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Hoofdstukk VI. 
Keuzess van Bourgondisch-Habsburgse 

aristocratenn omstreeks 1477. 

a)a) De peripetieën van de familie Croy 

Tijdgenotenn beschouwden de Bourgondische hertog Karel de Stoute (1465/ '67-

1477)) als één van de machtigste Europese dynasten. Toch was hij geen soeverein 

heerser.. Voor elk van zijn territoria diende hij theoretisch leenhulde te bewijzen 

aann een andere vorst. Nergens was de hertog onbetwistbaar de ultieme bron van 

recht.11 Verbeten streefde Karel de Stoute naar erkenning door de Franse koning en 

dee Roomse keizer van zijn aanspraken op soevereiniteit.2 

Ookk Karels vader, Füips de Goede (1419-1467), had zichzelf reeds geaffi-

cheerdd als een Europees vorst van formaat. Maar tevens was hij steeds een speler 

opp het Franse politieke schaakbord gebleven. De grenzen tussen Frankrijk en de 

Bourgondischee landen vloeiden tijdens zijn bewind nog in elkaar over. Talloze 

edelliedenn hielden lenen aan beide zijden van die grenzen. De Franse koning 

oefendee ook directe invloed uit aan het Bourgondische hof. Verscheidene raads-

herenn van de oude hertog ontvingen een jaargeld van Lodewijk XI (1461-1483) en 

bekleeddenn koninklijke ambten.3 

Karell  de Stoute zette onmiddellijk na zijn feitelijke machtsovername in 1465 

dee nieuwe koers uit.4 Picardië hechtte hij opnieuw aan. De broers Antoon en Jan II 

vann Croy en hun zwager Jan van Lannoy*, die al te opzichtig met hun Franse 

contactenn hadden gepronkt, bande hij uit zijn landen. Op hun bezittingen werd 

beslagg gelegd.3 

11 S. Dauchy, De processen in bervep uit Vlaanderen, 209-215; H. De Schepper en J.M. Cauchies, 
'Jusücie,, Gracie en Wetgeving', 129-132 en R. Descimon, Tower Elites and the Prince', 
102-106. . 
22 R. Vaughan, Charles the Bold, passim (ï.h.b. 54-58) en J.M. Cauchies, Louis XI et Charles Ie 

Hardt,Hardt, 147-164. 
11 Voor de regering van Filips de Goede; zie R. Vaughan, Philip the Good, passim. Voor de 
invloedd van Lodewijk XI aan het Bourgondische hof; bovendien W. Blockmans en W. Pre-
venier,, De Bourgondiërs, 195-201. 
44 W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 72. 
55 P. De Win, 'Antoine de Croy', in: R. De Smedt ed., Les Chevaliers, 50-51 en Idem, 'Jean de 
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Hoewell  de bannelingen zich tijdens het eerstvolgende kapittel van het Gul-

denn Vlies wensten te verdedigen, werden ze zelfs niet tot de vergadering toegela-

ten.66 Hendrik van Borssele, heer van Veere, was er wel bij in Brugge tijdens die 

lentedagenn van 1468.7 Karel de Stoute maande er de Zeeuwse edelman dringend 

zijnn Franse admiraalschap op te geven: Veu qu'tldemeuroit hors du royaume, et n'estoit de 

nennen subject au rqy. Hendrik antwoordde dat Karels vader hem eertijds toestemming 

hadd verleend in dienst te treden van de Franse koning. Bovendien zou Hendrik 

zichh in de landen van de hertog nooit hebben beroepen op de bevoegdheden die 

hijj  van Karel VI I en Lodewijk XI had verkregen. Ondanks herhaalde oproepen 

vann de hertog en de vliesndders zou Hendrik tot bij zijn overlijden in 1474 vast-

houdenn aan zijn betwiste admiraals functie. Het jaargeld dat Lodewijk X I hem en 

zijnn zoon Wolfert*  had toegezegd, werd weliswaar met erg regelmatig uitbetaald, 

maarr het was wel aanzienlijk. 

Tochh blijk t uit Hendriks verdediging dat hij de inzet van de discussie goed 

hadd beoordeeld. Karel de Stoute kon het zich eenvoudigweg niet veroorloven al te 

hardd op te treden tegen de heer van Veere. Wilde de Bourgondische hertog, die 

niett over een permanente vloot beschikte, enige activiteit ter zee ontplooien, dan 

moestt hij wel rekenen op de schepen, de expertise en de contacten in maritieme 

kringenn van Hendrik van Borssele.8 De belaagde leden van de families Croy en 

Lannoyy bevonden zich in een minder comfortabele positie. Hun bezittingen lagen 

goeddeelss in de landen van de Bourgondische hertog. Alleen door afstand te doen 

vann hun Franse jaargelden en een diepe knieval te maken voor hertog Karel zou-

denn ze deze ongeschonden kunnen doorgeven aan hun nakomelingen. En dit ge-

schieddee uiteindelijk.9 

Croy',, in: Ibidem, 61. 
f>> F. De Gruben, Les chapttres de la Totson d'or (1997), 333-334 en J. Richard, 'Le róle politique 
dee 1'ordre', 69. 
77 Zie voor wat volgt de Reiffenberg, Histoire de I'Ordre de la Totson d'or, 53-54; L. Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 34-37; M.J. van Gent, 'Henn II van Borselen', in: R. De Smedt ed., Les 
chevaliers,chevaliers, 102 en R. Vaughan, Charles the hold, 231. 
KK J. Paviot, La politique navale des dues de Bourgogne, 159-174, L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 34-
355 en R. Vaughan, Charles the Bold, 61-67. 
f>f>  L.P. Gachard, 'Notice sur les archives de M. le due de Caraman', 117-120; M.R. Thiele-
mans,, 'Les Croy, conseillers des dues de Bourgogne', 15 17 en 130; de Reiffenberg, Histoire 
dede 1'ordre de la Totson d'or, 67-78; F. De Gruben, Les chapttres de la Totson d'or (1997), 371 en R. 
Vaughan,, Charles the Bold, 247-250. 
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Nett zoals zijn vader verkoos Füips van Croy-Renty*, Antoons oudste zoon, 

enigee tijd de gunsten van Lodewijk XI.1" FÜips aanvaardde zelfs de Franse ridder-

ordee van Saint-Michel. Prompt nam Karel de Stoute zijn heerlijkheden in beslag. 

Hett negenjarig bestand dat Karel de Stoute en Lodewijk XI op 13 september 1475 

tee Soleuvre sloten, voorzag onder andere in de teruggave van alle geconfisqueerde 

goederen.. Alleen Füips van Croy en drie andere partijgangers van de koning wer-

denn van deze maatregel uitgesloten. Kort daarna liet Karel de Stoute Füips' 

schoonvader,, Lodewijk van Luxemburg, graaf van Saint-Pol, oppakken en uide-

verenn aan de Franse koning. De verklaringen die Lodewijk van Luxemburg tijdens 

zijnn verhoren aflegde, brachten in Parijs al snel een stroom van geruchten op gang 

omtrentt de eventuele medeplichtigheid van zijn verwanten. Füips restte nauwelijks 

nogg een andere optie dan het wagen van de terugtocht naar het Bourgondische hof 

inn het kielzog van zijn vader en oom. Karel de Stoute verleende Füips gratie op 18 

decemberr 1475. In Parijs trof men intussen voorbereidingen voor Saint-Pols 

terechtstelling,, die een dag later zou worden voltrokken. Ter verontschuldiging van 

zijnn eerdere gang naar Frankrijk voerde Füips aan dat hij zich hiertoe had laten 

overredenn door zijn zwager. 

Tochh domineerden de leden van de familie Croy vooralsnog met opnieuw 

dee hertogelijke omgeving zoals ze dat eerder hadden gedaan ten tijde van Füips de 

Goede.. Wel reikten de belangen van Croy's intussen veel verder dan de zuidweste-

lijk ee gewesten Picardië, Artesië en Henegouwen waar hun wortels lagen. Zo was 

vliess ridder Füips van Croy-Chimay reeds in 1454 getrouwd met Walburga van 

Meurs,, de oudste dochter van graaf Vincent. De bezittingen van de graaf beston-

denn voornamelijk uit het kleine graafschap Meurs, dat zich uitstrekte tussen het 

Overkwartierr van Gelre en de linkeroever van de Rijn, en enkele belangrijke heer-

lijkhedenn in het Land van Overmaas. Vincent beheerde dit patrimonium sinds 

1448.. Ofschoon de graaf uiteindelijk pas in 1499 zou overlijden, was hij in 1482 

reedss een oud en armlastig man. De Fransen hielden Bernard, Vincents kleinzoon 

enn enige mannelijke erfgenaam toen al jaren vast. Het gevraagde losgeld kon de 

graaff  niet opbrengen. Delen van Vincents erfenis zouden dus vroeg of laat wellicht 

100 R. Vaughan, Charles the Bold, 250-253 en M.R. Thielemans, 'Les Croy, conseülers des dues 
dee Bourgogne', 130. De tekst van het bestand van Soleuvre bij Jean Molinet, Chromques. I, 
115-127. . 
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toevallenn aan zijn overige verwanten." Naast Filips van Croy-Chimay was dit Jacob 

III  van Horn*. Zijn moeder, Johanna van Meurs, was Vincents jongste zuster. 

Zoalss ik in Hoofdstuk VII I nog zal beschrijven, dongen zowel de jongere 

broerr van Füips van Croy, Jacob, als die van Jacob van Horn*, Jan, vanaf septem-

berr 1482 naar de Luikse bisschopszetel.12 Ook zal ik verhalen hoe beide rivalen 

hierbijj  konden rekenen op de haast onvoorwaardelijke steun van hun respectieve-

lijkee families. Beide families streefden ernaar, namens de de Bourgondisch-Habs-

burgsee vorsten, de middenloop van de Maas, van Sedan tot Venlo, te beheersen. In 

dezee strategie paste ook het huwelijk dat Katherina van Croy, de oudste dochter 

vann Füips, in 1490 aanging met Robrecht II van der Mark. Robrecht II bezat het 

stadjee Sedan, maar bovenal was hij één van de voornaamste erfgenamen van zijn 

doorr toedoen van de broers Horn vermoorde oom Willem van der Mark. 

Ookk nadat Jan van Horn er eindelijk in was geslaagd zijn gezag in het hele 

prinsbisdomm te vestigen, luwde de competitie tussen beide huizen niet. Toen graaf 

Vincentt van Meurs in 1499, haast negentig jaren oud, eindelijk overleed, poogden 

ledenn van de twee families onmiddellijk de hand te leggen op de goederen van Ber-

nard,, de nog immer opgesloten kleinzoon van Vincent. Twee jaar later stierf ook 

Vincent.. Toch kwam het niet opnieuw tot een confrontatie. Een huwelijk bood 

beldee partijen een uitweg zonder gezichtsverlies. In december 1501 trouwde Jacob 

II II  van Horn*, de oudste zoon van Jacob II , met Margareta van Croy, de jongste 

dochterr van Filips en Walburga. In het contract dat bij de overeenkomst hoorde, 

droegenn Jan van Horn, bisschop van Luik en een oom van Jacob II , en Karel van 

Croy-Chimay*,, Margareta's broer, hun rechten op het graafschap Meurs uitdruk-

kelijkk over op het koppel. Deze demarche mocht niet baten. Er waren meer kapers 

opp de kust en het graafschap Meurs kwam uiteindelijk dan ook in handen van 

Duitsee vertrouwelingen van keizer Maximüiaan: de graven van Wied. 

Adellijkee erfenissen omvatten niet alleen reëel bestaande goederen. Ook 

aansprakenn gingen van de ene generatie op de andere over. Zo gaven de nazaten 

vann Karel van Croy elkaar van vader op zoon het papieren bezit van het graafschap 

111 Zie voor wat voorafgaat en wat volgt: W. Paravicini, 'Moers, Croy, Burgund', passim en 
ï.h.b.. 55-66 en M.J. Wolters, Notice historique, 251-256. Vincent werd geboren omstreeks 
1420.. In 1473 viel hi] in ongenade bi) Karel de Stoute. Hij er slaagde er nooit meer in zijn 
vroegeree machtspositie te herstellen. 
122 Zie Hoofdstuk VIII . 
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Meurss door. Papier is verduldig. Toen de Oostenrijkers tijdens de zevenjarige oor-

log,, in 1757, Meurs op de Pruisen veroverden, beleende de keizer een telg van het 

geslachtt Croy op grond van het tweeënhalve eeuw eerder gesloten huwelijkscon-

tractt met het graafschap. Diens vreugde bleek echter van korte duur, want de Prui-

sischee koning Frederik I I kwam als winnaar uit de strijd. Deze lijfd e Meurs op-

nieuww in bi) het Pruisische patr imonium, waartoe het sinds 1712 had behoord.1' 

Ondankss deze mislukkingen aan de boorden van Maas en Rijn, zette de 

familiee Croy haar hernieuwde opmars in de laatste jaren van de vijftiende eeuw 

door.. Vooral Willem van Croy-Chièvres*, een neef van Karel van Croy-Chimay*, 

zouu uitzonderlijk veel macht en bezittingen in zijn hand verenigen.14 Na het over-

lijdenn van Engelbrecht van Nassau*, in 1504, groeide hij uit tot de meest vooraan-

staandee edelman in de Lage Landen. Zo zat Willem de regentschapsraad voor die 

hett bestuur over de Nederlanden waarnam tijdens de tweede reis van Fiiips de 

Schonee en diens echtgenote Johanna van Castilië naar Spanje. In 1509 volgde Wil -

lemm Karel van Croy-Chimay* op als eerste kamerheer en eerst verantwoordelijke 

voorr de opvoeding van aartshertog Karel, de latere keizer. O ok na Karels aantre-

denn als zelfstandig vorst in 1515, bleef Willem de eerste kamerheer die als sterke 

mann achter de schermen het beleid van zijn meester stuurde. Deze positie behield 

Willemm tot aan zijn dood in 1521. 

Verderopp zal ik ook aangeven hoe Willem van Croy zijn familieleden hoge 

kerkelijkee ambten bezorgde.15 Maar ook zichzelf vergat Willem beslist niet. Toen 

Fiiipss de Schone in 1505-1506 grote delen van het vorstelijk domein verkocht of 

verpanddee om zijn tweede Spaanse reis te financieren, greep de voorzitter van de 

regentschapsraadd de kans om de hoge rechtsmacht over tal van heerlijkheden 

rondomm Leuven en in het graafschap Namen te verwerven.u>  In 1518 voegde pupil 

133 W. Paravicini, 'Moers, Croy, Burgund', 64-65. 
144 Een goede biografie van Willem van Croy-Chièvres ontbreekt tot op heden. G. Dansaert 
enn T. de Limburg-Sttrum, Guillaume de Croy-Chièvres, schreven een panegyriek. De beste ana-
lysess van Willems handelen als politicus bij P. Chaunu en M. Escamüla, Charles Quint, 81-
155;; F. Walser, Die Spamschen Zentralbehörden, 121-150; A. Walther, Die Anfdnge Karls V., 
passimm en vooral 127-212. Zie voor wat volgt ook aldaar 20-26. 
133 Zie Hoofdstuk MI L 
166 Meer over het vervreemden van het domein in 1505-1506 bij J.M. Cauchies, 'Voyage 
d'Espagne',, 217-244. Zie voor Willems Naamse transacties aldaar op 244. Het verwerven 
vann de hoge rechtsmacht in tal van Brabantse dorpen in: ARAB Rk 445 en R. Van Uytven, 



154 4 HAN SS COOLS 

Karell  de Brabantse heerlijkheden van zijn oude leermeester samen tot het markie-

zaatt Aarschot.1- Eerder al had de vorst Willem beloond met de Napolitaanse 

hertogdommenn Sona en Archi en de baronie Roccacitta. 

b)b) Keuzes van Nederlandse aristocraten omstreeks 1477 

Philippee de Commynes, nog een kamerheer van Karel de Stoute die zijn toevlucht 

hadd gezocht bij Lodewijk XI , wijdde in zijn memoires lange bespiegelingen aan het 

lott van de terechtgestelde Saint-Pol.l s Zij getuigen van de angst die edellieden 

bevingg nu Lodewijk X I en Karel de Stoute een sterkere druk op hen uitoefenden.v> 

Diee angst keerde zich evengoed tegen de vorsten. De adellijke schrik leidde onder 

anderee tot de onvoorziene kampwisselingen die ik eerder in Hoofdstuk II I be-

schreef.200 Overigens waren aan die kampwisselingen ook risico's verbonden, zoals 

Philippee de Commynes heel goed wist: 

MaisMais fay peu veü de gens en ma vie qui sachent fouyr a temps, ne cy, ne 

ailieurs:ailieurs: les ungs n'ont point d'esperance a'avoir recueil et seüreté ès pays 

voisins;voisins; les au tres ont trop d amour a leurs biens, d leurs femmes et a leurs 

enfants.enfants. Et ces raisons ont es té cause de faire perir beaucoup gens de bien.2X 

Hett citaat verschaft tevens inzicht in de levensdoelen van tal van edellieden: veilig-

heidd en genieten van het familiale patrimonium om het vervolgens ongeschonden 

doorr te geven aan hun opvolgers. Na het plotse overlijden van Karel de Stoute op 

55 januari 1477 leek Lodewijk XI voor heel wat edellieden de enige vorst die de 

begeerdee veiligheid kon waarborgen: 

'Croyy en Leuven', 25. 
177 Cfr. P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, 130. 
188 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 22-25, 72-~5 en 
83-91. . 
V)V) W. Paravicini, 'Peur, pratiques, intelligences', 186-187. 
200 De veronderstelde ontrouw van edellieden ten tijde van Karel de Stoute gold lange tijd 
alss communis opinio in de Bourgondische histonografie. Zie bijvoorbeeld J. Bartier, Charles Ie 
Témératre,Témératre, 254 en Idem, Ugistes et gens de finances, 209, 284 en 420. R. Yaughan plaatste als 
eerstee kritische kanttekeningen bij deze opvatting in zijn Charles the Bold, 230-260. Zie 
tevenss W. Paravicini, Guy de Brimeu, 544. 
211 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. j . Calmette m.m.v. G. Durville, 74. 
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lislis se tournoyent (vers Ie rol) par necessité, pour ce qu 'il% estoient situe'% ou 

demouransdemourans pres des villes ou dedans celles qm estoient ja en l'obeissance dudit 

seigneurseigneur (Ie roi).:2 

Amperr vij f dagen nadat zijn rivaal voor de poorten van Nancy was gesneu-

veld,, wist Lodewijk, die toen te Tours verbleef, hiervan.23 Margareta van York en 

haarr stiefdochter Maria van Bourgondië verkregen pas op 24 januari zekerheid om-

trentt Karels lot. In Gent, waar het Bourgondische hof resideerde, heerste tot dan 

dee grootste verwarring. Intussen had Lodewijk XI zijn legers reeds naar Bourgon-

diëë en Picardië gezonden. Op 19 januari - zijn troepen hadden toen al enkele ste-

denn langs de Somme bezet - kondigde de koning aan dat hij alle gebieden die Karel 

dee Stoute van hem in leen had gehouden bij het kroondomein zou aanhechten. 

Nogg eens üen dagen later, op 29 januari, erkenden de Staten van Bourgondië de 

annexatiee van het hertogdom. 

Inmiddelss hadden afvaardigingen uit de meeste Nederlandse gewesten zich 

tee Gent verzameld voor een vergadering van de Staten-Generaal. In ruil voor haar 

erkenningg als vorstin en voor de levering van geld en soldaten die de Franse op-

marss moesten stuken, willigde Maria de eisen van de vertegenwoordigers van de 

statenn in. De gemaakte afspraken omtrent bestuur en rechtspraak werden vastge-

legdd in een algemeen, een reeks gewestelijke en enkele stedelijke privilegiën.24 Wel 

hooptenn de hertogin, haar omgeving en vooral de leden van de Staten-Generaal 

nogg enige tijd de gebiedshonger van Lodewijk X I te kunnen stillen door middel 

vann fikse toegevingen. Tussen januari en maart reisden drie gezantschappen af naar 

dee koning. Hoewel Lodewijk erin slaagde de verschillende gezanten tegen elkaar uit 

tee spelen, bleek de prijs die hij voor de vrede vroeg uiteindelijk zelfs voor de radi-

calee Gentse afgevaardigden te hoog.25 Toen de koning vervolgens zijn troepen ook 

2222 Ibidem, 249-250. 
233 Jean Molinet, Chromques. I, 181 e.v.; Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette 
m.m.v.. G. Durvüle, 158-260; H. Dubois ed, Louis XI. Lettres chotsies, 335-337; M.A. Ar-
nould,, 'Les lendemains', 1-14; W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 72-^3; 
F.W.N.. Hugenholtz, 'The 1477 cnsis', 33-40 en D. Potter, War and Government, 36-39. 
244 W.P. Blockmans ed., 1477, passim en H.G. Koemgsberger, 'Fürst und Generalstaaten', 

560-567. . 
255 Zie naast de hierboven vermelde literatuur F.W.N. Hugenholtz, 'Cnsis en herstel' 1-6; P. 
Vann Ussel, Maria van Bourgondië, 103-110. Meer omtrent de Bourgondische gezantschappen 
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liett optrekken tegen plaatsen in Henegouwen, het gebied rond Kamenjk en de 

Franche-Comté,, viel ook de juridische schaamlap die hij tot dan toe had opgehou-

denn weg. De suzereiruteit over deze gewesten berustte immers bij de Duitse keizer. 

Zoveell  voortvarendheid wekte de ongerustheid op van de Vlaamse stads-

bestuurders.. Zij zonden nu de eerder beloofde milities naar het strijdtoneel. De 

poortenn van Sint-Omaars, Aire, Rijsel, Dowaai en Valencijn bleven in deze dagen 

geslotenn voor de koninklijke troepen, ondanks hun felle aanvallen. De Franse 

opmarss kwam in mei en juni 1477 tot staan. De standvastigheid van deze vij f 

stedenn wekte de bewondering op van Jean Molinet, de huis historiograaf van het 

Bourgondischee hof. In lyrische bewoordingen prees hij de steden als vièrges, ferm es et 

conscons tantes a /'époux.26 

Dee meeste Picardische en Artesische steden die eerder Franse troepen 

haddenn zien naderen, zwichtten wel. De koninklijke beloften om nieuwe privileges 

tee schenken of toch zeker de bestaande te respecteren en belastingsvoordelen toe 

tee kennen, trokken de stadsbestuurders niet zelden over de streep.27 Maar of er 

verzett werd geboden en hoelang hing ook af van de adellijke aanvoerder van het 

plaatselijkee garnizoen. Verscheidene van deze lieden gingen tijdens de eerste maan-

denn van 1477 over in Franse dienst.28 Filips van Crèvecoeur*, heer van Esquerdes, 

vliesndderr en Bourgondisch luitenant-generaal van Picardië en Artesië, speelde 

hierbijj  een sleutelrol: Plusieurs se tournèrent du party du roy, et par espeaal apres ce que 

monsmonsrr des Cordes syjut mys, qui plusieurs en emmena avec luyP 

Naa dagenlange onderhandelingen, waarbij hij zich ongetwijfeld van zijn 

eigenn toekomst verzekerde, opende de heer van Esquerdes op 5 maart de Cite'van 

Atrechtt voor Lodewijk XI.-V) Een puntige opmerking van Jean Molinet vatte de 

bijj  J. Cuvelier, J. Dhondt en R. Doehaard eds., Actes des Etatsgénéraux, 276-27? en 280-286 
enn R. Wellens, Les Etats généraux, 160-162 en 166-171. 
2f'' Jean Molinet, Chroniques. I, 218. 
277 D. Potter, War and Government, 51-57. 
2MM Zie voor wat volgt A. Collet, 'Philippe de Crèvecoeur', 376-468; M. Harsgor, Recherches 
sursur Ie personnel. II, 1077-1116; W. Ossoba, 'Philippe de Crèvecoeur', in: R. De Smedt ed., Les 
chevaliers,chevaliers, 142-143 en D. Potter, War and Government, 37-38 en 49-51. 
--}}  Philippe de Commynes, Mémoires. II, eds. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 250. 
M)M) De Cttévzn. Atrecht was het stadsdeel dat rond de kathedraal en het bisschoppelijk paleis 
lag.. Met was een koninklijk leen. Het commerciële centrum, de Ville, had zich ontwikkeld 
inn de buurt van de Sint-Vaastabdij. Een muur scheidde beide stadsdelen. De inwoners van 
dee t 'tik weerstonden de Franse aanvallen nog een tijdje. 
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draagwijdtee van Crèvecoeurs beslissing correct: La conversion de ce chevalier plonga 

maintmaint coeur en tribulation, pource qu 'il  avoit es té soeuf noury en la maison de Bourgogne* 

Filipss van Crèvecoeur was een telg uit een Picardisch geslacht dat in het kiel-

zogg van de Bourgondische hertogen fortuin had gemaakt. Filips' vader, Jacob, was 

ookk vliesndder geweest. Zij n eerste echtgenote, Bonne de La Viervüle, was een 

vooraanstaandee Artesische edelvrouw. Na haar dood zocht hij, als één van de wei-

nigee edellieden uit de Lage Landen, een vrouw in de stamlanden van de hertogen. 

Al ss kamerheer van Filips de Goede ontmoette Jacob natuurlijk leden van de aan-

zienlijkstee Bourgondische families. Zijn nieuwe bruid, Margareta van La Trémoille, 

kwamm uit die kringen.32 

Dee enige zoon uit dit tweede huwelijk, Filips, groeide op aan het Bourgon-

dischee hof.33 Hij ontpopte zich al snel tot een kundig militair. Na de uitschakeling 

vann Lodewijk van Luxemburg beschikte Filips over een patronagenetwerk dat 

wellichtt het grootste was van de hele regio. In tegenstelling tot verschillende leden 

vann de familie Croy viel hij met in ongenade tijdens de regering van Karel de 

Stoute.. Filips was ook met altijd elders aan de slag zoals Guy van Bnmeu, die 

anderee Picardische vertrouweling van de hertog.34 Filips mocht dan minder roem 

oogstenn tijdens de militaire campagnes van Karel de Stoute, hij behield wel het 

gouverneurschapp van een aantal steden langs de Somme. Daarenboven zag hij bij 

dee opeenvolgende wapenstilstanden die Lodewijk X I en Karel de Stoute sloten, 

namenss deze laatste toe op de correcte uitvoering van de bepalingen. Deze functie 

verschaftee Filips veel invloed. De teruggave van geconfisqueerde lenen aan de oor-

spronkelijkee bezitters zorgde immers altijd voor moeilijkheden bij de uitvoering 

vann dergelijke overeenkomsten. 

Filipss had ook machtige verwanten. Zijn echtgenote, Isabella, was een doch-

terr van vliesridder Jan IV van Auxy.35 De heren van Auxy behoorden reeds aan het 

311 Jean Molinet, Chroniques. I, 211. 
322 CAJ. Armstrong, 'Had the Burgundian government', 234-235; M.T. Caron, La noblesse 
dansdans Ie duché de Bourgogne, 15, 315, 379, 397 en 517; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 76 en 540 n. 
33.. Zie ook W.A. Weary, 'La maison de La Trémoille', 197-212. Een biografie van Jacob bij 
B.. Schnerb, 'Jacques de Crèvecoeur', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 74-75. 
333 Olivier de la Marche, Mémoires. 11, 51. 
344 W. Paravicini, Guy de Bnmeu, passim. 
355 C. Pierard, 'Jean IV, seigneur et ber d'Auxy', in: R. De Smedt, Les chevaliers, 103-104; W. 
Paravicini,, Guy de Bnmeu, 23 n. 40, 59 n. 91, 84 n. 253 en 540 n. 33 en D. Potter, War and 
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eindee van de veertiende eeuw tot de cliënten van de Bourgondische hertogen. 

Tochh speelde Isabella's grootvader, David, nog een belangrijke rol aan het hof van 

dee Franse koning Karel VII . Diens zoon Jan koos uiteindelijk ondubbelzinnig voor 

eenn loopbaan in Bourgondische dienst. Hij bracht het tot kamerheer van Filips de 

Goedee en later zelfs tot opvoeder en opperkamerheer van de jonge Karel de 

Stoute.. Jans tweede dochter, Maria, zou trouwen met Jan van Brugge-Gruuthuse*, 

dee enige zoon van vliesndder Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*.36 

Lodewijkk X I bevestigde Filips van Crèvecoeur, na diens kampwisseling, in 

allee ambten die hij tevoren in Picardië en Artesië namens Karel de Stoute had 

bekleed.. Bovendien nam de koning hem op in de Orde van Saint-Michel. Filips 

verwierff  ook een zetel in de koninklijke hofraad. Maar hij had het aanvankelijk veel 

tee druk met oorlogvoeren aan de grenzen om echt invloed uit te oefenen op het 

Fransee beleid.37 

Dee koning beloonde met alleen Filips gul, maar ook diens verwanten en 

cliëntenn die de Franse kaart hadden gespeeld. Filips zwager, Jan van Brugge-Gruut-

huse*,, die in 1479 in Franse dienst trad, zou eveneens zetelen in de koninklijke 

raad.. Jan zou Filips na diens overlijden (1494) zelfs opvolgen als stadhouder van 

Picardië.388 De buitenechtelijke halfbroer van Filips' echtgenote, Joris van Auxy, 

schoptee het tot koninklijk hofmeester. En Filips' oudere halfbroer, Antoon werd 

grandgrand louvetier (letterlijk vertaald: opper-wolven jager) van Frankrijk.39 

Samenn met enkele andere Bourgondische overlopers zoals Lodewijk van 

Halewijn*,, heer van Piennes40 en vooral Antoon, de Grote Bastaard van Bourgon-

Government,Government, 49-50. 
3fll J.B.B. Van Praet, Recherces sur Louis de Bruges, 71 e.v. 
377 A. Collet, 'Philippe de Crèvecoeur', 403 404; M. Harsgor, Recherches sur (e personnel. II. 
1089-1094. . 
388 J.B.B. Van Praet, Recherches sur Louis de Bruges, 71 e.v en Philippe de Commynes, Mémoires 
II,II,  ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 321. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote zou 
Jann Renée van Bueil huwen, een bastaarddochter van Lodewijk XI . 
399 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 11074108 (daar ook meer over het ambt van 
grand-louvetiet)grand-louvetiet) en D. Potter, War and Government, 49-50. 
400 In ruil voor samenwerking had Lodewijk XI de heer van Piennes uit krijgsgevangenschap 
ontslagen.. Van 1512 tot bij zijn overlijden in 1516 zou Lodewijk ook het gouverneurschap 
vann Picardië bekleden. Zie Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. 
Durville,, 311 en 320 321; M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 1576-1602 en D. Potter, 
WarWar and Government, 50 en 315. 
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die*,411 zouden Filips van Crèvecoeur*  en Jan van Brugge-Gruuthuse*  een echte 

factiee vormen in de regentschapsraad ten tijde van de mindeqangheid van Karel 

VII II  (1483-1491). Deze groep stond een politiek van inmenging in de Nederlandse 

troebelenn voor, die er op gericht was Vlaanderen alsnog aan het kroondomein te 

hechten/2 2 

Filipss van Crèvecoeur*  was met de enige vliesndder die tijdens de kritieke 

jarenn rondom 1477 zijn heil zocht bij de Franse koning. In de beide Bourgondiës 

schaardenn Filips Pot,4}  Jan Damas,44 Jan I I van Neufchatel*  en hun volgelingen 

zichh aan de zijde van de invallers. Hun overlopen had al even dramatische gevolgen 

voorr de jonge hertogin Maria als dat van Filips van Crèvecoeur. Verder liet Lode-

wij kk X I Jacob van Luxemburg, heer van Richebourg45 en Antoon de Grote Bas-

taardd van Bourgondië*  slechts uit krijgsgevangenschap ontslaan nadat ze een eed 

vann t rouw aan hem hadden gezworen. 

Dee eerste drie van deze vliesndders brachten op deze wijze hun aanzien en 

hunn inkomen in veiligheid onder de nieuwe heerser. Dat deze heerser geweld-

dadigee trekjes vertoonde, voelde Jacob van Luxemburg aan den lijve. Nadat hij op 

277 juni 1475 bij Atrecht door Franse soldaten werd gegrepen, liet Lodewijk X I 

hemm opsluiten. Aan zijn enkel werd een zogenaamde "ftllette du roy" geklonken: 

ungung anneau pour mectre a ung pied seul, mal aysé a ouvnr, comme ung 

carcan,carcan, la cbesne grosse et pesante et une grosse boulle defer au bout, beaucoup 

plusplus pesante au 'il  n 'estoit de raison, ne qu 'il  ne appartenoit.46 

Hett vooruitzicht uit deze weinig fortuinlijke situatie te worden bevrijd en de hoop 

althanss een deel van de erfenis van zijn onthoofde broer, Lodewijk graaf van Saint-

411 J.M. Cauchies, 'Antoine de Bourgogne', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 118-120; J. 
Clement,, 'Antoine de Bourgogne' 165-182; A. Commies, '"Nul ne s'y frotte", 59-76 en R. 
Vann Uytven, 'Antoon van Bourgondië', in: NBW. 1, k. 36-43. 
422 W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 82-83; Idem, 'Autocratie ou poly-
archie?',, 284-287; M. Harsgor, Recherches sur Ie personnet. II en III,  1077-1116, 1576-1602, 
2356-23677 en D. Potter, War and Government, 40-43 en 91. 
4ÏÏ W. Ossoba, 'Philippe Pot' in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 130-131. 
444 J. Richard, 'Jean Damas', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 137. 
433 J. Paviot, 'Jacques de Luxembourg', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 138-140. 
466 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 320-321. 
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Pol,, terug te winnen, brachten Jacob er uiteindelijk toe de zijde van de koning te 

kiezen.47 7 

Antoonn van Bourgondië*, die uitgestrekte bezittingen had in Artesisch-

Picardischee grensgebied, werd door Lodewijk XI met gunsten overladen.48 Tijdens 

hett regentschap voor Karel VII I was hij samen met Filips van Crèvecoeur*  een 

vann de meest prominente leden van de zogenaamde Vlaamse factie in de Franse 

hofraad.. Hoewel Antoon meestal in Frankrijk verbleef, verbrak hij nooit alle con-

tactenn met het Bourgondisch-Habsburgse hof, waar zijn zoon Filips van Bourgon-

dië-Beveren**  een vooraanstaande positie innam. Tijdens het laatste decennium van 

zijnn leven zou Antoon zelfs opnieuw enkele diplomatieke missies voor Füips de 

Schonee vervullen. Als teken van de verzoening met zijn oudoom zegde Füips de 

Schonee Antoon ook een plaats toe in zijn hofhouding en in zijn raad. Daar boven-

opp kreeg de Grote Bastaard nog een jaargeld van wel 3000 goud-gulden. Toch 

bleeff  er een schaduw hangen. Antoon mocht dan met uit de Orde van het Gulden 

Vliess zijn geschrapt, na 1473 woonde hij nooit meer een kapittel bij. De overige 

vliesridderss drongen niet op zijn aanwezigheid aan.49 

Lodewijkk X I rekende er op dat talloze edellieden het voorbeeld van deze zes 

vliesridderss zouden volgen. In opdracht van de koning spoorde Philippe de Com-

myness zijn verwanten en bekenden aan de Franse zijde te kiezen. Toch leverden 

dezee en soortgelijke acties niet het verhoopte resultaat op, zoals Philippe in zijn 

gedenkschriftenn impliciet toegaf.50 

477 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. IV, 2216-2218 en 2725-2729; D. Potter, War and Go-
vernment,vernment, 47-49 en Idem, 'The Luxembourg inhentance', 24-29. 
488 Meer over Antoons goederenbezit in Artesië en Picardië bij M.T. Caron, 'Enquête sur la 
noblesse',, 411-412. Antoons aanwezigheid in de Franse hofraad bij W.P. Blockmans, 'La 
positionn du comté de Flandre', 82-83 en M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. 77, 1588-1594. 
Dee contacten van Antoon met zijn zoon o.a. bij W.P. Blockmans, 'Autocratie ou poly-
archie?',, 283-286. Maximiliaans ïrntatie omwille van Antoons verblijf in Frankrijk in ADN 
BB Leitres missives 18824 (23733). Antoon en het hof van Füips de Schone in ARAB RSA 
22bis22bis f 2r en J. Chmel ed., Urkunden, 537 en 542. 
499 Nog in 1501 onderzochten de Vliesridders of ze Antoon met moesten schrappen als lid. 
Omm verder onduidelijke redenen werd Antoon toen ook een tijdje onder huisarrest ge-
plaatstt in zijn kasteel van Tournehem. Cfr. J.D. Tracy, The politics of Erasmus, 14-15. Zie ver-
derr de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or, 93, 100, 142, 149, 152-154, 199 en 233-
2355 en A. Walther, Die Anjange Karls K , 13-14. 
i(JJ Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durvüle, 173-175 en 183. 
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Integendeel,, de Franse invallen in Henegouwen stijfden vele edellieden in 

hunn verzet.51 Zoals ik hierboven reeds vermeldde, liep de Franse invasie tijdens de 

zomerr van 1477 vast. Op 18 augustus verscheen Maria van Bourgondië's langver-

wachtee echtgenoot, de kei2erszoon Maximiliaan, in Gent.52 De overlevingskansen 

vann de dynastie stegen meteen. Precies een maand later stemden vertegenwoordi-

gerss van Lodewijk XI en van Maria en Maximiliaan in met een opschort ing van de 

vijandelijkheden.. Tijdens de korte campagne van 1478 boekte geen van beide 

strijdmachtenn wezenlijke terreinwinst. De uitgeputte partijen dachten nu aan een 

watt hechter bestand. Op 11 juli kondigden ze een eenjarige wapenstilstand af. 

Zoalss gebruikelijk bevatte deze overeenkomst bepalingen omtrent het be-

heerr en de gedeeltelijke teruggave van in beslag genomen en soms reeds opnieuw 

uitgegevenn lenen. Een geschillencommissie die om de twee weken langs een andere 

zijdee van de bestandslijn zou vergaderen, moest de onvermijdelijke geschillen be-

slechten.. Karel de Stoute en later Maria en Maximiliaan bonden - net als hun 

tegenstreverr Lodewijk XI - hun partijgangers aan zich met de verbeurd verklaarde 

bezittingenn van inmiddels vijandelijke edellieden. Guy de Bnmeu bijvoorbeeld ver-

wierff  rond 1475 drie lenen uit het Rijselse, die tevoren hadden toebehoord aan 

Estoull  d'Estouteville en diens echtgenote Bonne de Herbaumez. Deze drie lenen 

samenn leverden hem jaarlijks wel 458 pond van 40 gr. VI . op. Die extra inkomsten 

maaktenn de heer van Humbercourt ook in franstalig Vlaanderen tot één van de 

aanzienlijkstee edellieden.53 De hierboven reeds voor het voetlicht gehaalde Filips 

vann Crèvecoeur*  moest zijn kampwisseling daarentegen bekopen met het verlies 

vann zijn Vlaamse heerlijkheid Thiennes. 

Dee nieuwe meesters poogden steeds dergelijke klappen te verzachten door 

schenkingen.. Toch volstonden deze giften lang niet altijd om de geleden verliezen 

511 Jean Molinet, Cbromques. I, 241-244, 246-249, 261-270 en 277-287. Zie verder H. Pirenne, 
HistoireHistoire de Belgtque. III,  23-28; A. de Fouw, Philips van Kkefy 19-30 en F.W.N. Hugenholtz, 
'Cnsiss en herstel', 5-9 (Deze auteur haalt echter de data van de bestanden van '77 en '78 
doorr elkaar). De tekst van het bestand van 1478 bij J. Dumont ed., Corps Universe! Diplomati-
que.que. Ill/'2, 24-28. 
522 W. Jappe Alberts ed., Dit sijn die wonderhjcke oorlogben, 25-26. Over de verwachtingen die 
menn bij de komst van Maximiliaan koesterde; zie o.a. F.W.N. Hugenholtz, 'Cnsis en 
herstel',, 8 en B. Van Ylaenderen, 'Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis', 37-38. 
5ii ADN B 3779; H. Cools, 'Le prince et la noblesse', 400; Idem, Met raad en daad?, 97, 140-
1422 en W. Paravicini, Guy de Brimeu, 398-424. 
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tee compenseren. De lotgevallen van Lodewijk van Halewijn*, heer van Piennes, 

zijnn illustratief. Ook op hem hadden de fillettes du roy hun uitwerking met gemist. 

Promptt verloor hij een reeks rijke lenen in de buurt van Kassei. Het vruchtgebruik 

vann de heerlijkheid Montlhéry54 dat Lodewijk XI hem aanbood ter compensatie 

vann desgranspertes qu 'il avoit eues et soustenues a venir en son service verschafte slechts een 

mageree troost. Lodewijk van Halewijns financiële situatie bleef tot in de jaren ne-

gentigg weinig benijdenswaardig. Uiteindelijk liet Karel VII I zich vermurwen door 

Piennes'' talloze klachten. De koning erkende dat Maximiliaan veel schade had toe-

gebrachtt aan Lodewijk van Halewijn en haine de ce qu'il est demourant au party et service 

dudïtdudït seigneur (d.w.z. Karel VIII) . Een eenmalige gift van 10.000 pond pour emploier en 

rentesrentes et hentaiges au dedans ce Royaulme, moest redding brengen.55 Intussen had de 

heerr van Piennes zijn familie een prominente plaats bezorgd in het nu Franse 

Picardië.. Zijn dochters trouwden met telgen uit de geslachten Aill y en Rambures. 

Frans,, Lodewijks jongste zoon, besteeg in 1503, nauwelijks twintig jaar oud, de 

bisschoppelijkee troon van Amiens. Toch bleven Lodewijk van Halewijns nakome-

lingenn zich zorgen maken om hun positie in het koninkrijk. Nog in 1516 verpacht-

tee Antoon, Lodewijks kleinzoon en voornaamste erfgenaam, een reeks landerijen 

inn het onder Bourgondisch-Habsburgse heerschappij staande Artesië onder de uit-

drukkelijkee voorwaarde dat hij deze terug zou kunnen eisen, mocht hij in konink-

lijk ee ongenade vallen.56 

Hett behouden en versterken van een adellijke clientèle in betwiste gebieden 

wass dus geen makkelijke zaak. Toch bestond een van Maria's en Maximiliaans 

voornaamstee taken juist hierin, wilden ze deze streken voor de dynastie behouden. 

Daartoee dienden ze allereerst voldoende troepen op de been te brengen om de 

Fransee invallen te weerstaan. Maar daarnaast moesten Maria en Maximiliaan de 

edelliedenn ook een aantrekkelijk alternatief bieden voor Lodewijk XI's lokroep. 

Dee jonge hertogin en haar raadslieden onderkenden die noodzaak al snel. 

Opp 28 januari 1477, nauwelijks vier dagen nadat ze zekerheid had verkregen om-

trentt het lot van haar vader, stelde Maria Adolf van Kleef*  aan tot haar stadhou-

344 F., dep. Essonne, arr. Palaiseau, k. Arpajon. 
333 Citaten uit de schenkingsakte van Karel VII I Bibliotbèque Nationale. Collections généalogiques. 
PiecesPieces originates 1468 ds. Hallwin nr. 9. 
Jfll H. Dusevel, Essai sur les archives du chateau de Lucbeux, 12. 
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der-generaal.577 Natuurlijk behoorde deze Adolf tot de intieme kring van de herto-

gelijkee familie.58 Langs moederszijde was hij een kleinzoon van Jan zonder Vrees. 

Adolfss eerste huwelijk, met Beatrix van Coimbra (+ 1462), was tot stand gekomen 

naa actieve bemiddeling van Isabella van Portugal, de echtgenote van Füips de Goe-

dee maar ook een tante van de bruid.59 Later trad Beatrix nog op als Mana van 

Bourgondië'ss doopmoeder. In 1470 hertrouwde Adolf met een van Filips de 

Goedess buitenechtelijke dochters, Anna. Maar Adolf gold ook als een van de voor-

naamstee edellieden in de Bourgondische landen. Reeds in 1456, nauwelijks vijfen-

twintigg jaar oud, werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Adolf 

hieldd zowel in Vlaanderen als in Brabant en in Zeeland belangrijke heerlijkheden 

(respecdevelijk:: Wijnendale, Ravenstein en Dreischor op Schouwen). Wanneer hij 

vergaderingenn van de Saten-Generaal bijwoonde, dan deed hij dit nu eens als lid 

vann de Vlaamse en dan weer als lid van de Brabantse tweede stand. Tevens werd 

Adolff  regelmatig beschreven als lid van de Hollandse en Zeeuwse ridder-

schappen.60 0 

Hoewell  Adolfs belangrijkste opdracht luidde de Bourgondische landen van 

invallenn te vrijwaren, beperkte zijn invloed zich geenszins tot militaire aangelegen-

heden.. Tijdens die eerste maanden van 1477 kwam haast elke beleidsdaad van 

Mariaa in nauwe samenspraak met de heer van Ravenstein tot stand.61 Zo was Adolf 

betrokkenn bij de redactie van de reeks privilegiën die Mana in het voorjaar ver-

leende,622 keerde hij zich tegen het door de meeste stedelijke afvaardigingen in de 

577 Adolfs commissiebnef is uitgegeven door L.P. Gachard ed., 'Analectes histonques. Dou-
zièmee séne. nr. CCCXXXIII' , 279-280. 
5KK W. Ossoba, 'Adolphe de Clèves', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 120-121; W.P. Block-
mans,, 'Adolf von Kleve', in: LM. V, k. 1214. 
599 M. Sommé, 'Les Portugais dans 1'entourage de la duchesse de Bourgogne', 332-335. De 
zess Hollandse hoofdsteden schonken Adolf en Beatrix naar aanleiding van dit huwelijk een 
kroess ter waarde van 50 of 60 rijders. Cfr. J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 338 (met bronver-
melding). . 
600 Cfr. W. Blockmans ed., 'De samenstelling van de staten van de Bourgondische lands-
heerlijkheden',, 78, Idem ed., Handelingen van de Leden, ƒ, 21, 33, 72 en 251; Idem, De volksver-
tegenwoordiging,tegenwoordiging, 279; M. Vale, 'A Burgundian Funeral Ceremony', 922 en R. Wellens, Les 
EtatsEtats Généraux, 462. 
611 W.Jappe Alberts, Dit si/n die wonderlijcke oorloghen, 3-9 en Philippe de Commynes, Mémoires. 
II,II,  ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 191 e.v.; M. A. Arnould, 'Les lendemains', 17 en P. 
Vann Ussel, Mana van Bourgondie, 38-41. 
622 Adolf bezegelde mede al deze privilegiën. In de aanhef van het Algemeen Privilegie geeft 
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Staten-Generaall  gewenste huwelijk van de hertogin met de dauphin," had hij een 

vingerr in de pap bij de samenstelling van Maria's eerste hofhouding en poogde hij 

haarr af te schermen van opdringerige lieden die haar tot in haar private vertrekken 

achtervolgdenn om gunsten te verkrijgen.64 

Dee hofordonnantie die deze laatste bepalingen bevatte, kwam in uiterst 

moeilijkee omstandigheden tot stand. Maria vaardigde haar uit op 26 maart 1477.65 

Tweee weken eerder, op 14 maart hadden leden van Staten-Generaal Guillaume 

Hugonet,, de kanselier van de gesneuvelde hertog, vliesndder Guy van Bnmeu, 

Karelss vertrouweling en weinig geliefde stadhouder in Luik en Gelre, en nog 

enkelee andere lieden uit de entourage van de hertog laten oppakken. Enkele dagen 

voordienn (wellicht op 10 maart) had Lodewijk X I de jonge vorstin in opspraak 

gebrachtt door een delegatie van de Staten-Generaal een brief te tonen waarin 

Mariaa de koning verzocht slechts met vier van haar vertrouwelingen te onder-

handelen:: de twee hierboven genoemde arrestanten, Adolf van Kleef en Margareta 

vann York, de weduwe van Karel de Stoute. Deze onthull ing volstond als legitimatie 

voorr de geruchtmakende vrijheidsberovingen. Wellicht vrijwaarde Margarata's en 

Adolf ss vorstelijke status hen van dit lot.66 

Uitkijkendd naar de door de Staten-Generaal toen reeds toegezegde maar 

nogg met verstrekte steun bij de landsverdediging, konden Maria en haar omgeving 

hett zich niet veroorloven de leden van de vergadering nogmaals voor het hoofd te 

stoten.. Bovendien zal de hertogin, gezien de grimmige sfeer die m Gent hing, een 

spoedigee vrijlating van haar vertrouwelingen hebben betwijfeld. Hoe dan ook, 

Mariaa nam geen van de heren die ze nauwelijks een maand eerder in haar brief aan 

dee Franse koning had aangeduid als haar toeverlaten, op in haar eerste hofhouding. 

Mariaa aan dat de tekst: "bi avise ende rade' van o.a. Adolf is tot stand gekomen. Cfr. 'Privi-
legiee voor alle landen.', in: W.P. Blockmans ed., 1477, 88 (verder passim in deze bundel). 
633 Jean Molinet, Chromques. 7, 211. 
644 RAG Raad van Vlaanderen 34323. 
655 Cfr. M.A. Amould, 'Les lendemains de Nancy', 49-50 en n. 256. 
666 Wel dwongen de leden van de Staten-Generaal al op 10 maart Margareta Gent te verla 
ten.. Zie omtrent deze arrestaties en de terechtstellingen van Hugonet en de Bnmeu Philip-
pee de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durvüle, 192-199; J. Cuvelier, J. 
Dhondtt en R. Doehaard eds., Artes des Etatsgénéraux, 283-286; C. Paillard, Le proces, passim; 
W.. Paravicini, Guy de Brimeu, 450-492 en R. Wellens, Les Etats-Généraux, 166-174. 
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Tweee dagen nadat ze haar hofordonnantie had uitgevaardigd, stemde Maria 

noodgedwongenn in met de oprichting van een commissie die de aanklachten tegen 

dee arrestanten moest onderzoeken (28 maart).67 In deze commissie zetelden zowel 

vertegenwoordigerss van de hertogin, als van de Staten-Generaal, als van het Gent-

see stadsbestuur. Deze laatsten namen echter al snel het voortouw. N og voordat de 

onderzoekerss hun werkzaamheden hadden aangevat, veroordeelden de Gentse 

schepenen,, daartoe aangespoord door een morrende bevolking, de bekendste ge-

vangenenn ter dood. Op 3 april, Witte Donderdag, werden Guil laume Hugonet en 

Guvv van Brimeu gefolterd en vervolgens onthoofd. 

Niett alleen Adolf van Kleef liet zijn invloed gelden bij de samenstelling van 

Maria'ss hofhouding. Ook de verzamelde statendelegaties oefenden druk uit/'H Ten 

minstee zes van Maria's zesentwintig kamerheren onderhielden goede betrekkingen 

mett één of meer van deze regionale statenvergaderingen. Karel van Oignies*, heer 

vann Estrées behartigde op gezette tijden de belangen van de stad Rijsel aan het 

hof/,,;; Baanrots Jan, heer van Wassenaar*, die gold als een prominent aanhanger 

vann de Kabeljauwse factie, vertegenwoordigde verscheidene malen de Hollandse 

ridderschapp bij vergaderingen van de Staten-Generaal.70 De Leuvense meier Lode-

wij kk Pynnock*  was erbij toen Lodewijk XI een afvaardiging van de Staten-

Generaall  de voor hertogin Maria zeer compromitterende brief toonde.71 Ook 

Jacobb van Geten (Jauche)*, heer van Mastaing, zetelde in de Brabantse ridder-

schap.. Toch duidden de Henegouwse leden van de Staten-Generaal Jacob aan als 

hunn man in de onderzoekscommissie die een oordeel had moeten vellen over 

Guillaumee Hugonet en Guy van Brimeu.72 Net als de Brabantse statenleden telden 

dee Vlamingen zeker twee goede bekenden temidden van Maria's kamerheren. 

(n(n L.P. Gachard, 'Note sur Ie jugement', 219-240. 
688 M.A. Arnould daarentegen minimaliseert de druk die de leden van de Staten-Generaal 
zoudenn hebben uitgeoefend op Maria bij de samenstelling van haar hofhouding; cfr. diens 
'Less lendemains de Nancy', 50. 
699 Jean Molinet, ChrontquesU, 79-83; A. Dervüle, 'Les pots de vin', 457, 466 en 469. 
700 A.G. Jongkees, 'Het Groot Privilege', 163-165 en 196 (met verwijzing naar de Divisiekro-
niek)) en M.J. van Gent, "Perti/etike saken", 178 en 180. 
711 Zie hierboven noot 59. Omtrent dit personage L. De Mecheleer, 'Un officier du prince', 
351-3699 en R. Van Uytven, 'Pynnock, Lodewi|k', in: NBW. 2, k. 715-718. 
-Jeann Molinet, Chromques. I, 198-200; J. Cuvelier, J. Dhondt en R. Doehaard eds., Actes des 
EtatsEtats Généraux, 271 e.v. en R. Wellens, Les Etats Généraux, 435. 
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Jacobb van Gistel*, heer van Dudzele, behoorde tot de gezanten van de Staten-Ge-

neraall  die Lodewijk XI in de eerste dagen van maart tot een wapenstilstand 

trachttenn te bewegen.73 Het aanzien op het Europese politieke toneel van Maria's 

chevalierchevalier d'honneur tenslotte, vliesridder Lodewijk van Brugge*, heer van Gruuthuse 

enn graaf van Winchester, stond buiten kijf . Zo mocht Lodewijk de Engelse koning 

Eduardd IV tot zijn persoonlijke vrienden rekenen. Maar de heer van Gruuthuse 

genoott ook het vertrouwen van de Bruggelingen. Tijdens het woelige voorjaar van 

14777 bedaarde hij zonder veel omhaal tot tweemaal toe opstootjes in de stad. Later 

zouu hl) uitgroeien tot één van de belangrijkste leiders van de Vlaamse staten in hun 

verzett tegen Maxirmliaan.74 

Eénn van de meest verstrekkende bepalingen van het Algemeen Privilegie be-

helsdee de afschaffing van het Parlement van Mechelen."5 Een samen met de vorst 

rondreizendee Grote Raad moest de meeste taken van het Parlement overnemen. 

Dezee Grote Raad zou dus met alleen de vorstin bijstaan in het bestuur maar ook 

fungerenn als het hoogste rechtscollege voor de Bourgondische landen. Het 

Algemeenn Privilegie bepaalde de samenstelling van die Grote Raad vrij nauwkeurig. 

Err zouden twaalf juristen en twaalf edellieden in zetelen. Bovendien zouden ook 

dee verwanten van de vorstin, de zogenaamde pnncen ende heeren van onsen bloede toe-

gangg tot de vergaderingen hebben. Naast Adolf van Kleef*  en zijn zoon Filips*, 

behoordenn tot deze laatste groep lieden als Lodewijk van Bourbon*, de bisschop 

vann Luik en Ellips van Bourgondië-Beveren*, de zoon van de Grote Bastaard 

Antoon*.. Jacob graaf van Romont*,76 de negende zoon van Lodewijk de hertog 

vann Savoie gold dan weer als een vorst. Ook Pieter van Luxemburg*, die tegelijker-

tijdd zwager en schoonvader van de graaf van Romont was, en Jacob van Luxem-

^^ Zie hierboven noot 69. Zie verder: J. Cuvelier, J. Dhondt en R. Doehaard eds., Artes des 

EtatsEtats Généraux, 296 n° 1 en 303 n° 5 en R. Wellens, Les Rtats Généraux, 435. 
'44 Lodewijk was de vader van de hierboven reeds voor het voetlicht gehaalde Jan van Brug-
ge-Gruuthuze;; zie noot 41. Zie verder: M.P.J. Martens, 'De biografie van Lodewijk van 
Gruuthuse',, 13-36. 
"̂ ^ Zie voor wat volgt Hoofdstuk I en noot 50 aldaar. 
''ff'' Charlotte, één van Jacobs zussen was getrouwd met Lodewijk XI . Jolanda van Frankrijk, 
dee zus van deze laatste trouwde dan weer op haar beurt met Amadeus IX, Jacobs oudste 
broer.. Jacob zelf trouwde met één van zijn nichten: Maria van Luxemburg. Deze Mana was 
dee oudste dochter van Pieter en Margareta van Savoie. Mana's zuster, Francoise zou later 
inn de echt treden met Filips van Kleef. 
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burg-Fiennes**  konden aanspraak maken op een quasi-vorstelijke status. Bovendien 

hadd Mana er alle belang bij om deze erfgenamen van de onthoofde connétable 

Lodewijkk aan zich te binden. 

Bijj  deze lieden voegde zich, nadat hij zich vrij had gekocht uit zijn Franse 

gevangenschap,, de vliesndder Engelbert van Nassau*.77 Net als Adolf van Kleef* 

drongg Engelbert er sterk bij Maria op aan dat zij het eerder geplande huwelijk met 

Maximiliaann van Oostenrijk werkelijk zou aangaan. Engelbert mocht dan ook enig 

persoonlijkk voordeel van zo'n huwelijk verwachten. Zij n echtgenote, Cimburga van 

Baden,, was een volle nicht van Maximiliaan. Weldra zou ook de heer van Breda tot 

dee vorstelijke familie behoren. Maar misschien leverde Maria's eerste hofdame, Jo-

hannaa van Halewijn-Komen78 wel de meest doorslaggevende argumenten voor het 

huwelijkk met Maximiliaan. Naar het woord van Philippe de Commynes verklaarde 

zee in volle raadsvergadering: Que sa maistresse estoit femme pour porter enfans, et que de 

celacela Ie pays avoit besoin. Daartoe zou ze met een man moeten trouwen en met met een 

kind.™ ™ 

Ofschoonn geen verwanten van de hertogin noch prinsen in enge zin, 

behoordenn ook de eerste kamerheer Lodewijk van Brugge*,80 diens zwager Wolfert 

vann Borssele*,81 de tweede kamerheer Joost van Lalaing*82 en Willem van Eg-

"'"'  Engelbert werd reeds in 1473 tot Vliesndder verkozen. Hij was toen nog geen 22 jaar 
oud. . 
"88 Johanna van der Clyte (1440-1512) was erfgename van de njke heerlijkheid Komen. Ze 
goldd als een verstandige en gecultiveerde dame. Uit haar huwelijk met Jan van Halewijn (+ 
1473)) werden vijf kinderen geboren, waaronder de beroemde humanist Georgius Haloinus. 
Johannaa was goed bevriend met Margareta van York. De keuze voor haar als eerste hof-
damee lag dus voor de hand. Later zou Johanna als gouvernante de opvoeding van Füips de 
Schonee meebepalen. Na diens huwelijk met Johanna van Castilië trad ze nog toe tot haar 
hofhouding.. RAG Raad van Vlaanderen 34323; C.H. Cools, "Met raad en daadV\ 174-175. Zie 
ookk prosopografisch deel onder het lemma: Halewijn, Jons van. 
'' l}l}  Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 457. Bedoeld is de dauphin, de latere 
koningg Karel VIII . Die was op dat ogenblik nog maar zeven jaar oud. 
8(11 De eerste kamerheer gaf traditiegetrouw, samen met de kanselier, leiding aan de hofraad. 
Bovendienn verschafte zijn functie hem ook toegang tot alle andere gremia. Cfr. RAG Raad 
vanvan Vlaanderen 34323; J. Van Rompaey, De Grote Raad, 159-160 en A. Walther, Die burgundi-
schenschen Zentratbehörden, 140-152. 
811 Wel was Wolferts eerste echtgenote, Mana Stuart, een dochter van de Schotse koning 
Jacobb II . Wolferts tweede echtgenote, Charlotte van Bourbon, was een telg uit een zijtak 
vann de Franse koninklijke familie. 



168 8 HAN SS COOLS 

mond**  tot de invloedrijkste raadslieden van Maria. Lodewijk van Brugge ontmoet-

tee trouwens nog meer familieleden tijdens de raadsvergaderingen. Maria nam ook 

Lodewijkss schoonzoon Jacob II van H o m* en diens broer Füips, heer van Gaas-

beek**  in haar raad op. Geen van deze heren betoonde zich zeer betrokken bij de 

striktt juridische activiteiten die de Grote Raad alras weer ontplooide,83 maar ze 

stuurdenn wel het beleid van de hertogin.1* 4 

Zodraa Maria en haar raadslieden een blijvende keuze hadden gemaakt voor 

Maximiliaann als echtgenoot, en het huwelijk ook daadwerkelijk was voltrokken, 

kondenn het jonge paar en hun omgeving opnieuw denken aan een versterking van 

dee Bourgondische instellingen. De uitgedunde oude garde van vliesndders drong 

nuu sterk aan op de bijeenroeping van een ordekapittel.85 Sinds de laatste plechtige 

samenkomst,, die van Valencijn in 1473, waren met minder dan dertien vliesndders 

overleden.. Bovendien verbleven zes vliesndders, al dan met gedwongen, in de 

buurtt van de Franse koning. Er verschenen dan ook maar vij f ridders in Brugge op 

300 april 1478. Het kleine gezelschap duidde eerst Maximiliaan aan als nieuwe 

souvereinn van de Orde. Vervolgens vulden de ndders hun rangen aan. Naast Ber-

tremii  van Liechtenstein,86 een raadslid uit het gevolg van de Oostenri jkse hertog, 

verkozenn ze zeven van de hierboven genoemde vertrouwelingen van Mana: Filips 

vann Bourgondië-Beveren*, Jacob van Savoie*, Pieter*  en Jacob van Luxemburg*, 

Wolfertt van Borssele*, Joost van Lalaing*  en Willem van Egmond*. In de Lage 

Landenn trad een nieuwe generatie edellieden op de voorgrond.87 

822 Op de oorspronkelijke hoflijst pnjkte Filips van Crèvecoeur als tweede kamerheer. Nadat 
dezee voor een loopbaan in Franse dienst had gekozen, benoemde Mana op 13 juli 1477 
Joostt op deze post. RAG Raad van l 'laanderen 34323. 
811 J. Van Rompaey, De Grote Raad, 131-139 en AJ.M. Kerckhoffs-de Hei), De Grote Raad. I, 
15-16. . 
844 Philippe Wielant, 'Recueü des anüquitéz de Flandre', 132 en A. Walther, Die burgundiscben 
Zentralbehörden,Zentralbehörden, 15. 
855 de Reiffenberg, Htstotre de l'Ordre, 90-95 en J. Paviot, 'Le recrutement', 79. 
MM'' G. Pfeifer, 'Bertremi von Liechtenstein-Karneid', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 170-
171. . 
877 Filips van Bourgondië-Beveren, Engelbert van Nassau, Jacob van Savoie en Füips van 
Kleeff  zijn allen geboren omtrent of na 1450. De ovengen waren een tiental jaar ouder, 
maarr speelden nu voor het eerst een werkelijk belangnjke rol. Alleen Willem van Egmond 

(°1412)) had er al een heel leven in dienst van de Bourgodrusche hertogen opzitten. Cfr. 
Philippee de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 495. 
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Niett alleen de orde van het Gulden Vlies voer wel bij de aanwezigheid van 

eenn prins-gemaal in de Lage Landen. De komst van Maximiliaan gaf een nieuwe 

impulss aan alle facetten van het Bourgondische hofleven. Al enkele weken na zijn 

huwelijkk liet Maximiliaan de omvang van zijn hofhouding, de salariëring van haar 

ledenn en de verplichtingen waaraan deze moesten voldoen vasdeggen in een 

ordonnantie.888 Het is meer dan waarschijnlijk dat opperhofmeester Olivier de la 

Marche**  dit document redigeerde, zoals hij dat eerder had gedaan voor Karel de 

Stoute.899 Al s we afgaan op het aantal hofdigrutarissen dat hij passend achtte voor 

Maximiliaan,, leken de tijden van weleer weergekeerd. Zo bedacht Olivier de kei-

zerszoonn met niet minder dan honderdzestien ridders-kamerheren [chevaliers cham-

bellans).bellans). Natuurlijk vormde de zucht naar status een belangrijke overweging bij het 

aantrekkenn van zoveel kamerheren. Maar de vergoeding die bij dit ambt hoorde,90 

wass ook een als een uitstekend middel om trouwe vazallen te belonen, edellieden 

diee have en goed hadden verloren enigzins te compenseren en heren die tussen 

tweee meesters moesten kiezen aan zich te binden.91 

c)c) Keuzes van Bourgondische aristocraten 

Dee geboren Bourgondiër Olivier de la Marche besefte als geen ander dat een der-

gelijkee strategie bovenal was geboden jegens edellieden uit de stamlanden van de 

dynastie.. Voor niet minder dan twintig raadslieden-kamerheren uit die landen 

ruimdee hij een plaats in in de eerste hofhouding van Maximiliaan. De keuze voor 

Karell  van Chalon-Arlay, graaf van Joigny*  als eerste kamerheer versterkte die 

Bourgondischee tint nog. Overigens boekten de partijgangers van Maria en Maximi-

liaann vooral in het Vri j graafschap en in Charolais net tijdens die herfstmaanden van 

14777 hun eerste successen tegen de koninklijke troepen. Een adellijke anti-Franse 

888 Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117-127; H. Vander Lin-
den,, Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, 18-29. 
899 Olivier de la Marche mocht klaarblijkelijk de beoogde kamerheren selecteren; cfr. Ga-
chardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 125-126. Olivier de la Marche 
hechttee ook groot belang aan de Orde van het Gulden Vlies als een instrument om de 
dynastiee te versterken; zie zijn: Epistre pour tenir et célébrer la noble jeste du Thoisson d'Or uit 
1500;; uitgegeven in Mémoires. IV, 158-189. 
900 Krachtens deze ordonnantie ontving een kamerheer wanneer hij aan het hof verbleef een 
dagvergoedingg van 1 £ 4 s (VI. gr.). 
911 Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 125. 
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factie,, waann enkele leden van de families Chalon*, de la Baume* en Toulongeon* 

dee boventoon voerden, kreeg er voet aan de grond.'-*2 

Dee voornaamste acteur in de bewogen geschiedenis van het Vnjgraafschap 

tijdenss die laatste decennia van de vijftiende eeuw was Jan van Chalon*, de prins 

vann Oranje. Dankzij zijn eerste echtgenote, Johanna van Bourbon, beschikte Jan 

zowell  aan het Franse als aan het Bourgondische hof over een uitstekende toegang. 

Dee Bourbons stamden in rechte lij n af van de heilige koning Lodewijk IX . Boven-

dienn was Isabella, de vroeg overleden moeder van Maria van Bourgondië, een 

zusterr geweest van Johanna. Jan zelf maakte er aanspraak op Orange te regeren bij 

dee gratie Gods. Bijgevolg meende hij in geen enkele vorst zijn meerdere te moeten 

erkennen.. De opeenvolgende Franse koningen betwistten deze aanspraken, maar 

zee streefden er evenzeer naar Jan te vriend te houden. Jans talloze bezittingen 

strektenn zich immers uit langs de gehele oostelijke en zuidoosteli|ke rand van het 

koninkrijk.. In de Rhónevallei verschafte Orange met zijn titel, universiteit en bis-

schopszetell  vooral aanzien. Verder hield Jan belangrijke heerlijkheden in de Dau-

phinéé en in Savoie. Maar het grootste deel van zijn inkomen haalde Jan toch uit 

beidee Bourgondië's. Vooral in het Vrijgraafschap oefende Jan grote invloed uit. De 

bezittingenn van de familie Chalon zouden er net zo uitgestrekt zijn geweest als het 

landsheerlijkk domein.93 Ook in het westen van het koninkrijk kon Jan op enig aan-

zienn rekenen. Jans moeder Kathanna stamde uit de Bretonse hertogelijke familie. 

Ui tt haar erfenis zou Jan in 1476 enkele rijke heerlijkheden ontvangen. 

Karell  de Stoute vreesde de invloed van Jan van Chalon*. Wel kon de hertog 

hett uitstekend vinden met zijn jeugdvriend Lodewijk van Chalon, een oom van 

Jan.. In tegenstelling tot Jan mocht Lodewijk zich dan ook verheugen in hertoge-

lijk ee gunstbewijzen. Zo werd Lodewijk tijdens het Brugse kapittel van 1468 uitver-

korenn tot vliesndder.94 Deze eer zou Jan nooit te beurt vallen. Toch hoedde Karel 

dee Stoute er zich nog lange tijd voor een uitspraak te vellen in de erfeniskwestie die 

dee verschillende takken van de familie Chalon reeds sinds 1463 verdeelde en waar-

''nn L. Gollut, Mémoires histoncjues, 1366 e.v. e n j. Richard, 'Claude de Toulongeon', 180-184. 
Cfr.. Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 464-470. 
''nn Zo beweerde Jans overgrootvader aan het einde van de veertiende eeuw. Cfr. M. Hars-
gor,, Recherches sur Ie personnel. I, 770-771. 

''nn Lodewijk was een halfbroer van Willem, Jans vader. Hij overleed in 1476 op het slagveld 
bijj  Grandson; zie: J. Richard, 'Louis de Chalon', in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 136. 
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overr ze ook Füips de Goede al een oordeel hadden gevraagd. Toen de hertog in 

14700 uiteindelijk toch met een vonnis kwam, verbaasde het niemand dat dit gunstig 

uitviell  voor Lodewijk en diens broer Hugo.95 

Teleurgesteldd verliet Jan het Bourgondische hof. Maar ook Lodewijk XI 

wantrouwdee hem. Anders dan gebruikelijk bij voormalige Bourgondische hovelin-

gen,, poogde de koning nauwelijks Jan te lijmen met eervolle of lucratieve ambten. 

Naa de dood van Karel de Stoute leek het tij te keren. Wel wetend dat Jan estoitgrand 

seigneurseigneur tant en la comté que duché de bourgogne, et aussi bien apparenté et aymé, Ie roy s 'en 

ayda:ayda:HiHi De koning plaatste Jan aan het hoofd van het invasieleger en beloofde hij 

hemm de teruggave van alle heerlijkheden waar hij krachtens de erfenis van zijn 

grootvaderr recht op meende te hebben. Zodra de prins echter merkte dat Lodewijk 

X II  geen aanstalten maakte deze beloften gestand te doen, schaarde hij zich met 

zijnn volgelingen aan de zijde van Maria. Vanuit vestingen als Dole en Auxonne 

slaagdenn ze erin de Franse opmars voorlopig te stuiten.97 

Mariaa en Maximiliaan wisten die inzet voor hun zaak wel te waarderen. Zo 

ruimdee Maximiliaan in november 1477 enkele plaatsen in zijn hofhouding in voor 

cliëntenn van Jan van Chalon.98 Maar bovenal benoemden de jonge vorsten Jan tot 

hunn stadhouder in beide Bourgondiës en verleenden ze hem uitgebreide volmach-

tenn opdat hij de herovering van deze streken efficiënt ter hand zou kunnen nemen. 

Uiteindelijkk baatten de inspanningen van Jan en de zijnen met. In 1480 moesten de 

laatstee partijgangers van Maria en Maximiliaan de wijk nemen naar de Lage Lan-

den.999 Jan van Chalon had daar al een jaar eerder zijn toevlucht gevonden. 

Mariaa en Maximiliaan staakten de strijd om de Landen van derwaarts over 

slechtss noodgedwongen. Ze beschouwden deze streken als hun rechtmatig bezit en 

hooptenn nog steeds die ooit eens terug te winnen. Dergelijke pogingen hadden 

alleenn maar kans van slagen wanneer het paar een netwerk van Bourgondische 

getrouwenn kon behouden. Claude van Toulongeon* en Pieter de la Baume* ont-

955 Philippe de Commynes, Mémoires. II, ed. J. Calmette m.m.v. G. Durvüle, 205. 
'')()('' Ibidem, 204. 
977 Cfr. W. Jappe Alberts ed., Dit si/n die wonderlijcke oorloghen, 58 en 61. 
988 Claude van Vaudrey*  en Claude van Toulongeon* behoorden zeker tot de entourage van 
Jann van Chalon. Zie Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117-
118;; Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 468; J. Richard, 'Claude de Tou-
longeon',, 183-184. 
999 L. Gollut, Mémoires historiques, 1394. 
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vingenn dan ook bij de eerstvolgende gelegenheid, in 1481, de halsketen van het 

Guldenn Vlies. De vliesndders wilden tijdens dit kapittel van 's Hertogenbosch 

daarnaastt ook Claude van Neufchatel*  in hun midden opnemen. Maar vooralsnog 

stondd Albrecht van Saksen hoger in de pikorde.100 Wel zou Claude het een decen-

niumm later, toen Maximiliaan opnieuw dacht aan de herovering van het Vrijgraaf-

schap,1011 alsnog tot vliesndder brengen. Hugo van Chalon tenslotte, stond al sinds 

14788 op de nominatie, maar hij zuchtte vooralsnog in Franse gevangenschap.102 

Jann van Chalon*  daarentegen bekleedde een vooraanstaande positie aan het 

hof.. Zo mocht hij Maria en Maximiliaans dochter, Margareta, boven de doopvont 

houden.1033 Verder poogde Jan in opdracht van Maria en Maximiliaan zijn oom, de 

hertogg van Bretagne, en de koning van Engeland bij de oorlog tegen de Fransen te 

betrekken.1044 Ook kon Lodewijk van Bourbon*, de belaagde bisschop van Luik, 

rekenenn op de steun van zijn zwager.105 Maar toch vertrouwde Maximiliaan de 

prinss niet volkomen. Hij hield hem bijvoorbeeld angstvallig uit de buurt tijdens het 

Bosschee Vlieskapittel.106 

Maximiliaanss wantrouwen bleek al snel gerechtvaardigd. De vrede van 

Atrechtt (23 december 1482) bepaalde weliswaar dat Jan van Chalon, net als de 

anderee Bourgondische edellieden die in de Nederlanden hun toevlucht hadden 

gezocht,, zijn heerlijkheden in de Landen derwaarts over terug zou krijgen. Maar 

Lodewijkk X I handhaafde het beslag dat hij eerder had laten leggen op het prins-

domm Orange. Di t zinde Jan geenszins. De dood van de oude koning, acht maanden 

later,, opende nieuwe perspectieven. Jan knoopte onmiddellijk onderhandelingen 

aann met Anna en Pieter van Beaujeu, de regenten voor de nog minderjarige Karel 

VII I .. Even zag het er naar uit dat Jan zijn zin zou krijgen. Maar ook het vertrou-

wenn van de Franse regenten en vooral dat van de raadsheren van het Parlement 

vann Grenoble in Jans blijvende gehechtheid aan de kroon was gering. Daarom 

1000 de Reiffenberg, Histoire de I'Ordre de la Toison d'or, 114. 
1011 hes chroniques de la ville de Met  ̂ 588. 
1022 de Reiffenberg, Htstoire de l'ordre de la Toison d'or, 94 en 112. 
1033 W. Jappe Alberts ed., Dit sijn die wonderlycke Oorloghen, 110 en Jean Molinet, Chrvniques. I, 
320-321. . 
1044 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 797. 
1055 A. de Fouw, Philips van Kleef, 51-61. 
1(,fll W. Jappe Alberts ed., Dit sijn die wonderlycke oorloghen, 106. 
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zochtt Jan vanaf 1484 zijn heil aan het hof van zijn oom Frans II , hertog van 

Bretagne. . 

Vanuitt zijn Bretonse standplaatsen was Jan tijdens de eerstvolgende jaren 

betrokkenn bij alle intriges die uiteindelijk zouden leidden tot het huwelijk van 

Anna,, de laatste erfgename van het hertogdom, met Karel VII I (6 december 1491). 

Di tt huwelijk doorkruiste de plannen van Maximiliaan.107 De Habsburger had in 

Annaa een ideale bondgenoot gezien tegen het Franse opdringen in de Nederlan-

den.. Daarom was hij, zij het slechts per procuratie, een verbintenis aangegaan met 

Anna.. Maar Jan van Chalon, die zich eerder een voorstander had betoond van een 

huwelijkk met de Habsburger, overreedde Anna uiteindelijk voor de Franse druk te 

zwichten.. Karel VII I beloonde de prins van Oranje op vorstelijke wijze voor diens 

medewerking.. Jan ontving geld, heerlijkheden en aanstellingen als admiraal van 

Guyennee en als raadslid-kamerheer.1" 8 

Tochh bood Karels spectaculaire Bretonse bruiloft Maximiliaan ook nieuwe 

kansen.. Eerüjds, bij de vrede van Atrecht, had de aartshertog zich node neergelegd 

bijj  de Franse overheersing van Artesië en het Vrijgraafschap.109 Nu de Franse ko-

ningg zijn dochter Margareta had verstoten, eiste hij prompt beide in 1482 als bruid-

schatt aangemerkte gebieden terug. Maximiliaan zette zijn aanspraken kracht bij met 

enkelee militaire successen in het Vrijgraafschap. Jan van Chalon, die intussen als 

koninklijkk stadhouder naar dit gewest was gezonden, besefte dat telgen uit de 

Bourgondisch-Habsburgsee dynastie er weldra opnieuw de dienst zouden uitmaken. 

Maarr ook Maximiliaan had er belang bij zich weer te verzoenen met de prins van 

Oranje.. Deze stond immers nog steeds aan het hoofd van een aanzienlijk netwerk 

vann vrienden en verwanten in het Vrijgraafschap. Naar alle waarschijnlijkheid 

bedongg Jan van Chalon dan ook al tijdens de onderhandelingen die hij in het voor-

jaarr van 1493 namens Karel VII I met vertegenwoordigers van Filips de Schone en 

1,177 Zie voor de huwelijksplannen van Maximiliaan en Anna vooral H. Wiesflecker, Kaiser 
MaximilianMaximilian I. I, 319-330 en G. Bischof, 'Maximilien 1°, roi des Romains', 457-471. 
mm Jan trad zelfs op als Anna's getuige bij haar huwelijk met Karel MI L Cfr. M. Harsgor, 
RschercbesRschercbes sur ie personnel. 7, 809 en Y. Labande-Mailfert, 'Le manage d'Anne de Bretagne', 

17-42. . 
mm C. Rossignol, La Bourgogne sous Charles VIII, 127 en 197 e.v en Y. Labande-Mailfert, 
CharlesCharles VIII, 132-138 en 165-168. 
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Maximüiaann had aangeknoopt waarborgen omtrent zijn toekomst in Habsburgse 

dienst.110 0 

Opp 5 mei, na een laatste gespreksronde die zich ongeveer een maand had 

voortgesleept,, bereikten alle partijen111 een definitieve overeenkomst in Senlis.112 

Nogg geen twee weken nadat Maximiliaan dit verdrag had geratificeerd, verleende 

hijj  de prins van Oranje tal van gunsten. Jan verwierf bijvoorbeeld opnieuw de 

heerlijkhedenn in het Vri j graafschap die Karel de Stoute eertijds aan zijn oom 

Lodewijkk had toegewezen. Verder mocht de prins voortaan de plaatselijke goud-

enn züvermijnen ontginnen tegen een geringe vergoeding. Een klein jaar later, in 

novemberr 1494 volgde de ultieme beloning. Jan van Chalon werd opnieuw aan-

gesteldd tot stadhouder van het Vnjgraafschap, ditmaal namens Maximil iaan.m De 

Roomsee koning hoopte met de hulp van de machtigste lokale edelman het hertog-

domm Bourgondië opnieuw voor zijn dynastie te winnen. 

Maarr de prins van Oranje liet zich niet zo makkelijk voor de wagen van een 

anderr spannen. In de lente van 1495 trouwde hij voor de tweede maal, nu met 

Phüibertee van Luxemburg, de erfdochter van Antoon van Luxemburg.114 Deze 

Antoonn was de derde zoon van de ongelukkige graaf van Saint-Pol die Lodewijk 

X II  in 1475 naar het schavot had gezonden.115 In datzelfde jaar waren Franse troe-

penn erin geslaagd Antoon, de toen-malige aanvoerder van de hertogelijke troepen 

inn belde Bourgondië's, te vatten. Een verdere loopbaan in koninklijke dienst leek 

Antoonn nu de veiligste optie. Op deze wijze hoopte hij een deel van zijn vaders 

11(11 M. Harsgor, Recherches sur te personnel. I, 809-811 en Y. Labande-Mailfert, 'Autour du traite 
dee Senlis', 255-258. Deze auteur baseert zich vooral op de berichten die de Milanese gezan-
tenn bij de Mechelse, Weense en Franse hoven naar het thuisfront zonden. Zie ook Philippe 
dee Commynes, Mémoires. III,  ed. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 25. Namens Füips de 
Schonee nam Engelbrecht van Nassau* aan deze onderhandelingen deel. Maximiliaan werd 
err vertegenwoordigd door Wolfgang van Polheim*. 
1111 Naast de hierboven genoemde partijen vaardigden o.a. ook de oude keizer Fredenk II I 
enn het Zwitsers eedgenootschap vertegenwoordigers naar de onderhandelingen af. 
1122 De tekst van de vrede van Senlis bij J. Dumont ed., Corps universe/diplomatique. HI/2, 303-
311. . 
mm M. Harsgor, Recherches sur te personnel. I, 810-811. Maximiliaan zou het Vnjgraafschap 
besturenn namens zijn zoon Filips de Schone tot in 1498. Cfr. L. Febvre, Philippe II et la 
Franche-Comté,Franche-Comté, 37. 
1144 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 817-818. 
11:11 Zie voor wat volgt C. Bonabelle, Etude sur les seigneurs de Ligny', passim en M.T. 
Caron,, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 345 en 348-350. 
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erfeniss in handen te krijgen. Die gok bleek terecht. Antoon werd beloond met de 

graafschappenn Brienne en Ligny die eertijds aan Lodewijk hadden toebehoord.116 

Dezee bezittingen maakten van Antoon de meest vooraanstaande edelman langs de 

noordoostelijkee rand van het koninkrijk. Toch drong hij niet door tot de kern van 

raadsheren-kamerlingenn die de Franse politiek in het laatste kwart van de vijftiende 

eeuww in toenemende mate uitstippelden.117 Wel deed een Frans monarch nooit 

tevergeefss een beroep op Antoon wanneer hij met één van de Habsburgse 

dynastenn wenste te onderhandelen.118 

Zoo Maximiliaan intussen nog rekende op de prins van Oranje bij zijn po-

gingenn het hertogdom Bourgondië te veroveren, dan ontwaakte hij in augustus 

14955 blijvend uit die droom. Terwijl de keizerlijke troepen zich opmaakten langs de 

Saónee om het hertogdom binnen te vallen, trok Jan van Chalon naar Piëmonte. 

Samenn met Philippe de Commynes poogde hij Karel VII I er toe te bewegen zich 

uitt het Italiaanse moeras terug te trekken, waar deze intussen in was verzeild. " y 

Klaarblijkelijkk meende de prins van Oranje dat een verdeeld Bourgondië zijn eigen 

belangenn diende. Sommigen, zoals de Florentijnse gezanten aan het Franse hof, 

vermoeddenn zelfs dat Jan van Chalon er heimelijk naar streefde om beide Bour-

gondië'ss uiteindelijk voor zichzelf in te palmen.120 

Welkee plannen Jan van Chalon verder ook koesterde, de voortdurende be-

twistingg van zijn soevereiniteit over het prinsdom Oranje door de raadsheren van 

hett parlement van Grenoble schaadde intussen wel zijn aanzien. Slechts koninklijke 

directievenn zouden deze sluipende uitholling van Jans gezag kunnen stoppen. 

Daaromm poogde hij zich voortaan in de gunst van Karel VII I en vanaf 1498 ook in 

1166 Bnenne-le-Chateau ligt nu in departement Aube, arr. Bar-sur-Aube; Ligny en-Barrois in 
hett departement Meuse, arr. Bar-le-Duc. Antoons derde graafschap Roucy ligt in het dept. 
vann de Aisne, arr. Laon, k. Neufchatel-sur-Aisne. 
1177 M. Harsgor, 'Maïtres d'un royaume', 135-146. 
1188 Cfr. Jean Molinet, Ckroniqws. II, 400, 413, 449, 460-464, 490, 499, 502, 505 en 553 en Y. 
Labande-Mailfert,, 'Autour du traite de Senlis', 260-261. 
u<)u<) Zie voor Maximiliaans inval in Bourgondië C. Rossignol, La Bourgogne sous Charles VIII, 
188-196.. Voor Jan van Chalons trek naar Piëmonte: Philippe de CommyneS, Mémoires. III, 
ed.. J. Calmette m.m.v. G. Durville, 221-227 en P. Pellicier en B. De Mandrot eds., Leitres de 
CharlesCharles UIL IV, 204. Voor Karel VII I in het "Italiaanse moeras": A. Jouanna, La France du 
XIXI77 ° siècle, 171-174. 
12,11 Brief van G. Vespucci en P. Capponi aan Piero dl Medici d.d. 6 mei 1494, in: G. 
Canestrimm en A. Desjardins eds., Negotiations dtplomatiques, 387. 
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diee van diens opvolger Lodewijk XI I te handhaven.121 Maar ook Maximiliaan wilde 

dee prins, ondanks alles, met van zich vervreemden. Daarom behield de keizer Jan 

propro forma als stadhouder van het Vnjgraafschap en liet hij hem tot bij diens over-

lijdenn in april 1502 een fors jaargeld van 6000 pond tournois uitkeren.122 

Janss enige zoon Filibert*  was dat op ogenblik slechts een maand oud.123 

Tijdenss de daaropvolgende jaren overstelpten zowel de Habsburgers als de Franse 

koningenn het kind en zijn moeder met gunsten.124 Wie dit stel voor zich kon win-

nen,, beheerste het Vnjgraafschap en verwierf een doorgangsroute naar Noord-

Italië,, een gebied waar zowel de Habsburgse als de Franse monarchen steeds meer 

belangstellingg voor betoonden. 

Dee Habsburgers trokken aan het langste eind. Sinds 1508 oefende Margareta 

vann Oostenrijk de souvereimteit uit over het Vnjgraafschap, en dit voor de duur 

vann haar leven.125 Après tres instante requeste van haar neef, de jonge Karel V, ver-

trouwdee zij Füibert in 1517, die toen net vijftien jaar oud was, het stadhouderschap 

overr dit gebied toe.12r' Frans I reageerde prompt met de inbeslagname van alle 

bezittingenn van de pnns waar hij de hand op kon leggen.127 Een dergelijke klap 

brachtt Filibert echter niet, zoals eertijds zijn vader, meteen aan het twijfelen. 

1211 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 815-817. 
1222 Ibidem, 818. 
1255 Zie voor wat volgt: U. Robert, Philibert de Chalon, 12-20, K. Brandi, Keiler Karel lr, 241-
2455 en 258^259 en M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 820. 
1244 Zo werd Filibert al in 1516, op zijn veertiende, uitverkoren tot \Tiesndder. Eerder, in 
1513,, had Lodewijk XI I een schenking van 50.000 £ beloofd. Cfr. M. Harsgor, Recherches sur 
IeIe personnel, ƒ, 820 en 833. 
[2:>[2:>  Met deze schenking kwam Maximiliaan tegemoet aan de wensen van de plaatselijke sta-
tenvergadering,, die de ambitieuze keizer wantrouwden, en aan de verzuchtingen van Mar-
gareta,, die meende dat ze het regentschap over de Nederlanden met aankon zonder te 
beschikkenn over een groot persoonlijk vermogen. Cfr. L. Febvre, Philippe II et la Franche-
Comté,Comté, 37 en J. de Iongh, Margareta van Oostenrijk, 142-143. Voor haar bewind ui het Vnj-
graafschapp A. Walther, Die Anfdnge Karls l'., 187-199. 
12f'' Na Jan van Chalons overlijden was Willem van Vergy stadhouder geworden. Hoewel 
zijnn beleid geen succes bleek, mocht hl) dit ambt tot in 1517 behouden. Cfr. Hoofdstuk II I 
n.. 55. J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and Papers. 11/2. 1517-1518, 1152. Zie verder 
A.. Walther, Die Anfange Karls V., 198 en U. Robert, Philibert de Chalon. I, 20. Filiberts jaar-
geldd van 4.000 £ kwam ook uit Karels schatkist en met uit die van Margareta. 
1277 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. /, 821. 
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Integendeel,, de prins van Oranje groeide in korte tijd uit tot één van Karels 

bekwaamstee veldheren. Karel beloonde Füibert rijkelijk . In 1522, na de Habsburg-

see overwinning bij Doornik, ontving hij een ruim aandeel van de in Artesië en 

Picardiëë veroverde gebieden.128 Zes jaar later volgde de zeer prestigieuze en lucra-

tievee benoeming tot vice-koning van N a p e l s .m Veel plezier beleefde Filibert met 

aann dit ambt. Nauwelijks had hij de Fransen uit dat koninkrijk verjaagd en hun 

partijgangerss bestraft of hij ontving van de net tot keizer gekroonde Karel de 

opdrachtt Florence te belegeren en de stad aan de Medici over te leveren. Filibert 

zouu de val van de Florentijnse Republiek niet beleven. Op 2 augustus 1530 sneu-

veldee hij tijdens een schermutseling van ruiterij korps en bij Gavinana, in de buurt 

vann Pistoia. 

Tijdenss zijn korte krijgshaftige leven had Füibert verzuimd te trouwen. 

Füibertss erfenis viel toe aan zijn neef René*, de enige zoon van zijn zuster Claudia 

enn haar echtgenoot Hendrik II I van Nassau*. Net zoals Filibert wierpen René en 

dienss neef en opvolger Willem van Oranje-Nassau zich al snel op als vertrouwe-

lingenn van Karel V.130 Later droeg Willems prinselijke titel er zeker toe bij dat de 

Nederlandsee tegenstrevers van Filips II hem erkenden als hun aanvoerder.131 O ok 

Willemss nazaten koesterden hun prinselijke titel. Ten tijde van de Republiek 

verhoogdee die titel het aanzien van de stadhouders en bood hij hun emg houvast 

bijj  hun voortdurende worsteling om de macht met de stedelijke regenten.132 Ruim 

driee eeuwen na de dood van Jan van Chalon verwierf een prins van Oranje alsnog 

koninklijkee status133. 

Dee lotgevallen van de prinsen van Oranje illustreren de uitdagingen waar 

ledenn van hoog-adellijke, quasi vorstelijke geslachten steeds vaker voor stonden 

12ftt AN. Sine J. Trésor des chartes 799 f. 5. 
1299 Zie voor wat volgt F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbehörden, 104-105 
enn G. Galasso, Alkperiferia dell'impero, 63-69. 
1300 H.P.H. Jansen, 'I. De Bredase Nassaus', 42-44. 
1311 Dit was ook de inschatting van Italiaanse waarnemers die de toestand in de Nederlanden 
enn het prinsdom Orange evalueerden BAV Codices ürbinates Latini 817 deel II f. 190 e.v. en 
ASVASV Miscellanea. Armacüo II. Vol. 67 f. 14-15. Zie ook K.W. Swart, 'Wat bewoog Willem 
vann Oranje', 568-571. 
1322 O. Mörke, 'Sovereignty and Authority', 455-477 en W. Fnjhoff, 'Het Haagse hof in na-
tionaall  en Europees perspectief, 10-16. 
1333 E.H. Kossmann, De Lage Landen. 1780-1980. 1, 101. 
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vanaff  de tweede helft van de vijftiende eeuw. Vorsten zoals de Franse koningen of 

dee Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers hadden intussen zoveel 

machtt verworven dat ze dergelijke edellieden er toe konden dwingen mee te wer-

kenn aan de verdere uitbouw van hun rijken. Voor het blok gezet, restte deze lieden 

geenn andere keuze dan buigen of barsten. Füibert van Chalons*  levensverhaal 

toontt aan dat buigen meer opleverde dan barsten. Zijn duidelijke keuze voor een 

loopbaann in Habsburgse dienst maakte van het pr insdom Oranje een hoogst 

onzekerr bezit, maar hij behield steeds de titel.134 Het aanzien dat deze titel Füibert 

verschaftee en het vertrouwen dat Karel V hem schonk, leverden hem enkele van 

dee hoogst bereikbare ambten op in de uitdeinende Habsburgse samengestelde 

monarchie. . 

W.F.. Leemans en E. Leemans-Prins, Guillaume de Nassau et laprincipauté d'Orange, 8-12. 


