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Hoofdstukk VII. 
Hett falen van de Vlaamse regentschapsraden. 

Wildee een vorst aristocraten met succes betrekken bij het vergroten van zijn eigen 

macht,, dan moesten zijn aanspraken op gezag natuurlijk wel onbetwist zijn. Wan-

neerr daarover twijfel bestond, vond de vorstelijke pretendent een adellijke factie 

tegenoverr zich. De speelruimte die de edellieden voor zichzelf opeisten, vormde de 

inzett van dergelijke conflicten. Indien de oproenge edellieden coalities aangingen 

mett ontevreden stedelingen, ontstond er voor de vorstelijke pretendent een uiterst 

penibelee situatie. 

Eenn dergelijk conflict ontbrandde nadat Maria van Bourgondië op 27 maart 

14822 bezweken was aan de gevolgen van een jachtongeval.1 Het huwelijkscontract 

datt Maria en Maximüiaan in 1477 ten overstaan van de Leden van Vlaanderen had-

denn gesloten, bepaalde dat de overlevende echtgenoot geen rechten kon laten gel-

denn in de landen van de overledene.2 Op haar doodsbed had de hertogin echter 

eenn testament laten redigeren. Daarin wees ze Maximiliaan aan als voogd voor 

Filipss en Margareta, hun minderjarige kinderen, en als regent voor haar landen.3 

Di tt testament bond Maria's onderdanen niet in het minst. Alleen de leden van de 

Staten-Generaall  konden Maximiliaan erkennen als tuteur, mambour et regent ou nom 

desditsdesdits enffans, des pays et seigneuries de par dechd.A 

Tijdenss de vergadering die Maximiliaan, nog geen maand na het overlijden 

vann zijn echtgenote, met dat doel had samengeroepen, stemden de meeste afvaar-

digingenn hier slechts schoorvoetend mee in. Alleen de Vlamingen hielden het been 

stijf.. Zij wilden Maximiliaan wel dulden als chief du pays, maar ze weigerden hem het 

11 R. Van Uytven, 'Cnsis al cesuur', 420. 
22 De tekst van dit contract bij J. Dumont ed., Corps universe! diplomatique. Ill/'2, 9 e.v. Wel 
hadd Mana, in een private akte, Maximiliaan het bezit toegezegd van al haar landen mocht 
zijj  kinderloos overlijden. Cfr. H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 133-134 en S. Dauchy, 
DeDe processen in beroep uit X 'laanderen, 186-187. 
33 E.M. von Lichnowsky, Geschichte des Houses Habsburg. 1111, DCCXXXIV en H. Wiesfle-
cker,, Katser Maximilian I. I, 160-162. Een verslag van Mana's laatste dagen bi] W. jappe Al-
bertss ed., Dit sijn die wonderlijcke oorloghen, 150-159. 
44 Citaat bij L.P. Gachard ed., 'Relation des Etats généraux', 316. Het komt uit het verslag 
datt een Naamse afgevaardigde bijhield van deze zitting van de Staten-Generaal (Gent, 28 
aprill  - 3 mei 1482). De rol van de Staten-Generaal bij de machtsoverdracht aan een troon-
opvolgerr of regent bij R. Wellens, Les Etats Généraux, 378-384 en J. Gilissen, 'Les Etats 
générauxx des pays de par deca', 295-298. 
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regentschapp op te dragen.5 In hun ogen moest het graafschap worden bestuurd: 

Soub^Soub^ Ie nom de monseigneur Phelippe par ïadvis de ceulx de son sang et de son consetl estans et 

ordonne^ordonne^ le% luy.6 

Lodewijkk XI maakte intussen gebruik van de in de Bourgondische landen 

heersendee verwarring. Zijn troepen verbraken het lopende bestand. Nog in april 

plunderdenn ze een tiental dorpen en namen ze Bouchain in. Op 28 juli viel Aire. 

Dezee Artesische vesting vormde de toegangspoort tot Vlaanderen. De Vlaamse 

clericii  en edellieden, de Bruggelingen en de rechtstreekse bedreigde Ieperlingen 

blekenn nu wel bereid Maximiliaan te bekleden met het regentschap. Maar de radi-

calee Gentenaars handhaafden hun veto.7 

Maximihaann stond met de rug tegen de muur. De Gentenaars hielden zijn 

kinderenn onder hun hoede. Elke regeling van het voogdij- en regentschap die hun 

goedkeuringg niet wegdroeg, was gedoemd te mislukken. Ook de afgevaardigden 

vann bijna alle andere steden en gewesten drongen in de opeenvolgende vergaderin-

genn van de Staten-Generaal aan op een onmiddellijke vrede met de Franse koning. 

Zee waren bereid hiervoor een zeer hoge prijs te betalen. Door te weigeren op hun 

wensenn in te gaan, zou de Habsburger hen alleen maar verder van zich vervreem-

den.. Bovendien had Lodewijk XI een bestand gesloten met Eduard IV , Maximi-

liaanss Engelse bondgenoot.8 

Lodewijkss verlanglijstje was bekend. Füips van Crèvecoeur, sinds 1477 de 

koninklijkee stadhouder in Artesië en Picardië, had het al eerder aan leden van de 

55 Naar de woorden van de Gentse pensionaris Willem Rijm die op 29 april 1492 sprak in de 
Staten-Generaal;; cfr. L.P. Gachard ed., 'Relation des états généraux', 320-321. Zie verder 
W.P.. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie?', 262-277; Idem, De volksvertegenwoordiging, 137-
1411 en 311-315; Idem en W. Prevenier, De Bourgondiërs, 221; V. Fns, Histoire de Gand, 138; 
F.W.N.. Hugenholtz, 'Crisis en herstel', 11-12 en H.G. Koemgsberger, 'Fürst und Generaal-
staten',, 568-569 en bovenal R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 186-190. 
66 Citaat bi; Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre. IV, 288. 
77 Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 394-396; R. Van Uytven, 'Crisis als ce-
suur',, 421-423 en H. Wiesflecker, Kuiser Maximilian I. I, 162-164. Maanderens kwetsbaar-
heidd en de verdediging door de milities tegen de Franse inval bij W.P. Blockmans ed., Han-
delingendelingen van de Leden. I, 209-221 en 230-237. 
88 Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 493-496; F.W.N. Hugenholtz, 'Crisis 
enn herstel', 12; R. Van Uytven, 'Crisis als cesuur', 421-422; R. Wellens, Les Etats généraux, 
191-1944 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 163-164. 
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Nederlandsee Staten doorgegeven.̂ Maximiliaans dochter, Margareta, diende, zodra 

zee daartoe de vereiste leeftijd zou bereiken, te trouwen met de Dauphin.10 Tot die 

tij dd zouden Franse hovelingen zorg dragen voor haar opvoeding. Ook zou Lode-

wij kk zijn recente veroveringen aanmerken als Margareta's bruidschat. Deze bestond 

duss uit het grootste deel van Artesië, het Vnjgraafschap en enkele kleinere territo-

riaa uit de Landen van derwaarts over. In december stemde uiteindelijk ook Maximiliaan 

inn met deze voorwaarden. Twee dagen voor Kerstmis ondertekenden gevolmach-

tigdenn van Lodewijk en van Maximiliaan samen met een ruime afvaardiging van de 

Nederlandsee staten te Atrecht een vredesverdrag in die zin.11 

Maarr ook de Atrechtse vrede bracht een regeling voor het regentschap in 

Vlaanderenn met dichterbij. Wel integendeel, nauwelijks drie weken later, op 10 ja-

nuarii  1483, organiseerden de Drie Leden te Gent een huldigingsplechtigheid voor 

Filipss de Schone. Een half jaar later deden de Leden de cermonie nog eens over te 

Brugge.122 Op deze wijze voorzagen de Leden de inmiddels gegroeide praktijk van 

eenn juridische grondslag. Zij bestuurden immers de facto het graafschap. Koning 

Lodewijkk XI , formeel de Vlaamse suzerein, steunde hen daarin.13 Voorlopig wei-

gerdee Maximiliaan dan ook de vrede van Atrecht te bekrachtigen.14 

Dee Leden voegden de piepjonge vorst meteen ook een stel hoog-adellijke 

raadsherenn toe die samen met hen namens Filips Maanderen zouden moeten 

besturen.. Ook onder deze aristocratische raadsheren telden Brugge en Gent hun 

vertrouwelingen:: ze konden rekenen op respectievelijk Lodewijk van Brugge-

Gruuthuse**  en Adnaan Vilain* , heer van Ressegem. Verder behoorden ook vier 

herenheren van den (- vorstelijken) bloede tot Filips' raadsheren: Adolf van Kleef*, Filips van 

Bourgondië-Beveren*,, Jacob van Savoie*, graaf van Romont en Wolfert van Bors-

99 M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 1093 en R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 193-194. 
100 De latere koning Karel M i l , geboren op 30 juni 1470. 
111 De tekst van de vrede van Atrecht o.a. bij Jean Molinet, Chromques. I, 377-406 en J. Du-
montt ed., Corps universel diplomatique. Ill  12 , 100-107. 
122 Nicolaes Despars, Chromjke van den lande en graefscepe van Vlaenderen. IV, 229-230 V. Fns, 
HistotreHistotre de Gand, 138-139 en Kervyn de Lettenhove, Histotre de Llandre. IV, 295-296. Cfr. R. 
Wellens,, Les Etats Généraux, 190-195; W.P. Blockmans, 'Autocratie et polyarchie', 277 en R. 
Vann Uytven, 'Crisis als cesuur', 423. 
uu W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 80-81; Idem, 'Autocratie ou poly-
archie?',, 276-277 en S. Dauchy, De processen in beroep uit Vlaanderen, 187-188. 
144 Maximiliaan zou de vrede van Atrecht alsnog bezegelen op 24 maart 1483. Cfr. L. Devü-
lerss ed., 'Le Hainaut après la mort de Marie de Bourgogne', 294-299. 
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sele*.. Zij dienden enige legitimiteit aan het optreden van hun collega's raadsheren 

enn van de Leden te verlenen. 

Maximiliaann van Oostenrijk was er de man met naar om zich bij de situatie 

neerr te leggen. Maar de gebeurtenissen naar zijn hand zetten kon hij met. Niet al-

leenn in Vlaanderen en in het prinsbisdom Luik,15 maar ook in het Sticht, in Gelre 

enn in Holland en Zeeland zagen opponenten van de Bourgondisch-Habsburgse 

vorstenn hun kans schoon. 

Inn het Nedersticht keerden de onrust zich allereerst tegen bisschop David 

vann Bourgondië. Deze bastaardzoon van hertog Fürps de Goede had in 1456 de 

zetell  van Terwaan ingeruild voor het rijkere en prestigieuzere Utrecht.16 Sinds die 

tij dd had David gepoogd de belangen van zijn vorstelijke familieleden te behartigen 

zonderr de zelfstandigheid van het Sticht helemaal op te geven. De stedelijke be-

stuurderss in Utrecht en Amersfoort stelden zoveel toewijding met op prijs. Samen 

mett enkele edellieden uit het Hollands-Stichtse grensgebied die in onmin leefden 

mett de Bourgondische bestuurders startten ze een campagne tegen David.17 In 

februarii  1482 riepen ze Engelbrecht, de jongere broer van de hertog van Kleef, uit 

tott ruwaard en beschermer van het Utrecht. In mei 1483 overmeesterden ze zelfs bis-

schopp David en voerden ze hun gevangene op een mestkar af naar Amersfoort. 

Dee troebelen in het Nedersticht beroerden ook Holland. De Hoekse ballin-

genn die hun toevlucht hadden gezocht bij de oproerige Stichtenaren bedreigden de 

nett herstelde rust in het graafschap. Daarom waren de Hollandse Staten ook bereid 

Maximiliaann te steunen bij de pacificatie van het Nedersticht ten voordele van 

Davidd van Bourgondië en het persoonlijk prestige van de aartshertog.18 

Wildee Maximiliaan deze kans grijpen, dan moest hij een compromis sluiten 

overr het regentschap in Vlaanderen. Dat dit compromis er ook kwam, dankte de 

155 Zie Hoofdstuk VIII . 
"'' Cfr. S.B.]. Zilverberg, David van Bourgondië. 
177 Zie voor wat volgt M.J. van Gent, 'Terti/e/ike saken", 320-321; 336-340 en 360-362 en R. 
vann Uytven, 'Crisis als cesuur', 422-423. Bedoeld zijn Hoekse edellieden zoals Jan, burg-
graaff  van Montfoort*  die betrokken waren bij de onlusten in Holland tussen 1479 en 1481 
enn die uit het graafschap waren verbannen. 
188 Cfr. H. Kokken, Steden en Staten, 236 en vooral M.j . van Gent, "Pertijelike saken", 363-369. 
Dee Hollandse staten droegen ook de kosten van het garnizoen dat Maximiliaan vanaf sep-
temberr 1483 in Utrecht legerde. Aanvoerder van het garnizoen was Fredenk van Egmond, 
heerr van IJsselstein. 
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aartshertogg in niet geringe mate aan de diplomatieke kwaliteiten van de Brugse 

magistraat.. De Bruggelingen bleken bovendien bereid het leeuwendeel van de af-

koopsomm die Maximiliaan verlangde op te brengen. Formeel bestond deze som uit 

dee tegenwaarde van de jaarlijkse opbrengst van de vorstelijke domeinen in Vlaan-

deren.. Verder wenste Maximiliaan dat men hem de aan de landsheer verschuldigde 

eerbiedd zou betuigen. In ruil hiervoor stemde Maximiliaan in met de oplossing die 

dee radicale Gentenaars al van bij het begin van de crisis voorstonden., ,J Op 5 juni 

14833 en ^olang het hem ^ou behagen1" erkende de aartshertog een regentschapsraad die 

voorlopigg namens hem het graafschap zou besturen. Die raad zou paritair zijn 

samengesteld:: naast één vertegenwoordiger voor ieder van de drie grote steden 

zoudenn er drie aristocraten in zetelen. Hiertoe duidde Maximiliaan Adolf van 

Kleef*,, Filips van Bourgondië-Beveren* en Lodewijk van Brugge-Gruuthuse* aan. 

Dezee drie heren waren vliesridders, de eerste twee behoorden ook tot de vorste-

lijk ee familie. 

Dee praktijk verschilde al snel van de theorie. Namens de Leden namen vrij -

well  steeds meerdere afgevaardigden per stad aan de zittingen van de regentschaps-

raadd deel. Ook de aristocraten verruimden de kring. Meteen al in juni 1483 verwel-

komdenn ze Adnaan Vilain, hoewel deze geen mandaat van Maximiliaan had gekre-

gen,, ter vergadering. Later traden ook Lodewijk van Brugge's zwager Wolfert van 

Borssele*211 en Jacob van Savoie-Romont*22 toe tot dit college. 

Dee regentschapsraad betoonde zich erg actief. Zo vaardigde hij tientallen or-

donnantiess uit die de economische activiteit in het graafschap soms diepgaand 

beïnvloedden.. Deze wetgevende ïmatieven verklaren ook de regelmatige deelname 

vann de Voorzitter van de Raad van Vlaanderen, Paul de Baenst, heer van Voorme-

199 V. Fris, 'Jan van Coppenhole', 97 en L.M.G. Kooperberg, Margareta van Oostenrijk, 15. 
2(11 In de opnchtingsakte van de regentschapsraad stipuleerde Maximiliaan uitdrukkelijk dat 
dezee het bestuur zou waarnemen: "tant qu'il nous plaird''. Cfr. W.P. Blockmans, 'Autocratie 
ouu polyarchie', 339-340. Zie voor wat volgt; Ibidem, 278-289 en Idem, De volksvertegenwoordi-
ging,ging, 137-139. 
211 Maximiliaan had Wolfert van Borssele in februan 1480 ontslagen als stadhouder van 
Holland-Zeeland.. Sindsdien leefde Wolfert op slechte voet met de aartshertog. 
222 Jacob was vooral actief op militair vlak. Als kapitein-generaal van Maanderen voerde hij 
dee stedelijke milities aan. 
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zele,233 van Filips Wielant24 en van enkele van hun collega's junsten aan de vergade-

ringen. . 

Intussenn verliep Maximüiaans veldtocht in het Nedersücht voorspoedig. 

Beginn september 1483 hadden Utrecht en Amersfoort hun poorten voor zijn troe-

penn geopend. Omstreeks dezelfde tijd vernam de aartshertog dat zijn oude vijand 

Lodewijkk XI eindelijk was overleden. Lodewijks enige zoon Karel was toen dertien 

jaarr oud. Naar het zich liet aanzien, zou het koninklijk gezag in Frankrijk langere 

üjdd worden verzwakt.25 Meteen vervielen voor Maximiliaan de redenen waarom hij 

hadd toegestemd in een compromis met de Vlaamse Leden. Nauwelijks vier maan-

denn nadat de aartshertog de regentschapsraad had erkend, besloot hij deze niet lan-

gerr te gedogen.26 

Dee leden van de regentschapsraad lieten zich echter weinig gelegen aan 

Maximiliaanss bevel. Al snel ontstond een patsituatie. De uiterst venijnige brieven 

waarinn beide partijen elkaar een wederrechtelijke greep naar de macht verweten, 

vormdenn de voorbode van een gewapend conflict.27 De zelfverklaarde regenten 

voegdenn ook de daad bij het woord. In november 1483 lieten ze beslag leggen op 

allee Vlaamse douairegoederen van Margareta van York, weduwe van Karel de 

Stoutee en medestandster van Maximiliaan.28 Tot dit weduwegoed hoorden de ste-

denn Oudenaarde en Dendermonde. Beide plaatsen lagen langs de Schelde, respec-

tievelijkk stroomop -en stroomafwaarts van Gent. 

Vnjwell  onmiddellijk poogden Maximiliaans tegenstrevers tevens de Franse 

kroonn te betrekken bij het conflict. Zo stuurden ze in december 1483 een delegatie 

naarr Karel VII I en diens regenten, zijn zuster Anna en haar echtgenoot Pieter van 

Beaujeu29.. Goede bekenden van het Franse hof zetten de toon in dit gezantschap. 

111 Kerckhoffs-de Hei) een biografie van hem heeft opgenomen. 
244 Recente biografieën van Filips Wielant bij A.J.M. Kerckhoffs-de Hei], De Grote Raad. II, 
157-1622 en J. Buntinx, in: NBW. I ' , k. 1009-1019. 
233 Lodewijk XI overleed, na een langdurig ziekbed, op 30 augustus 1483 te Plessis-lez-
Tours.. Cfr. Philippe de Commvnes, Mémoires, 480-514 en Y. Labande-Mailfert, Charles VIII, 
29-36. . 
266 W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie?', 281-282. 
277 Deze brieven zijn uitgegeven door Kervyn de Lettenhove, Histotre de F/andre. \ ', 526 542. 
2MM S. Dauchy, 'Le douaire de Marguerite dYork', 80-88 en Idem, De processen in beroep, 193. 
Meerr over de samenstelling van het weduwegoed bij P. Robins, 'Le veuvage et le douaire', 
123-137. . 
y)y) De instructies voor de Maamse gezanten d.d. 12.12.1483 werden uitgegeven door Ker-
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Filipss van Bourgondië's*  vader, Antoon* resideerde daar sinds 1477 en Jacob van 

Savoie-Romont**  was een oom van de jonge koning.30 Op concrete Franse steun 

hoefdenn de Vlamingen, voorlopig althans, echter niet te rekenen. Net toen de 

Vlaamsee delegatie bij koning en regenten aankwam, vergaderden die te Tours met 

dee Staten-Generaal. De derde stand bedong er ondere andere een fikse korting van 

dee belastingen. 

Antoonn van Bourgondië*  mat zichzelf wel opnieuw een rol toe in de Lage 

Landen.. Hij reisde in mei 1484 naar Brugge.'1 Inmiddels had de gezagscrisis die in 

dee Bourgondische landen heerste ook de prestigieuze broederschap van het Gul-

denn Vlies aangetast.32 Sinds het vorige kapittel waren ruim vij f jaren verlopen, de 

statutenn vereisten dus dat de ridders er in loop van 1484 een zouden organiseren. 

Wiee dat kapittel moest voorzitten, was minder duidelijk. De vij f vl iesndders die ze-

teldenn in de Vlaamse regentschapsraad meenden dat Maximiliaan dat voorrecht 

niett toekwam. Na het overlijden van Maria van Bourgondië kon slechts haar zoon 

Filipss erfgenaam en souverein van de Orde wezen. In afwachting van Filips' meer-

derjarigheidd moest de Orde haar kapittels maar opschorten. Zo er toch al zou ver-

gaderdd worden, kon één van hen wel optreden namens Filips. Ridders uit de omge-

vingg van Maximiliaan betwistten deze zienswijze. Zij voerden aan dat Maximiliaan 

tijdenss het Brugse kapittel van 1478 eenstemmig was aangewezen als hoofden soeve-

reinrein van de Orde en ze zagen geen reden op dit besluit terug te komen. In hun ogen 

stondd niets de reguliere samenkomst van een kapittel en dus ook de verkiezing van 

nieuwee leden in de weg. 

Eenn buitengewone vergadering van vliesridders die in juni 1484 te Dender-

mondee werd gehouden, moest uitkomst brengen. Naast de vij f vliesridders die in 

dee Vlaamse regentschapsraad zetelden, namen ook zeven getrouwen van Maximi-

liaann aan deze vergadering deel: Engelbrecht van Nassau*, Jan van Lannoy*, Bou-

dewijnn van Lannoy*, Jan van Ligne*, Pieter van Hénin-Liétard*, Claude van Tou-

vynn de Lettenhove, Histoire de Flandre. V, 543-546. Zie verder W.P. Blockmans, 'La position 
duu comté de Flandre', 81-82 en Idem, 'Autocratie ou polyarchie', 283-284. 
3(11 Jacobs zuster Charlotte was de moeder van Karel VIII . 
311 W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie', 283-284. 
322 Zie voor wat volgt de Reiffenberg, Histoire de /'Ordre, 126-155. Cfr. F. De Gruben, 'De 
Ordee van het Gulden Vlies', 312-313. 
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longeon**  en Maarten van Polheim*.33 Onder meer door toedoen van bemiddelaar 

Antoonn van Bourgondië bereikten de partijen al snel overeenstemming over Maxi-

miliaanss rol in de Orde van het Gulden Vlies. Maar toen de vliesndders, onder 

drukk van een aantal aanwezige Vlaamse stadsbestuurders, ook een uitweg uit de 

brederee politieke crisis zochten, liepen de besprekingen volkomen vast. 

Eenn gewapend treffen was nu onvermijdelijk.34 Dat beseften ook Füips van 

Beveren-Bourgondië**  en Adolf van Kleef*. Zij trokken zich terug uit de regent-

schapsraad.. Intussen maakten stedelijke milities onder leiding van Jacob van Ro-

mont**  het grensgebied tussen Brabant en Vlaanderen onveilig. Maar het waren de 

troepenn van Maximiliaan die de ene stad na de andere innamen. Langzaam sloten 

zijj  het net rond Brugge en Gent. De resterende leden van de regentschapsraad 

beseftenn dat zonder Franse steun hun dagen waren geteld. Zij deden een klem-

mendd beroep op hun verwanten en kennissen in de Franse koninklijke raad.35 Daar 

namm men nu inderdaad de beslissing soldaten te sturen naar Vlaanderen. Maar dat 

warenn er te weinig en ze kwamen te laat. 

Beginn juni 1485 opende de Bruggelingen hun stadspoorten voor Maximi-

liaanss troepen. Op 28 juni 1485 hield de Vlaamse regentschapsraad op te bestaan.36 

Dee Leden van Vlaanderen droegen de jonge Filips de Schone, die ze tot onder hun 

hoedee hadden gehad, over aan Maxiliaan. Ze erkenden deze laatste nu ook formeel 

alss regent en voogd voor zijn zoon. De meeste partijgangers van de regentschaps-

333 De laatste vijf van deze ndders waren op ïnsügnatie, of minstens met goedkeuring van, 
Maximiliaann verkozen tijdens het kapittel van 's Hertogenbosch in 1481. Engelbrecht van 
Nassauu was gehuwd met Maximiliaans nicht Cimburga van Baden. Jan van Lannoy had als 
ouderdomsdekenn van de \Tiesridders Maximiliaan in 1478 de versierselen van de Orde om-
gehangen. . 
344 Zie voor wat volgt H. Pirenne, Histoire de Belgique. III,  40; R. Wellens, Les Etats Généraux, 
196-197;; W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 81-82; Idem, 'Autocratie ou 
polyarchie',, 289-290; C. Weiss ed., Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle. I, 14-16; P. Pelicier 
ed.,, Lettres de Charles VIII. I, 50-56 en 77-78 en Jean Molinet, Chroniques. I, 446-447 en 455-
456. . 
355 Zie o.a. Jean Molinet, Chroniques. I, 446-449 en D. Potter, War and Government, 41. Alle 
adellijkee leden van regentschapsraad hadden verwanten in de Franse koninklijke raad. Die 
pleittenn er regelmatig voor optreden in Vlaanderen. Cfr. M. Harsgor, Recherches sur Ie person-
nel.nel. Il  en IV, 1077-1116, 1576-1602 en 2356-2367. . 
MM'' Zie voor wat volgt: W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie', 289-292. De tekst van 
dee vrede van Sluis de dato 28 juni 1485 bij J. Dumont ed., Corps universe/ diplomatique. Ill/2, 
145.. Een samenvatting bij I.L.A. Diegenck ed., Inventaire analytique. IV, 112-114. 
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raadd ontsnapten aan vervolging. Een twintigtal prominenten hoefden daarentegen 

niett op genade van de aartshertog te rekenen. Tot deze groep behoorden ook de 

driee vliesndders die de regentschapsraad tot het einde toe hadden gesteund. Jacob 

vann Savoie-Romont*  en Wolfert van Borssele*  wisten te ontkomen naar het 

zuiden.. Allebei zouden ze daar trouwens korte tijd later overlijden. Lodewijk van 

Brugge-Gruuthuse**  werd geïnterneerd te Mechelen. Zij n ordebroeders van het 

Guldenn Vlies berechtten hem. Zij spaarden Lodewijks leven. Maar alle bezittingen 

vann de Bruggeling werden aangeslagen. Daarenboven moest hij een enorme boete 

vann 300.000 gouden schilden (écus) betalen. Een derde van dit bedrag kwam ten 

goedee aan Engelbrecht van Nassau*. Zo zag Engelbrecht alsnog het geld terug dat 

hijj  in de militaire campagnes van Maximiliaan had gestoken. 

N uu hij overal in de Nederlanden was erkend als regent kon Maximiliaan on-

bekommerdd naar Duitsland reizen. Daar werd hij eerst verkozen en later gekroond 

tott Rooms-koning, respectievelijk in februari en in juni I486.37 Het bestuur over de 

Lagee Landen liet Maximiliaan intussen over aan een raad waarin Engelbrecht van 

Nassau*,, Filips van Kleef*, de zoon van Adolf, en kanselier Jan Carondolet zetel-

den.. Deze interimbestuurders zetten de lopende oorlog tegen Frankrijk voort. 

Daarinn waren ze succesrijker dan hun meester. 

Terugg in de Nederlanden kon Maximiliaan de in Frankrijk heersende onrust, 

waarr enkele ontevreden magnaten zich tegen de regenten hadden gekeerd, niet in 

zijnn voordeel uitbuiten.18 Franse troepen onder aanvoering van Filips van Crève-

coeurr namen tijdens de campagne van 1487 de Artesische steden Sint-Omaars en 

Terwaann weer in. De oorlog en de bijhorende stijging van de belastingen, de duurte 

enn de schaarste van levensmiddelen veroorzaakten intussen nieuwe opstootjes in 

Vlaanderenn en Brabant. In het najaar van 1487 braken de Gentenaars weer met 

Maximiliaann en schaarden ze zich onder bescherming van de Franse koning.39 

377 H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 182-199; W.P. Blockmans, 'La position du comté 
dee Flandre', 82-83 en R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 425. 
388 Zie voor deze zogenaamde guerre folk. Y. Labande-Maüfert, Charles 1*111, 55-80. 
399 P. Van Duyse en E. De Busscher ed., Inventaire anafytique, 265-269; I.L.A. Diegenck ed., 
InventaireInventaire anafytique. IV, 134-136; W.P. Blockmans, 'La position du comté de Flandre', 82-
83;; Idem, 'Autocratie ou polyarchie', 293-296; D. Potter, War and Government, 41-42 en R. 
Wellens,, 'La révolte brugeoise', 8-9 en 12. 
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Eindd januari 1488 verloor Maximiliaan volledig controle over de gebeurte-

nissen.. Gentse milities hadden Kortrij k ingenomen. En ook de Bruggelingen keer-

denn zich nu tegen de Roomse koning. Diens poging om hem getrouwe troepen 

heimelijkk de stad in te loodsen had de woede van de Brugse ambachtslieden ge-

wekt.. Maximiliaan die reeds binnen de muren verbleef", was nu de facto een gijzelaar 

vann de roerige stedelingen. Korte tijd later werd hij ook daadwerkelijk hun gevan-

gene.4" " 

Dee Bruggelingen arresteerden tevens tal van vertrouwelingen van Maximi-

liaan.. Degenen onder hen die de tijdens de voorgaande jaren belangrijke ambten in 

hett graafschap hadden uitgeoefend, werden gemarteld en terechtgesteld. Di t lot 

troff  onder andere de voormalige ontvanger-generaal en schout van Brugge Pieter 

Lanchals**  en Jacob van Gistel*, heer van Dudzele. Pieter Lanchals was van een-

voudigee komaf.41 Maar zijn tomeloze inzet als financieel ambtenaar had hem rijk-

domm en status gebracht. Maximiliaan schatte Pieter zozeer naar waarde dat hij hem 

niett alleen had geridderd maar hem ook had aangesteld tot één van zijn hof-

meesters.. Jacob van Gistel behoorde dan weer tot één van de aanzienlijkste ge-

slachtenn in Vlaanderen. Hij was één van de weinige voorname Vlaamse kamer-

herenn die Maximiliaan immer hadden gesteund. Jacob gold dan ook als een ver-

trouwelingg van de Habsburger. Het schavot van deze beide lieden werd opgetrok-

kenn op de Markt waar ook Maximiliaans gedwongen verblijfplaats lag. 

Negenn hovelingen waartegen de Bruggelingen minder concrete grieven 

koesterden,, droegen ze over aan de Gentenaars. Die sloten hen op in het Graven-

steen.. Tot deze groep behoorden, naast enkele anderen, kanselier Jan Carondelet, 

Jann van Lannoy*, heer van Mignoval, zijn naamgenoot en verwant de abt van Sint-

Bertijns*,, Maarten*  en Wolfgang* van Polheim en Filips van Nassau, een bastaard-

broerr van Engelbrecht. 

Diepp onder de indruk van de gebeurtenissen leek Maximiliaan bereid elke 

prijss te betalen om zijn vrijheid te henvinnen. De Bruggelingen van hun kant 

beseftenn dat de toestand zich snel tegen hen kon keren. Paus Innocentius VII I 

starttee begin april een procedure op die hun excommunicatie behelsde.42 Ook in 

4,11 R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 21-26 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian l /, 207-
216. . 
411 Pieter was naar het woord van Jean Molinet, Cbromques. I, 634: 'Tssu de petite maison. 
422 I.L.A. Diegenck ed., Correspondence des magistrals dYpres, 133-136 en jean Molinet, Chrom-
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diee dagen naderde met rasse schreden een leger vanuit het oosten dat was uitgerust 

doorr MaximÜiaans vader, keizer Fredenk III. 43 

Dezee troepenmacht, die wel 15.000 man zou hebben geteld, veroorzaakte 

veell  overlast in de Nederlanden.44 De Staten-Generaal waren dan ook bereid te be-

middelenn in het conflict. Tijdens een vergadering te Gent werkten de vertegen-

woordigerss van de gewesten die Maximüiaan steeds hadden erkend als regent 

samenn met de drie Vlaamse Leden een overeenkomst uit. Bij deze besprekingen 

werdd de intussen vrijgelaten Lodewijk van Brugge-Gruuthuse betrokken.45 Het 

uiteindelijkee resultaat van de onderhandelingen beantwoordde haast volkomen aan 

dee eisen van de radicale Vlamingen.4'1 Zo zou de regende in Vlaanderen opnieuw 

wordenn uitgeoefend door een college van de heren van den bloede en de Drie Leden, 

zoudenn de Staten-Generaal minstens eens per jaar samenkomen en zou Maxi-

müiaann zonder de instemming van deze vergadering geen oorlog mogen voeren 

nochh vrede kunnen sluiten. 

D ee Vlaamse Leden bedongen ook, zeer tegen de zin van de vertegenwoordi-

gerss van de overige gewesten, enkele concessies ten gunste van hun Franse bond-

genoten.. Zo erkenden ze formeel de rechtsmacht van het Parlement van Parijs in 

Vlaanderen.. Verder beloofden de contractanten de vrede van Atrecht voortaan 

striktt na te leven. Maximiliaan moest zich dus blijvend neerleggen bij het verlies 

vann de in 1482 afgestane gebieden. Uiteraard hechtte de Franse koning zijn goed-

keuringg aan deze tekst. Op 16 mei 1488 beloofde ook Maximiliaan zich aan de 

gesteldee voorwaarden te houden.47 In ruil voor deze beloften zou hij zijn vrijheid 

herwinnen.. Wel eisten de Leden een waarborg van de Rooms-koning. Drie lieden 

ques.ques. II, 1-6. 
433 R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 45-47 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 214-
216. . 
444 Zie voor wat volgt R. Wellens, Les Etats Généraux, 199-213 en 373-377; Idem, 'La révolte 
brugeoise',, 49-52 en W.P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 367-368. Het cijfer van 
15.0000 Duitse soldaten bij H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 218. R. Wellens schat hun 
aantall  op 20.000; cfr. diens Les Etats Généraux, 214. 
455 M.P.J. Martens, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 34. 
AfAf>>  De tekst van de overeenkomst bij Jean Molinet, Chrontques. II, 24-31 en bij J. Dumont, 
CorpsCorps universel diplomatique. Ill  12, 199-200. 
4""  Maximiliaans beloften en vrijlating werden in Brugge plechtig gevierd. Cfr. Jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. II, 10-13, R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 50-51 en H. Wiesflecker, Kaiser 
MaximilianMaximilian I. I, 216-218. 
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uitt zijn gevolg moesten zijn plaats als gijzelaar innemen. Zij zouden Brugge of 

Gentt pas kunnen verlaten wanneer Maximiliaan alle punten van de overeenkomst 

zouu zijn nagekomen. 

Slechtss na lang aandringen werden twee Duitse heren bereid gevonden in 

Bruggee achter te blijven. Eén van beide, Velt van Wolkenstein*, werd reeds enkele 

maandenn door de Vlamingen vastgehouden.48 Deze Duitse gijzelaars kregen overi-

genss al voor 1 juni de kans Brugge te verlaten.49 Al s derde gijzelaar duidde Maximi-

liaann Füips van Kleef*  aan. Deze zou in Gent moeten resideren. Ftlips was de eni-

gee zoon van vliesndder en voormalig lid van de Vlaamse regentschapsraad Adolf, 

heerr van Ravenstein*. Ook Filips heeft later altijd volgehouden dat hij slechts met 

tegenzinn en onder stevige druk van zijn vader op het verzoek van Maximiliaan was 

ingegaan.50 0 

Vrijwell  onmiddellijk scheen Maximiliaan de prijs die hij had betaald voor 

zijnn vrijlating te hoog toe. Een week nadat hij uit Brugge was vertrokken, vervoeg-

dee hij zich in Leuven bij zijn vader en diens Duitse troepenmacht. Samen besloten 

zee de aangetaste eer van het huis Habsburg te wreken en Maanderen alsnog onder 

hunn controle te brengen.51 In Filips van Kleef stootten keizer en rooms-koning 

hierbijj  op een onverwachte tegenstander. Zodra de Habsburgse legers het beleg 

voorr Gent sloegen, schaarde Filips zich, met een beroep op zijn eed, aan de zijde 

vann Maximihaans Vlaamse tegenstanders.52 

Filipss was niet de enige aristocraat die op dat ogenblik te Gent verbleef. In 

dee eerste junidagen dook ook Jan van Brugge-Gruuthuse*, heer van Spiere, daar 

op.. Jan was de enige zoon van vliesndder Lodewijk en Margareta van Borssele. 

Bijnaa tien jaar eerder hadden de Fransen hem krijgsgevangen genomen bij Guine-

gatte.. In plaats van zich vervolgens te laten vrijkopen, bouwde Jan een mooie loop-

baann uit in Franse dienst. Bij deze keuze werd Jan wellicht beïnvloed zijn zwager, 

4HH De tweede Duitse gijzelaar was de heer van Hanau. Voor de (moeilijke) identificatie van 
dezee man; zie: R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 49 n. 231. Eerder hadden twee andere 
Duitsee heren voor de eer bedankt. 
499 A. de Fouw, Philips van Kleef, 151-152. 
5,11 BN Fondsfrancais 18897, f. 77r-78v. Cfr. A. de Fouw, Philips van Kleef 142-148. 
311 Maximiliaan voerde ter rechtvaardiging aan dat een onder druk afgelegde eed geen gel-
digheidd bezat. Cfr. Gachard ed., 'Lettres de Maximilien', 1851, 360-361. 
522 Cfr. de brief van Filips van Kleef aan Maximiliaan d.d. 9 juni 1488, in: W.P. Blockmans, 
'Autocratiee ou polyarchie', 355-356 en A. de Fouw, Philips van Kleef, 154-161. 



M II  H ET FALEN VAN DE VLAAMS E REGENTSQ IAPSRADEN 191 

Filipss van Crèvecoeur*, die een dergelijke stap al eerder en met succes had gezet.53 

Dezee laatste was intussen uitgegroeid tot de machtige stadhouder van Picardië en 

dee aanvoerder van de Franse legers in het noorden. Nog tijdens de regering van 

Lodewijkk XI nam de nieuwkomer zitting in de koninklijke raad. De oude koning 

vrolijkt ee ook het familiale leven van weduwenaar Jan op. Lodewijk huwelijkte zijn 

nichtjee Renée van Bueil uit aan de Vlaamse edelman.54 Na het overlijden van Lode-

wij kk XI behield Jan toegang tot de vergaderingen van de koninklijke raad. Uiter-

aardd streek de heer van Spiere tevens aanzienlijke jaargelden op uit de koninklijke 

schatkist. . 

Intussenn verloor Jan zijn belangstelling voor Nederlandse aangelegenheden 

met.. In het voorjaar van 1484 had hij zich namens de Vlaamse regentschapsraad 

opgeworpenn als stadhouder van de drie kasselrijen Rijsel, Dowaai en Oorschie. Bij 

zijnn gedwongen afscheid, ruim een jaar later, schonk de stad Rijsel hem 3000 gou-

denn schilden. Teruggekeerd aan het hof bleef Jan actieve Franse inmenging in de 

Lagee Landen bepleitten. De hernieuwde confrontatie tussen Maximiliaan en de 

Vlaamsee stedelingen leek hiertoe de gedroomde kans. Karel VII I zegde de Vlamin-

genn meteen steun toe. De Franse steun bleef niet beperkt tot woorden. Tijdens de 

lentee van 1488 maakte een kleine troepenmacht die onder bevel stond van Jan van 

Gruuthusee en Lodewijk van Halewijn, heer van Piennes, een andere uitgeweken 

Vlaming,, inderdaad zijn opwachting te Gent.55 

Medee door toedoen van dit Franse contingent slaagden keizer en Rooms-

koningg er voorlopig niet in de situatie naar hun hand te zetten.56 Wel integendeel, 

ontgoocheldd door het uitblijven van onmiddellijk succes keerden de meeste rijks-

vorstenn en met hen hun troepen tijdens het najaar van 1488 terug naar Duitsland. 

Di tt bood ambachtslieden in Brussel en Leuven de kans de zittende stadsbesturen 

omverr te gooien en de zijde te kiezen van Filips van Kleef en de Vlamingen. In 

enkelee kleinere Zuid-Brabantse steden volgde men het voorbeeld van de twee 

511 Jans eerste echtgenote was Maria van Auxy. Deze Mana was een zuster van Isabella, de 
echtgenotee van Filips van Crèvecouer*. 
544 Renée was de dochter van een buitenechtelijke dochter van koning Karel VII . Ze trouw-
dee op 18 maart 1480 met Jan. M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 340. 
555 Jean Molinet, Chroniques. II, 41. 
566 Zie voor wat volgt: R. Van Uytven, 'Cnsis als cesuur', 427-428; R. Wellens, Les Etats Gé-
néraux,néraux, 214-218 en H. WIesflecker, Kaiser Maximilian. I. I, 218-222. 



192 2 HAN SS COOLS 

hoofdsteden.. Iets verder naar het oosten, in het prins-bisdom Luik, hadden tegen-

standerss van Maximiiiaan, met Franse steun, intussen weer de macht gegrepen.5" 

Enn ook in Holland waren Hoekse ballingen, die vanuit het Vlaamse Sluis opereer-

den,, erin geslaagd enkele steden in te nemen.58 Kor tom, aan het eind van 1488 

wankeldee Maximiliaans gezag weer in grote delen van de Nederlanden. Wachtend 

opp betere tijden trok de rooms-koning zich terug in Duitsland. De zware taak de 

toestandd te keren liet hij over aan zijn neef Albrecht van Saksen. 

Di tt was een uitgelezen kans voor Karel VIII. 59 Voor het eerst sinds de 

vroegee veertiende eeuw kreeg een Franse koning opnieuw een reële mogelijkheid 

Vlaanderenn bij het kroondomein te voegen. Zo zou de monarchie één van haar 

langg gekoesterde dromen kunnen waarmaken. Maar de Franse monarchen strekten 

hunn grijpgrage armen niet alleen uit naar het noorden. In september 1488 was 

Franss II , de laatste mannelijke telg van de Bretoense hertogelijke familie, over-

leden.. Ook hier lagen dus kansen. Bovendien had Frans' minderjarige erfgename, 

Anne,, zich reeds eerder verloofd met Maximiiiaan. Indien Karel met ingreep, zou 

zijnn voornaamste tegenstander weldra ook opduiken aan de westelijke rand van het 

koninkrijk.. In de koninklijke raad ontspon zich een levendig debat omtrent de te 

volgenn strategie. De raadsheren die, net zoals de Picardische stadhouder en veld-

heerr Füips van Crèvecoeur, ingrijpen in het noorden voorstonden, betoogden dat: 

CelluiCellui de de fa [=  /'affaire de Flandres] emportera Ie fait de Bretaigne, et non pas cellui de Bretai-

gnegne /'affaire de F/andres. a) In hun ogen was de uitkomst van het conflict in de Neder-

landenn bepalend voor het aanzien en macht die de Franse monarchie in de toe-

komstt zou genieten. 

Di tt standpunt werd zeker mede ingegeven door eigenbelang. Net zoals de 

heerr van Esquerdes hadden Antoon van Bourgondië*, Lodewijk van Halewijn*  en 

Jann van Gruuthuse*  ooit sleutelposities bezet in de Bourgondische landen. Onder 

dee indruk van Lodewijk XI' s opmars hadden ze voor een verdere loopbaan in 

Fransee dienst gekozen. Lodewijk XI en Karel VI I I hadden hun overstap beloond 

577 Cfr. Hoofdstuk VIII . 
588 M.J. van Gent, "Perüjelike saken", 375-389 
*>*>  Zie voor wat volgt Y. Labande-Mailfert, Cbar/es 1III, 81-100; W.P. Blockmans, 'La posi-
tionn du comté de Flandre', 83-84 en D. Potter, War and Government, 43. 
600 Uit de bnef d.d. 1 "'.O?. 1488 van FÜips van Crèvecoeur aan Karel VIII . Zie: P. Pelicier ed., 
iMtrtsiMtrts de Charles l III.  III,  375. 
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mett nieuwe inkomsten, functies en heerlijkheden. Maar allen hadden ze ook be-

zittingenn verloren, heerlijke rechten die hun familie soms generaties lang had uit-

geoefend.. Een Frans succes in de Lage Landen zou hen het herstel brengen van 

dezee vervreemde bezittingen. 

Hett netwerk van vrienden en verwanten dat de Franknjk-gangers in de 

Nederlandenn hadden achtergelaten, was veelal wel intact gebleven. Adellijke op-

ponentenn van Maximiliaan behoorden daar immer toe. In het vorige hoofdstuk 

vermelddee ik reeds dat Filips van Crèvecoeur Jan van Gruuthuse's zwager was. De 

vaderr van deze laatste, Lodewijk zetelde tot het einde toe in de eerste Vlaamse 

regentschapsraad.. Terug op vrije voeten steunde Lodewijk, zij het nu iets discreter, 

vanaff  het voorjaar van 1488 zoon Jan en diens compaan Filips van Kleef. Antoon 

vann Bourgondië onderhield dan weer nauwe contacten met zijn zoon Filips. Ook 

dezee Filips was van 1483 tot 1485 actief geweest in de regentschapsraad. Andere 

edelliedenn die zich tegen Maximiliaan keerden, zoals Filips van Kleef, Wolfert van 

Borsselee en Jacob van Romont golden als aristocraten met een quasi-vorstelijke 

status.. Hun aanzien leverde hen vanzelfsprekend contacten op aan het Franse hof. 

Daarr besliste een meerderheid in de koninklijke raad echter vooralsnog 

voorrangg te geven aan de verwerving van Bretagne. Uit die keuze vloeide voor de 

Fransenn ook de noodzaak voort een compromis met Maximiliaan te sluiten. 

Zonderr de steun van Karel VII I konden Filips van Kleef en zijn medestanders zich 

niett staande houden/'1 Op 29 juli 1492 legde Gent zich, in de vrede van Cadzand 

neerr bij het dictaat van Maximiliaan en zijn stadhouder-generaal Albrecht van 

Saksen/'22 Enkele maanden later, op 9 oktober opende Filips van Kleef, na zich 

eerstt van een vnjgeleide te hebben verzekerd, de poorten van Sluis.63 

Filipss van Kleef is vaker geportreteerd als een voorloper van Willem van 

Oranje.. Beiden zouden leiding hebben gegeven aan een nationale, adellijke opposi-

tiee tegen vorsten van buitenaf die weinig van de Nederlanden begrepen/*4 Deze 

vergelijkingg verhult echter een dilemma dat de aristocratische tegenstanders van 

611 W. Blockmans, 'La position du comté', 83-84 en H. Cools, 'Noblemen on the Border-
line',, 380-382. Zie tevens Hoofdstuk VI . 
622 W.P. Blockmans, 'Autocratie ou polyarchie', 302-307. 
633 A. de Fouw, Filips van Kleef, 271 e.v. 
MM Bv. bij H. Pirenne, Histoire de Be/gique. III,  51-52 en R. Van Uytven, 'Crisis als cesuur', 

433-434. . 
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Maximiliaann nooit hebben kunnen oplossen. Steeds bleven zij afhankelijk van de 

steunn die hun vrienden en verwanten voor hen wierven in de Franse koninklijke 

raad.. Lodewijk XI , Anna en Pieter van Beaujeu en Karel VII I streefden echter 

anderee doelen na dan de Vlaamse aristocraten.65 De Franse dynasten wilden een zo 

groott mogelijk deel van de Bourgondische erfenis verwerven. Toen het hertogdom 

Bretagnee een makkelijker te verwerven prooi bleek, verlegden ze hun jachtterrein.66 

Daarmeee was de strijd tussen Maximiliaan, zijn Duitse volgelingen en de 

Nederlandsee met-vorstelijke aristocraten enerzijds, en de Vlaamse steden en 

vorstelijkee verwanten anderzijds, beslecht. Net zoals Karel de Stoute hem had 

voorgedaan,, was Maximiliaan er uiteindelijk in geslaagd zijn aristocratische concur-

rentenn uit te schakelen. 

'33 Cfr. F.W.N. Hugenholtz, 'The 1477 Crisis', 44-45. 
'66 M. Boone, 'D'un particularisme a 1'autre', 193-204. 


