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Hoofdstukk V. 

Criteriaa voor de invloed van Bourgondisch-Habsburgse 

aristocraten:: loopbanen en families 

Hett in kaart brengen van aristocratische invloed in de Bourgondisch-Habsburgse 

landenn is een hachelijke onderneming. Hoe de besluitvorming precies verliep, kan 

niett meer worden achterhaald en de verschillende bevoegdheden van aristocraten, 

hunn vermogen tot patronage, kortom hun macht, kan met worden afgewogen op 

eenn apothekersschaal.1 De onderzoeker die toch een poging waagt, moet dus een 

listt verzinnen. 

'Kenniss is macht'2 leert een gevleugeld woord van Francis Bacon. Verreweg 

dee meeste aristocraten verwierven de noodzakelijke kennis om hun functies als 

adviseurs,, bestuurders en militaire aanvoerders naar behoren te kunnen uitvoeren 

inn de praktijk. Sommigen hadden zich voorbereid aan een universiteit. Verder zijn 

ookk het aantal functies dat aristocraten uitoefenden en de duur van hun loopbanen 

kwantificeerbaree gegevens. Die gegevens kunnen in verband worden gebracht met 

dee resultaten van het speurwerk naar een netwerk waar elke aristocraat deel van 

uitmaakte:: dat van zijn familie.3 Zo ontstaat alsnog enig zicht op de kennis die 

individuelee aristocraten en hun families verwierven en op de invloed die ze 

uitoefenden. . 

a)a) Cultuur en Vorming 

Dee edelman Philippe de Commynes borstelde in zijn Mémoires een vernietigend 

beeldd van de algemene ontwikkeling van zijn Franse standgenoten. "D e vorming 

vann edellieden", meende hij, "leidde er toe dat ze zich als dwazen kleedden en ook 

zoo spraken. Van literatuur hadden ze geen kaas gegeten. Wijzen vertoefden met in 

11 Cfr. de opmerkingen van W. Reinhard en W. Weber, 'Power Elites of Augsburg and 
Rome',, 213-215. 
22 Kam et ipsa scientia potestas est, uit De Sapientta veterum. 
55 Het begrip netwerk bij W. Reinhard, Freunde und Kreaturen, passim en ï.h.b. 32-41 en N. 
Reinhardt,, Macht und Ohnmacht, 33-35. W. Reinhard onderscheidt vier belangrijke banden 
(Beziehungen)) die histonsche actoren in netwerken met elkaar verbinden: verwantschap (= 
hierr het netwerk van de familie), groepsolidanteit (hier het netwerk van de regio), vnend-
schapp en patroon-cliënten verhoudingen. 
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hunn omgeving."4 Deze felle toon vond lange tijd weerklank bij historici.5 Slechts 

tijdenss de laatste twee decennia kwam er ruimte voor nuancering. In zijn jongste 

overzichtswerkk ontdekt Philippe Contamine een minderheid van ontwikkelde edel-

lieden,, die een interessante doelgroep zouden hebben gevormd voor auteurs, 

kopiistenn en even later ook drukkers en uitgevers/' 

Eenn dergelijke groep bestond zeker ook in de Nederlanden. Verschillende 

vann de hier bestudeerde aristocraten waren fervente bibliofielen; bijvoorbeeld Lo-

dewijkk van Brugge-Gruuthuze*  en Filips van Croy-Chimay*7. Füips van Kleef* 

verzameldee niet alleen boeken. Hij balde tevens al zijn ervaring met en kennis over 

krijgskundee samen in een traktaat dat hl) opdroeg aan de jonge Karel V. Deze geste 

maaktee deel uit van Filips' intensieve, maar vergeefse campagne voor lidmaatschap 

vann het Gulden Vlies. Claude van Bouton*  en Jan van Lannoy*  schreven luchtigere 

werken,, respectievelijk een Miroir  des Dames en drie verhalen in de Cent nouvelles nou-

veiles.veiles. Verder was Jan ook de auteur van een didactisch traktaat. 

Enkelee Bourgondisch-Habsburgse edellieden stonden open voor het geleer-

dee humanisme. Füips van Bourgondië-Blaton*  en Adolf van Bourgondië-Beveren* 

verzameldenn renais s an cekun sten aars om zich heen op hun Walcherse kastelen Sou-

burgg en Zandenburg. Hendrik van Glymes-Bergen* nam Erasmus in dienst als zijn 

secretaris.. Ook de Vlaamse aristocraat Joris van Halewijn*  trad op als bescherm-

heerr van Erasmus. Joris beschouwde het trouwens als zijn levenstaak edellieden in 

contactt te brengen met klassieke auteurs. Daartoe ontwierp hij onder andere een 

methodee om kennis van het Latijn te verwerven zonder de spraakkunst te moeten 

beheersen.. Daarnaast stelde hij nog een drietalig Latijn - Frans - Nederlands 

woordenboekk samen. 

44 Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 93. Mijn vertaling van volgende 
passage:: Car i/s (= hun opvoeders) ne les (- de edellieden) nourrissent seulement qu'a faire les fols en 

habillemenshabillemens et en paroles. De nulles lettres tls n 'ont connoissance. Un seul sage homme on ne leur met a 
l'entour. l'entour. 
bb Een overzicht van de literatuur uit de jaren '60 en '70 bij H. De Ridder, 'Adel en 
Universiteiten',, 410-412. 
uu P. Contamine, La noblesse au royaume de France, 275: Admettons done, faute de mteux, qu'une 

minontéminonté de nobles aient été «cultivés» ... 

'' Meer over de bibliotheek van Karel bij B. Bousmanne, in: M. Smeyers en ]. Van der Stock 
eds.,, I 'laamse miniaturen, 134-135. 
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Di tt alles maakte van de doorsnee aristocraat nog geen intellectueel. Alhoe-

well  de meesten onder hen naar alle waarschijnlijkheid konden lezen en schrijven, 

haddenn slechts weinigen een school bezocht. Een huismeester bracht edelen deze 

vaardighedenn bij.8 Kennis daarvan volstond vooralsnog om de eigen domeinen te 

beheren,, eervolle commandoposten te verkrijgen en de vorst bij te staan bij het 

bestuurr van zijn landen. Aristocraten, zeker die uit traditionele families, bekleedden 

functiess allereerst omwille van het prestige dat aan hun naam was verbonden.9 

Talentt of geleerde wijsheid betekenden een bijkomende troef. 

Tochh steeg het aantal Nederlandse edellieden dat zich aan een universiteit 

inschreeff  in de vijfdende en de zestiende eeuw voortdurend.10 Vaak ging het hierbij 

omm jongere zonen of bastaarden. Zij zouden slechts een gering deel van het fa-

milialee vermogen en prestige erven.11 Academische vorming compenseerde dit 

gemis.. Niet alleen de vorst deed graag een beroep op de deskundigheid van acade-

mici.. Een universitaire scholing verhoogde voor clerici de kans op lucratieve bene-

ficiaa zeer.12 Het curriculum van Antoon van Lalaing, een natuurlijke zoon van de 

gelijknamigee graaf van Hoogstraten*  illustreert deze voordelen. Antoon studeerde 

eerstt te Leuven en reisde later naar Padua om er de doctorstitel in beide rechten te 

verwerven.. Zijn prebenden als kanunnik leverden hem financiële zekerheid op en 

zijnn geleerdheid verhoogde zijn aanzien in de Raad van Brabant, waarin hij als 

raadsheerr zetelde.13 

Minstenss eenentwintig van de in dit boek voor het voetlicht gehaalde aristo-

cratenn bezochten een universiteit.14 Dat stemt overeen met acht procent van het 

totalee aantal aristocraten. Het aandeel van de academici onder de edellieden lag 

**  Cfr. H. De Ridder-Symoens, 'Training and Professionalizauon', 157 en A. Naber, 
'Bourgondischee edelen en hun opvoeding', 248-253. 
IJJ H. De Ridder-Symoens, 'Brabanders aan de rechtenumversiteit van Orleans', 226. 
100 H. De Ridder-Symoens, 'Studenten uit het bisdom Utrecht', 76. In de vijftiende eeuw 
schreeff  nog geen procent van de Leuvense studenten zich in als nobilis. In de zestiende 
eeuww liep hun aandeel op tot meer dan dne procent. Zie ook B. van den Hoven van Gen-
deren,, De Heren van de Kerk, 258. 
111 Zie voor deze problematiek R. Braun, 'Staying on Top', 235-237. 
122 B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk, 268-270. 
BB H. De Ridder, 'Milieu social, études universitaires', 269. 
144 Dit cijfer lag in werkelijkheid wellicht iets hoger. Vele universitaire bronnen zijn verloren 
gegaan.. Bovendien ontbrak de tijd om systematisch te zoeken in dit type van bronnen. De 
hierr voorgestelde gegevens steunen vooral op literatuurstudie. 
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daarmeee beduidend hoger dan het aandeel van academici in de bredere samen-

leving.. Hilde De Ridder-Symoens schat dat minder dan twee procent van de Euro-

pesee bevolking in de late middeleeuwen academisch onderwijs had genoten.15 

Inn vergelijking met leden van de hogere clerus stelt het cijfer van de aristo-

cratenn echter niet veel voor. In de vijftiende eeuw hadden zeker twee van iedere 

driee kanunniken die aan een groter kapittel waren verbonden, gestudeerd.16 Ook de 

elff  clerici17 die tot groep van de Bourgondisch-Habsburgse aristocraten behoorden, 

haddenn academisch onderwijs genoten. Enkelen van hen vertoefden steevast in de 

omgevingg van de vorst en bezetten belangrijke posities in het staatsapparaat. De 

voorzitterss van de Hofraad of Geheime Raad waren bijvoorbeeld vaak geestelijken: 

Hendrikk van Glymes-Bergen*, Frans van Busleyden* en Jan I I Carondelet*  be-

kleeddenn alle drie deze positie. De Geheime Raad telde trouwens steeds minstens 

eenn clericus onder zijn leden, ook als deze niet de voorzitter was. De clerici-

raadsherenn voltrokken steevast de religieuze plechtigheden bij belangrijke dynas-

tieketieke gebeurtenissen; zoals doopplechügheden, huwelijken en begrafenissen. Hun 

aanwezigheidd daar en in de raad leek een bevestiging van de goddelijke instemming 

mett de vorstelijke heerschappij.18 Tot de subgroep van geleerde clerici behoorden 

ookk drie leden van de vorstelijke familie: twee buitenechtelijke zonen van Filips de 

Goedee en een neef van Maria van Bourgondië. 

Eenn tweede subgroep van aristocratische academici, die trouwens deels 

samenviell  met die van de clerici, was die van ambtenaren die tot de aristocratie 

wistenn door te dringen. Deze lieden waren met tien.19 Studeren was voor hen 

onderdeell  van een familiale traditie. De opgedane kennis verzekerde hen van 

statusbehoud-- of vergroting. Zo bracht Thomas van Plaine*, wiens vader ook al de 

dynastiee had gediend, het tot kanselier. Zij n zoon Gerard*  zou de Geheime Raad 

voorzitten. . 

'Klassieke'' aristocraten, of ze nu uit een 'hoogadellijk' geslacht kwamen of 

eenn uit een familie die veeleer 'regionaal' was georiënteerd, trokken vooralsnog zel-

1:>> H. De Ridder-Symoens, Tot nut of onnut van 't Algemeen, 31. 
166 Cijfers en een literatuuroverzicht bij B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de 
Kerk,Kerk, 250-251. 
177 Nrs. 021, 027, 028, 041, 042, 044, 083, 088, 091, 145 en 170 uit de prosopografische lijst. 
188 H. Millet en P. Moraw, 'Clencs in the State', 181-182. 
199 Nrs 032, 041, 042, 043, 044, 083, 199, 200, 201 en 214 uit de prosopografische lijst. 



VV L O O P B A N EN I-N FAMILIE S 133 3 

denn naar de universiteit.20 Slechts acht academici kunnen tot deze subgroep worden 

gerekend.211 De meeste van hen waren jongere zonen. Drie vervoegden de rangen 

vann de clerici. Opvallend is wel dat de studie van de weinige heren die toch gingen, 

bijnaa altijd in een familiale traditie paste. Zo zond Jan I I van Glymes-Bergen*, 

naastt twee wettige zonen, zeker ook twee van zijn vele bastaarden naar de universi-

teitenn van Leuven en Orleans. Ook Antoon*, de erfopvolger van Jan II I van 

Glvmes-Bergen**  studeerde een tijdje in Leuven.22 Jan van Wassenaar*  schreef zich 

inn 1444, samen met zijn twee broers Jacob en Filips, in te Orleans.23 Zeker zes 

ledenn van de Stichts-Hollandse familie van Montfoort, waaronder Jan*, studeerden 

inn tweede helft van de vijftiende en de vroege zestiende eeuw in Leuven of 

Orleans.24 4 

Dee Leuvense universiteit verwelkomde veertien aristocratische studenten. 

Daarmeee was de Dijlestad, net zoals voor andere groepen in de samenleving, 

verrewegg het populairste opleidingscentrum voor Nederlandse edellieden. Dole en 

Orleanss volgden met respectievelijk vier en drie inschrijvingen op grote afstand. In 

Paduaa studeerden twee aristocraten, in Keulen, Parijs en Turijn telkens een. Jan 

vann Lannoy*, de latere abt van Sint-Bertijns, heeft naar alle waarschijnlijkheid een 

doctoraatt in de theologie of het (kerkelijk) recht behaald, alleen heb ik niet kunnen 

achterhalenn waar.25 

Di tt lijstje van universiteiten zegt ook veel over de studiekeuzes van aristo-

craten.200 De meesten studeerden aan de artes-faculteit. Enkelen bekwaamden zich 

tee Dole of Orleans in het recht. De Bourgondische bastaard Raphael*  die in Parijs 

collegess in de theologie had gelopen, was ongetwijfeld een buitenbeentje temidden 

vann zijn standsgenoten. 

2(11 Cfr. de indeling die ik in Hoofdstuk II I hanteerde. 
211 Nrs 088, 089, 091, 108, 145, 170, 182 en 259 uit de prosopograflsche lijst. 
222 Ook H. De Ridder-Symoens, 'Brabanders aan de rechtenumversiteit van Orleans', 225-
2266 wijst erop hoe uitzonderlijk het studiegedrag van de familie Glymes-Bergen was. Zie 
verderr A.J. Bijsterveld, 'Les jeux d'influence', 355-357. 
2121 H. De Ridder-Symoens, 'Studenten uit het bisdom Utrecht', 76. 
244 B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk, 253. 
255 Het aantal inschrijvingen ligt hoger dan het aantal studenten, van enkele anstocraten 
weett ik immers zeker dat ze verschillende universiteiten hebben bezocht. 
2fll Meer over studiekeuzes aan middeleeuwse universiteiten bij H. De Ridder-Symoens, 
'Onderwijss aan de middeleeuwse universiteit', 191-194 en 197-198 en B. van den Hoven 
vann Genderen, Heren van de Kerk, 254-264. 
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b)b) Loopbanen 

Off  een aristocraat gestudeerd had of met, zijn loopbaan in dienst van de vorst 

begonn bijna altijd aan het hof. Niet zelden eindigde ze er ook. Een vierde van alle 

aristocratenn oefende nooit een aanzienlijker functie uit dan die van kamerheer.̂ 

Nett als aan het Franse hof speelde dit soort lieden, ondanks hun titel van kamer-

heerr vermoedelijk geen enkele rol bij de besluitvorming.28 Regnault de Cormo-

rant*,, die waarschijnlijk uit Waals-Vlaanderen kwam, was één van hen. Hij werd in 

maartt 1477 uitverkoren als chevalier de compaigne van Maria van Bourgondië. Meer 

sporenn van hem vond ik echter niet. Trad hij soms in Franse dienst? 

Aann het Bourgondisch-Habsburgse hof verbleven steeds telgen uit geslach-

tenn met zulk een beperkte, provinciale actieradius. Hun positie van kamerheer 

gavenn ze generatie na generatie van vader op zoon door. Daarnaast vervulden ze 

opp grond van hun vooraanstaande positie in de provincie daar allerlei taken in 

dienstt van de vorst. Ze traden bijvoorbeeld op als commissarissen bij de vernieu-

wingg van de magistraat in naburige steden,29 ze waren slotvoogd of ze oefenden 

eenn plaatselijk baljuwschap uit.3'1 Bovendien fungeerden dergelijke lieden vaak als 

zaakwaarnemerss van de topansroeraten die belangen hadden in verscheidene 

gewestenn of die permanent deel uitmaakten van de nauwe kring rond de monarch. 

Dezee provinciale edellieden vervulden dus een cruciale rol bij het beheer van de 

clientèlee van de vorst of van een topanstocraat. 

Karell  van Oignies*, heer van Estrées kan gelden ais een tvpisch lid van een 

dergelijkee familie. De wortels van de Oignies lagen in Artesië, maar sinds de laatste 

tweee decennia van de vijftiende eeuw behoorden ze duidelijk tot de belangrijker 

leenhouderss in het Rijselse.31 Maria van Bourgondië verwachtte dat de heer van 

Estréess van oktober tot en met december acte de presence gaf aan haar hof. Toch ging 

Karelss aandacht vooral uit naar het krijgsgeweld in zijn bedreigde thuisbasis. Als 

luitenantt van Jan van Luxemburg*, heer van Zottegem, voerde hij de facto diens 

277 68 van de 269 edellieden. 
2HH Cfr. M. Harsgor, Recherches sur te personnel. I, 210 en D. Potter, War and Government, 115. 
2';; P.P.J.L. Van Peteghem, De Raad van Vlaanderen, 105-107. 
M}M}  H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 101 en 133-13". 
MM C.H. Cools, Met raad en daad?, 215-218 en A. Derville, 'Les pots-de-vin dans Ie dernier 
tierss du XV° siècle', 465. 
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ordonnantiebendee aan. De Rijselse magistraat schonk Karel tijdens het boekjaar 

1476-14777 maar liefst 2400 £ opdat hij de stad verder zou vrijwaren voor Franse 

invallen.. Toch onderhield Karel ook zijn contacten aan het Hof. Immers in 1484-

14855 bedacht het Rijselse stadsbestuur hem met een gift van 160 £: "Pour avoir esté 

moyenmoyen par devers aucuns seigneurs de sa paren té estans en la court." Vier jaar later behoorde 

Karell  tot het onderhandelingsteam dat een vredesverdrag met de Fransen moest 

uitwerken.. Nog in 1500 duikt Karel opnieuw op in een hofordonnantie. Füips de 

Schonee wilde hem toen gedurende de helft van het jaar, van mei tot en met okto-

ber,, als kamerheer in zijn buurt hebben. 

Zoalss ik hierboven al uiteenzette, beperkten de belangen van de echte top-

anstocratenn zich zelden tot één gewest. Meestal oefenden ze in al die regio's veel 

verdergaandee heerlijke rechten uit in veel gtotere lenen dan Karel van Oignies en 

zijnn soortgenoten. Bovenal echter cumuleerden toparistocraten verscheidene 

belangrijkee adellijke ambten. Bouwend op een familiale traditie, werden ze reeds op 

jongee leeftijd kamerheer. Talent en toewijding werden later beloond met de toe-

kenningg van een militaire of bestuurlijke functie. De opname in het Gulden Vlies 

bevestigdee blijvend de status van de uitverkorene als vertrouweling van de vorst. 

Uiteraardd had de oudste zoon de beste kansen om een mooie loopbaan uit 

tee bouwen. Maar de keuze van een huwelijkspartner en talent speelden ook mee. 

Antoonn van Lalaing*  was de jongste zoon van Joost. Hij kon slechts op een 

bescheidenn erfdeel aanspraak maken. Zijn carrière kwam dan ook pas echt van de 

grondd na zijn huwelijk met erfdochter Elizabeth van Culemborg en Hoogstraten. 

Willemm van Croy-Chièvres*  had een oudere broer Hendrik*. Deze laatste had wel 

militairee maar geen bestuurlijke kwaliteiten. Willem daarentegen was met deze laat-

stee gul begiftigd. Hij zou dan ook gedurende decennia leiding geven aan de pro-

Fransee factie in de hofraden van Füips de Schone, Margareta van Oostenrijk en de 

jongee Karel V. Dankzij zijn vertrouwelijke band met de vorsten groeide Willem 

ookk uit tot het hoofd van de familie Croy. Als mentor van Karel V had hij tijdens 

dee eerste zes jaren van diens persoonlijke regering een directe toegang tot de bron 

vann alle patronage. Daar profiteerden Willem en zijn familieleden in ruime mate 

van.. Karel schonk Willem onder andere de Napolitaanse hertogdommen Sona en 

Archii  en de baronie Roccacitta. In Spanje werd de inhaligheid van Willem en zijn 

omgevingg legendarisch. Dankzij WUlems lobbywerk verkreeg zijn gelijknamige neef 
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daarr eerst, in 1517, het bisdom Cona en twee jaar later het rijkste diocees van het 

helee land, het aartsbisdom Toledo.32 

Dee rol van familiehoofd wekte verwachtingen die niet iedereen kon waar-

maken.. Omdat zijn broer Karel in Franse dienst trad, erfde Eustache van Brimeu* 

dee talrijke in de Nederlanden gelegen bezittingen van zijn vader Guy. Reeds van 

zijnn twintigste, rond 1494, verbleef Eustache regelmatig aan het hof. Later zou hij 

naa bemiddeling van Karel V en Margareta van Oostenrijk trouwen met Barbe van 

Hüle,, de dochter van een bastaarddochter van Maximiliaan van Oostenrijk. Het 

ontbrakk Eustache dus niet aan belangrijke contacten. Toch zou hij op een kort lid-

maatschapp van de vorstelijke raad na, rond 1515, nooit een echt invloedrijk ambt 

bekleden.. Eustache werd ook, in tegenstelling tot zijn vader en zijn zoon Karel, 

nooitt tot vLiesndder verkozen. 

Jacobb II van Luxemburg*, de heer van Fiennes verwierf wel een reeks 

aristocratischee ambten en de bijhorende invloed. Die droeg hij over aan zijn oudste 

zoon.. Jacob II was zowel kamerheer van Maximiliaan als van Ftlips de Schone. In 

14911 werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies en in 1504 werd hij 

aangesteldd tot stadhouder van Vlaanderen, Waals-Vlaanderen en Artesië. In 1509 

tenn slotte volgde hij zijn jongere broer Jan, heer van la Ville , op als adellijk lid van 

dee raad van Financiën. Net als de overige leden van de pro-Engelse factie aan het 

Bourgondischee hof stond Jacob op goede voet met Margareta van Oostenrijk. 

Wellichtt viel het hem mede hierom niet zwaar zijn zoon Jacob II I *  in 1513 te laten 

aanstellenn tot gouverneur van Waals-Vlaanderen. Vier jaar later, na de dood van 

zijnn vader, zou Jacob II I ook nog zijn twee andere stadhouderschappen verwerven. 

Jacobb II was niet de enige die erin slaagde om zijn ambten door te geven aan 

zijnn voornaamste erfgenaam. In 1527 deed Jan II I van Glymes* met instemming 

vann Karel V afstand van het stadhouderschap van Namen ten voordele van zijn 

zoonn Antoon*. Rond dezelfde tijd zochten Margareta en Karel V naar een middel 

omm de broers Bernard*  en Filips*  van Baden af te zetten.33 Deze twee hadden het 

Luxemburgsee gouverneurschap overgenomen van hun seniele vader en ondanks 

hunn onderlinge ruzies zetten ze diens beleid om de Habsburgse soevereiniteit zo-

322 R. Fagel, 'Charles Quint', 207-209 en P. Chaunu, L'Espagne de Charles Quint. 1, 206-210. 
333 De machteloosheid van Margareta en Karel V bij ARAB RSA 36 f. 2 (Margareta aan 
Karell  V, Mechelen, 22.04.1526) en f. 30-31 (Karel V aan Margareta, 26.07.1526). Zie ook 
ARABARAB RSA 784 f. 9r e.v. 
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veell  als mogelijk uit te hollen verder. Deze voorbeelden illustreren een fenomeen 

datt in de vroege zestiende eeuw wijd was verbreid. Tussen 1513 en 1528 droegen 

niett minder dan zeven stadhouders hun zonen met succes bij de landvoogdes en 

dee soeverein voor als hun opvolgers.34 

Tijdenss de hier besproken periode daalde de gemiddelde leeftijd waarop ie-

mandd werd verkozen tot vliesndder. Tijdens het dertiende kapittel, gehouden te 

Bruggee in 1478, bedroeg de ouderdom van de nieuwe ridders nog meer dan dne-

enveerugg jaar. Naast Maximüiaan van Oostenrijk, de nieuwe soeverein van de 

Orde,, die op dat ogenblik nog geen twintig jaar oud was, werd maar er maar één 

jongeree tot de Orde toegelaten; Füips van Bourgondië*, heer van Beveren, toen 

ongeveerr vijfentwintig jaar oud. Net als Maxirmliaan behoorde Füips, de zoon van 

eenn bastaard van hertog Füips de Goede, tot de vorstelijke familie. De nestor van 

hett gezelschap was de toen zesenzesügjange Willem van Egmond*, die zijn hele 

levenn lang in dienst had gestaan van de Bourgondische zaak. Achtendertig jaar later 

wass de gemiddelde leeftijd van de nieuwe vliesndders gedaald tot net dertig jaar. 

Bejaardenn vond men toen helemaal niet terug onder de nieuw verkozenen. Het 

gezelschapp kende daarentegen wel twee tieners: Jan van Egmond*, een kleinzoon 

vann Willem, was net zeventien jaar oud en Filibert van Chalon*  maar veertien jaar. 

D ee uitverkiezing tot vliesndder hield dus duidelijk steeds minder de beloning in 

voorr een lange en trouwe in dienst van de vorst. Tijdens de eerste decennia van de 

zestiendee eeuw gold ze als de formele toetreding tot een kring van quasi-gelijken 

rondomm de nog jonge soeverein. De stelselmatige verjonging van de Orde van het 

Guldenn Vlies kan men aflezen in Tabel I. 

344 Cfr. de cijfers die P. Rosenfeld geeft in zijn, 'The Provincial Governors', in: SL, 36. 
Dezelfdee auteur toont aan dat Karel V en Maria van Hongarije later met deze praktijk 
braken. . 
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Tabell I. Gemiddelde leeftijd van de nieuwe vliesridders, 1478-15163 

Kapittell  Aantal bij berekening Gemiddelde Leeftijd 
betrokkenn vliesndders36 

13°° k., Brugge, 1478 8 43 V2 jaar 

14°° k., Den Bosch, 1481 7 43 V2 jaar 

15°° k., Mechelen, 1491 11 41 V2 jaar 

16°° k., Brussel, 1501 4 38 jaar 

17°° k., Middelburg, 1505 4 34 jaar 

18°° k., Brussel, 1516 12 30 V2 jaar 

c)c) Families 

Hett dalen van de gemiddelde leeftijd van vliesridders en het doorgeven van stad-

houderschappenn aan zonen doen beide vermoeden dat het gezelschap van top-

anstocratenn steeds geslotener werd. Steeds meer adellijke ambten zouden in han-

denn zijn gekomen van een steeds selectere groep. Zo zou binnen de Nederlandse 

hogee adel een nog kleinere laag van toparistocraten zijn gegroeid. Eerder al hebben 

historicii  geprobeerd greep te krijgen op deze toplaag, door haar te kwantificeren. 

Josephh Lefèvre onderscheidde: "Een vijftiental tot twintig families, uit de verschil-

lendee gewesten, doch waarin het Franstalige element toch de overhand heeft."37 

Paull  Rosenfeld merkte ongeveer gelijktijdig op dat meer dan de helft van de stad-

houderss die tussen 1503 en 1572 actief waren uit slechts zeven geslachten kwamen. 

Hi jj  noemde in dit verband de families Croy*, Nassau*, Egmond*, Lalaing*, 

Glymes-Bergen*,, Lannoy*  en Montmorency*.38 Deze stellingen zijn zonder twijfel 

waar,, maar ze maken bovenal nieuwsgierig naar meer. Zouden de genoemde ge-

333 Het negentiende kapittel (Barcelona, 1519) liet ik buiten beschouwing omdat er ginds 
slechtss twee edellieden uit de Lage Landen werden opgenomen. 
366 Souvereinen van de Orde, buitenlandse vorsten en Miesndders waarvan ik het geboorte-
jaarr met kende, noch het met enige zekerheid kon schatten, heb ik met bij de berekeningen 
betrokken. . 
377 J. Lefèvre, 'III . De 16dc, 17de en 18dt eeuw', 345. 
388 P. Rosenfeld, 'The Provincial Governors', in: SL, 17. 
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slachtenn ook de overige aristocratische functies op een dergelijke wijze hebben 

gemonopoliseerd?? Maakten tussen 1475 en 1530 trouwens wel dezelfde families de 

dienstt uit als in de periode die Rosenfeld heeft bestudeerd? Heeft het ene geslacht 

meerr invloed uitgeoefend dan het andere? Wierpen regionaal sterk gewortelde 

geslachtenn meer gewicht in de weegschaal dan andere? 

Dezee vragen heb ik gepoogd op verschillende wijzen te beantwoorden. 

Allereerstt heb ik alle aristocratische functies die Bourgondisch-Habsburgse hoge 

edelliedenn in de bestudeerde periode hebben uitgeoefend bij elkaar opgeteld.19 Di t 

leverdee een som op van 577. Een edelman bekleedde dus gemiddeld 2,2 verschil-

lendee aristocratische functies.40 Negenen veer tig families hadden twee of meer hoge 

edelenn in de prosopografische lijst. Samen leverden ze 162 aristocraten of eenen-

zestigg procent van het totale aantal. Daarnaast drongen 103 individuen door tot de 

aristocratiee van de Lage Landen. Hun aandeel bedroeg negenendertig procent. 

Geheell  volgens de verwachtingen haalde een hoge edelman die zich in de aristo-

cratiee omringd wist door familieleden meer ambten naar zich toe dan individuen 

diee een dergelijke steun moesten ontberen. Deze gegevens worden weergegeven in 

Tabell  II . 

Tabell II. Families en individuen bij de Nederlandse aristocraten, 1477-1530 

499 Families 

Individuen n 

Totaal l 

Aantall  aristocr. 

162 2 

103 3 

265 5 

Aantall  functies 

400 0 

177 7 

577 7 

Functiess per 
aristocr. . 

2,5 5 

1,7 7 

2,2 2 

Aandeell  in % v. d. 
functies s 

69,2 2 

30,8 8 

100,00 % 

v;; Een anstocraüsche functie is een functie die iemand, volgens de in het tweede hoofdstuk 
geschetstee cntena, tot een anstocraat maakte. In concreto gaat het dus om kamerheren, 
ledenn van de vorstelijke raden, vliesridders, stadhouders en legerleiders (de rubneken c tot 
enn met g van de prosopografische lijsten). Per rubnek heb ik een functie slechts eenmaal in 
rekeningg gebracht. Indien een edele bijvoorbeeld kamerheer was geweest van Maximikaan, 
Füipss de Schone en Karel V heb ik dat slechts als een funcüe geteld. 
400 Het maximum aantal functies dat iemand kon bekleden bedroeg vijf . 
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Zesentwintigg van deze negenenveertig families bezetten zes of meer aristo-

cratischee functies. Zij vertegenwoordigden 110 aristocraten die samen 325 of zes-

envijftigg procent van alle beschikbare ambten bekleedden. Het gemiddelde aantal 

functiess per lid van die geslachten bleef dus net onder de drie. Een blik op Tabel 

II II  leert tot welke families die 110 aristocraten behoorden. 

Haastt alle geslachten die tot bij het uitbreken van de Opstand de stad-

houderschappenn monopoliseerden, prijken ook bovenaan in deze lijst van aristo-

cratischee families. Alleen de familie Montmorency*  ontbreekt hier. Twee van haar 

leden,, Jan en Jozef, behoorden reeds voor 1530 tot de Nederlandse aristocratie. 

Maarr haar werkelijke doorbraak kwam pas later, toen ze ook de belangrijkste titels 

vann de met haar verwante familie Horn*  had geërfd.41 Verder was Jozef van Mont-

morencyy in 1523 getrouwd met Anna van Egmond, een dochter van Flons*. De 

Montmorency'ss waren omstreeks 1530 een top familie in de dop. 

Hett meest invloedrijke Nederlandse adellijke geslacht was toen onmisken-

baarr de familie Croy. Ze telde niet minder dan elf telgen in de aristocratie. Samen 

bezettenn ze negendertig functies van het totale aantal, dat stemt overeen met bijna 

zevenn procent. Net als de geslachten Lannoy (2) en Lalaing (8) dankte deze familie 

haarr opgang aan de Bourgondische hertogen uit het huis Valois. Sinds het eerste 

kapittell  van het Gulden Vlies had de Orde steeds ridders uit deze geslachten 

geteld.422 Drie geslachten uit de eerste tien waren pas na 1477 tot de top doorge-

drongen:: Glymes-Bergen (3), Egmond (5) en Horn (9).43 Zij werden op deze wijze 

beloondd voor de onvoorwaardelijke steun die ze Maximiliaan steeds hadden be-

toond.. Uit de top tien behoorden alleen de families Luxemburg (6) en Nassau (7) 

reedss voor het aantreden van de hertogen uit het huis Valois tot de hoge adel. 

Verderr in de lijst werden nog de oorspronkelijk met-Nederlandse geslachten Kleef 

(11),, Baden (14) en Chalon (17) van oudsher tot de hoge adel gerekend. 

411 Cfr. P.L. Nève, He! Rijks kamergerecht, 346-347. 
422 J. Paviot, 'Le recrutement des chevaliers', 75-77. 
^  ̂ Ibidem, "ó-7"7. 
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Tabell III. Aristocratische functies per familie. Zesentwintig families waarvan de 
ledenn samen zes of meer aristocratische functies bekleedden 

Familie e 

1)) Croy 

2)) Lannoy 

3)) Glymes-Berg 

4)) Bastaarden v. 

5)) Egmond 

6)) Luxemburg 

7)) Nassau 

8)) Lalaing 

9)) Horn 

10)) Melon 

11)) Kleef 

12)) Neufchatel 

13)) Halewijn 

14)) Baden 

14)) la Baume 

en n 

Bourg. . 

16)) Brugge-Gruuthuse 

17)) Chalon 

17)) Ligne 

17)) Rolin 

17)) Trazegmes 

17)) Wassenaar 

22)) Gistel 

22)) Polheim 

24)) Wittem 

25)) Bouton 

26)) Yaudrev 

Betrokken n 
leden n 

11 1 

9 9 

9 9 

6 6 

6 6 

6 6 

4 4 

3 3 

7 7 

3 3 

3 3 

3 3 

4 4 

3 3 

3 3 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

4 4 

Aantall  functies 

39 9 

31 1 

25 5 

23 3 

21 1 

20 0 

14 4 

13 3 

12 2 

11 1 

10 0 

9 9 

9 9 

8 8 

8 8 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

%% van het totale aantal 
functiess (= 577) 

6,88 % 

5,44 % 

4,33 % 

4,00 % 

3,66 % 

3,55 % 

2,44 % 

2,33 % 

2,11 % 

1,9% % 

1,7% % 

1,6% % 

1,66 % 

1,4% % 

1,4% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,2% % 

1,0% % 

1,0% % 

1,0% % 

1,0% % 

1,0% % 

Totaall  110 325 56,3 
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Voortss valt het op dat in de bovenste gelederen geen enkele uitgesproken 

Bourgondischee familie terug te vinden is. De familie Neufchatel (12) is de eerste 

diee als dusdanig valt aan te merken. Lager vinden we nog de geslachten La Baume 

(14),, Chalon (17), Bouton (25) en Vaudrey (26). Ook families die hun wortels had-

denn in Vlaanderen ontbreken in de hoogste regionen van de lijst. Lager vinden we 

dee geslachten Halewijn (13), Brugge-Gruuthuse (16) en Gistel (22). Zoals ik hier-

bovenn reeds aanstipte, vulden Maximüiaan noch Füips de Schone het vacuüm dat 

achterbleeff  na de nederlaag van Füips van Kleef en zijn companen. Wel oefenden 

dee geslachten Luxemburg (6) en Melun (10) belangrijke ambten uit in Vlaanderen 

enn hadden ze er uitgebreide bezittingen. De overige grotere regio's leverden alle 

geslachtenn aan de top van de Bourgondisch-Habsburgse aristocratie. Uit de zuid-

randd van de Nederlanden kwam de familie Lannoy (2). Ook de geslachten Crov (1) 

enn Lalaing (8) kwamen oorspronkelijk daar vandaan. Maar takken van deze beide 

familiess hadden zich gevestigd in Brabant. In het noordwesten van dat hertogdom 

lagenn tevens de belangrijkste heerlijkheden van de geslachten Glymes-Bergen (3) 

enn Nassau (7). Ook de familie Horn (9) kan als Brabants worden gekarakteri-

seerd.444 Holland werd vertegenwoordigd door de Egmonds (5). Lager op de lijst 

prijk tt nog de familie Wassenaar (17). In Zeeland hadden de nakomelingen van 

Füipss de Goedes buitenechtelijke zonen veel invloed als heren van Veere en als 

admiralenn voor de Nederlanden. 

Uitt de cijfers van Tabel II I lijk t een minder gesloten aristocratie naar voren 

tee komen dan degene die Paul Rosenfeld schetste. Deze eerste, algemene, indruk 

behoeftt bijstelling. Het beeld wordt scherper wanneer we ook de lengte van de 

anstocraüschee loopbanen in rekening brengen. Weerom maakte ik hierbij gebruik 

vann het begrip functiejaren.xz>  Net zoals in het vorige hoofdstuk becijferde ik het 

aantall  lunctiejaren voor de leden van de vorstelijke raden, de vliesridders en de 

stadhouders.. Wanneer de resultaten van dit telwerk worden uitgesplitst voor de 

zee ven twin tig meest invloedrijke Bourgondisch-Habsburgse aristocratische families, 

444 Het graafschap Horn was formeel een leen van het graafschap Loon. De Luikse pnns-
bisschopp was dus leenheer van de Hornse graven. Horn grensde echter aan Brabant, de 
gravenn bezaten verschillende heerlijkheden in Brabant en beschouwden zichzelf allereerst 
alss Brabantse edelen. Cfr. P.L. N'ève, Het ¥ajks kamergerecht, 335-350 en i.h.b. 343-34T 
433 Voor het begrip functiejaren en de beperking van de cntena bij de berekening ervan tot 
ledenn van de vorstelijke raden, vliesridders en stadhouders zie Hoofdstuk IV. 
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bekomtt men Tabel IV. De top tien bestaat uit nagenoeg dezelfde families als in 

Tabell  III . Alleen de familie Horn ontbreekt en wordt hier vervangen door de 

Badens.. Bovendien is de volgorde binnenin de lijst gewijzigd. De familie Glymes-

Bergenn staat nu op twee en de Bourgondische bastaarden en hun nakomelingen op 

drie.. Verder valt op dat de families Luxemburg (4), Nassau (5), Lannoy (6) en 

Badenn (7) nagenoeg evenveel invloed uitoefenden. All e haalden ze ongeveer vijf 

procentt van de beschikbare functiejaren naar zich toe. De eerste tien families be-

kleeddenn samen ongeveer zesendertig procent van het totale aantal functies. Maar 

zee oefenden wel zesenvijftig procent van de beschikbare functiejaren uit. Deze 

topp families wogen dus veel zwaarder op het gevoerde beleid dan uit een eerste 

tellingg bleek. 

Opp de elfde plaats prijkt hier de in Tabel II I nog afwezige familie Plaine. 

Samenn zetelden vader Thomas en zoon Gerard bijna vier decennia lang in de 

Geheimee Raad en in de opeenvolgende regentschapsraden. Bovendien gaf Thomas 

alss kanselier ook gedurende elf jaar leiding aan de Bourgondisch-Habsburgse 

administratie.. Gerard zat dan weer van 1511 tot 1515, dus tijdens het eerste 

regentschapp van Margareta van Oostenrijk, de vergaderingen van de Geheime 

Raadd voor. Margareta had Gerard tien jaar eerder leren kennen. Toen had hij 

namenss haar en haar familieleden onderhandeld met de raadsheren van Filibert van 

Savoiee over de bepalingen van hun huwelijkscontract. Haar vertrouwen zou 

Gerardd tot aan het einde van zijn leven behouden. Margareta bleef dan ook na haar 

terugkeerr aan het hoofd van de regering in de Lage Landen op Gerard steunen. 

Uitt Tabel IV blijkt ook hoe een politieke keuze de invloed van een familie in 

dee Bourgondische-Habsburgse landen kon teniet doen. Lodewijk van Brugge-

Gruuthusee stuurde als chevalier d'honneur nog samen met kapitein-generaal Adolf van 

Kleeff  en hertogin-weduwe Margareta van York Maria van Bourgondiës beleid tij-

denss de eerste maanden van haar regering. Maar later weigerde Lodewijk Maximi-

liaann te erkennen als regent voor de nog minderjarige Füips de Schone. Lodewijks 

zoonn Jan was inmiddels in Franse dienst getreden. Hij vond er een prestigieuze 

huwelijkspartnerr en hij kreeg er geld en voorname ambten, maar hij oefende er 

veell  minder invloed uit dan zijn vader ooit in de Nederlanden had gedaan. 
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Tabell IV. Invloed van aristocratische famines naar functiejaren. 1477-1530. 

Families s 

1)) Croy 

2)) Glymes-Bergen 

3)) Bastaarden v. Bourg. 

4)) Luxemburg 

5)) Nassau 

6)) Lannov 

7)) Baden 

8)) Egmond 

9)) Melun 

10)) Lalaing 

11)) Plaine 

12)) Gavere 

13)) Horn 

14)) Chalon 

15)) Saksen 

16)) Neufchatel 

17)) Kleef 

18)) Wittem 

19)) van der Mark 

20)) Polheim 

21)) Busleyden 

22)) de la Baume 

23)) Rolin 

24)) Brugge-Gmuthuse 

25)) Wassenaar 

26)) Ligne 

27)) Trazegnies 

Aantal l 
funcüejaren n 

227 7 

177 7 

138 8 

115 5 

113 3 

113 3 

109 9 

95 5 

84 4 

67 7 

64 4 

55 5 

49 9 

47 7 

41 1 

37 7 

33 3 

31 1 

30 0 

28 8 

27 7 

25 5 

25 5 

20 0 

11 1 

10 0 

10 0 

%% v.h. totale aantal 
funcüejarenn (= 2224) 

10,2 2 

8,0 0 

6,2 2 

5,2 2 

5,1 1 

5,1 1 

4,9 9 

4,3 3 

3,8 8 

3,0 0 

2,9 9 

2,5 5 

2,2 2 

2,1 1 

1,8 8 

1,7 7 

1,5 5 

1,4 4 

1,3 3 

1,3 3 

1,2 2 

1,1 1 

1,1 1 

0,9 9 

0,5 5 

0,4 4 

0,4 4 

Betrokken n 
Leden n 

11 1 

9 9 

6 6 

6 6 

4 4 

9 9 

3 3 

6 6 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

7 7 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

? ? 

4 4 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

Funcüejaren n 
perr Hd 

20,6 6 

19,7 7 

23,0 0 

19,2 2 

28,3 3 

12,6 6 

36,3 3 

15,8 8 

28,0 0 

22,3 3 

21,3 3 

27,5 5 

7,0 0 

15,7 7 

13,7 7 

12,3 3 

11,0 0 

15,5 5 

7,5 5 

14,0 0 

13,5 5 

8,3 3 

8,3 3 

10,0 0 

3,7 7 

3,3 3 

3,3 3 

Totaal/Gemiddelde e 1781 1 80,1 1 109 9 16,3 3 
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d)d) Huwelijken 

Inn zijn studie over de Hollandse adel tijdens de zestiende en de eerste helft van de 

zeventiendee eeuw merkte Henk van Nierop op dat: "D e eigen opvattingen van indi-

viduenn uit het verleden omtrent hun sociale positie in de eerste plaats aan het licht 

komenn door hun huwelijkskeuze (...) De huwelijkskeuze kan worden beschouwd 

alss een uitwendig teken van de mentaliteit van een groep."46 Di t geldt ook voor de 

edelliedenn uit de groep van zesentwintig families die de meeste aristocratische 

functiess in de wacht sleepten (Tabel III) . Het wekt dan ook geen verbazing dat 

dezee aristocraten alleen maar met edelvrouwen trouwden. Daarbij reikte hun blik 

ver.. In bijna een kwart van alle gesloten huwelijken was de bruid een lid van de 

vorstelijkee familie of kwam ze uit een buitenlands hoog-adellijk geslacht. 

Ookk in dit opzicht spanden families uit de bovenste regionen van de lijst de 

kroon.. Net als de leden van de geslachten Nassau en Horn trouwden de telgen van 

dee familie Croy driemaal met een buitenlandse aristocrate. Omstreeks het midden 

vann de vijftiende eeuw poogden Croy's voet aan de grond te krijgen in het Rijn-

land.477 Het huwelijk van Filips, de latere graaf van Chimay, met Walburga van 

Meurss moest die poging kracht bijzetten. Vooralsnog had Füips geen succes. Wel 

liett hij zijn jongste dochter, Margareta, bijna een halve eeuw later trouwen met een 

anderee belanghebbende, Jacob II I van Horn*. Maar ook toen lukte het de Croy's 

niett het graafschap Meurs te verwerven. Margareta van Croy was toen trouwens 

nett terug uit Spanje. Daarheen had ze Margareta van Oostenrijk, die was uitgehu-

welijktt aan Don Juan, vergezeld als hofdame.48 Net zoals de Bourgondisch-Habs-

burgsee vorsten had de familie Croy intussen oog gekregen voor de Iberische huwe-

lijksmarkt.4^^ Omstreeks dezelfde tijd sloot Margareta's oudere broer Karel een 

M>M>  H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 66. Cursivering van de auteur. Meer over 
adellijkee huwelijken in Holland aldaar 66-85 en A. Janse, 'Marriage and Noble Lifestyle', 
113-138.. Zie verder J. Wood, The Nobility of the Election o/Bayeux, 99-119 en Idem, 'Endo-
gamyy and Mésalliance', 375-392. 
477 W. Paravicini, 'Moers, Croy, Burgund', 21-65. Zie verder hoofdstuk VIII . 
488 R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 287. 
499 Naast het bekende dubbelhuwelijk van Füips de Schone met Johanna van Castüië en van 
Margaretaa van Oostennjk met Don juan, moet hier het huwelijk tussen FÜips de Goede's 
bastaardzoonn Boudewijn van Bourgondie*  met Mana Manuel worden vermeld. 
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huwelijkk met Louiza van Albret, de zuster van de koning van Navarra. Ook de 

Melunss zochten hun bruiden in vorstelijke kringen. Frans, het jongste lid van de 

familie,, trouwde bijvoorbeeld eerst met Louize, een telg uit het grafelijke geslacht 

Foixx en later met Anna, een natuurlijke dochter van Maximiliaan van Oostenrijk. 

Eenn derde van de edellieden uit de lijst van zesentwintig families koos een 

adellijkee bruid die niet tot de Bourgondische-Habsburgse aristocratie behoorde. 

Daarnaastt kwam nog eens een zesde van de bruiden uit een familie die niet tot de 

topp van zesenentwintig families was doorgedrongen. Toch betrof het hier geen 

mesalliances.. Vooral erfdochters waren begeerde brulden. Elizabeth, de hoofd-

erfgenamee van Jasper heer van Culemborg en Hoogstraten, trouwde bijvoorbeeld 

eerstt met Jan van. Luxemburg*, heer van Vüle, en later, na diens overlijden met 

Ann toon van Lalaing*. Michiel van Croy*  verkoos dan weer de erfdame van Rot-

selaar,, Elizabeth. Ook de vier dochters van Wolfert van Borssele*, die ik in 

Hoofdstukk II I reeds voorstelde, vormden een aantrekkelijke partij. Tabel V geeft 

duss aan dat weliswaar met alle topanstocraten, zoals de deelnemers aan de doop-

plechtigheidd van de kleine Karel waarmee ik hoofdstuk drie opende, maar toch 

velee van deze lieden met elkaar waren verzwagerd. 

Tabell V. Huwelijken van leden uit de groep van 26 aristocratische families 

Familiee v.d. Echtgenotes Aantal huwelijken Percentage 

Binnenn de topgroep van 26 families 31 30 ,1% 

Overigee families prosopografische lijst. I 7 16,5% 

Buitenn Bourg. Habsb. landen & Vorstelijke fam. 24 23,3 % 

Buitenn prosopografische lijst 31 30,1 % 

Totaall  103 100,0 % 

Inn dit en in de vorige twee hoofdstukken besteedde ik vooral aandacht aan 

dee sociale, regionale en familiale achtergrond van de Bourgondisch-Habsburgse 

aristocraten.. Daaruit bleek dat vorsten en aristocraten zeer afhankelijk van elkaar 

waren.. Aristocraten onüeenden hun prestige goeddeels aan de titels en functies die 

dee vorsten hen toekenden. Anderzijds was de opbouw en het onderhoud van een 

aristocratischee clientèle van cruciaal belang voor een vorst, wilde hij de gebieden 

diee hem waren toegevallen behouden. In de volgende hoofdstukken zal ik dit 
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themaa nader uitwerken. Daar komen de verhoudingen tussen vorst en aristocraten 

inn de Lage Landen en in Beide Bourgondiës aan bod. 




