip van Mechelen. 
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schootss het aandeel van dit gewest in de bevolking en de beden. Het relatief 

geringee gewicht van Artesische en Picardische aristocraten bij de besluitvorming 

weerspiegelt,, net als het dalende aandeel van deze gewesten in de beden, het ge-

biedsverliess dat de Bourgondisch-Habsburgse vorsten daar leden. 

Inn het vorige en dit hoofdstuk besteedde ik achtereenvolgens aandacht aan 

dee sociale en aan de regionale achtergronden van aristocraten in de Bourgondisch-

Habsburgsee landen. De loopbanen van individuele aristocraten en hun banden met 

hunn families en met andere aristocraten bleven vooralsnog onderbelicht. Die 

aspectenn staan centraal in het volgende hoofdstuk. 

1266 Cijfer bij W. Prevenier en W. Blockmans, LJ$S Pays-Bas bourguignons, 392. 


