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Hoofdstukk VIII . 

Eenn vorstelijk e kerk. 1477-1559 

Bijj  kerkhistorici staat de vijftiende eeuw te boek als een periode waarin vorsten en 

lokalee overheden een grotere greep kregen op de Kerk. Dit fenomeen duiden ze 

aann als de 'regionalisatie van de Kerk'.1 In de veertiende eeuw hadden zeven 

opeenvolgendee pausen gekozen voor Avignon als hun residentie (1305-1376). In 

septemberr 1378, geen twee jaar na de terugkeer van Gregonus XI naar Rome, brak 

hett zogenaamde Groot Westers Schisma uit. Gedurende de volgende zevendertig 

jaarr zouden twee en kortstondig zelfs drie pausen het leiderschap van de Westerse 

christenheidd voor zich opeisen. Deze langdurige crisis schaadde het aanzien van 

hett pausdom zeer. Er kwam slechts een einde aan dankzij de vasthoudendheid van 

dee deelnemers aan het Concilie van Konstanz (1414-1418). 

Pass anderhalve eeuw later, na het Concilie van Trente (1545-1563), zouden 

dee pausen de speelruimte die ze in Konstanz noodgedwongen aan prelaten en 

academicii  hadden gelaten, weer helemaal heroveren. In hun strijd tegen de voor-

standerss van een collegiaal bestuur van de Kerk vonden de pausen bondgenoten 

bijj  de verschillende Europese vorsten. Pausen verleenden hun het recht eigen kan-

didatenn voor bisschopszetels en beneficiën voor te dragen in ruil voor het onttrek-

kenn van vorstelijke steun aan de concüiansten en afspraken omtrent de overdracht 

vann kerkelijke gelden aan Rome. Dergelijke overeenkomsten werden gesloten met 

dee koningen van Frankrijk, Engeland en Aragon, met de keizer en met verschillen-

dee Duitse vorsten. Ook met de Bourgondische hertog Füips de Goede sloot paus 

Eugeniuss IV op 6 november 1441 een concordaat.2 

Medee dankzij zijn goede relaties met Eugenius IV en zijn opvolgers oefende 

Füipss de Goede trouwens niet alleen in zijn eigen gebieden grote invloed op de be-

noemingg van bisschoppen. Na de intrede van zijn bastaardzoon David in augustus 

14566 te Utrecht, bezetten verwanten, vrienden of cliënten van de hertog vrijwel alle 

bisschopszetelss in Bourgondië, de Nederlanden en omstreken. Alleen tn Keulen, 

Trierr en Langres slaagde hij met in zijn opzet.3 Overigens verslapte de greep van 

11 J. van Engen, 'The Church in the fifteenth century', 318-319; R. Birely, The ^fashioning of 
Catholicism,Catholicism, 8-10 en 72-79; B. Guenée, 237-242 en R. Millet en P. Moraw, 'Clencs in the 
State',, 173-188. 
22 A.G. Jongkees, Staat en Kerk, 28-34. 
33 De benoeming van Füips' kandidaten in 1446 in Keulen en Trier stuitte op fel verzet van 
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Filips'' opvolgers op de aanstelling van prelaten enkele decennia later ietwat. 

Verderopp in het hoofdstuk ga ik hier dieper op in. 

Dee slechte faam van bisschoppen in de Bourgondisch-Habsburgse landen 

bijj  histonci is deels terug te voeren tot onbegrip voor de vorstelijke inmenging bij 

hunn selectie. Bisschoppen zouden slechts pionnen zijn geweest van hun vorstelijke 

beschermheren.. Zij zouden weinig belangstelling hebben gehad voor zielzorg, de 

cttracttra ammarum, maar des te meer voor geld. Deze visie klinkt nog krachtig door in 

dee woorden van Thérèse de Hemptinne, de auteur van het aan de geestelijkheid 

gewijdee hoofdstuk in het laatste overzichtswerk over de Bourgondische Nederlan-

den.. Haar harde oordeel luidt: "Bisschoppen en prelaten die ofwel door hun af-

komst,, ofwel door hun verdiensten aan hun kerkelijke ambten waren geraakt, 

warenn zelden goede herders voor hun diocesanen of voorzichtige beheerders van 

hunn abdijen. Ofwel waren het totaal incompetente nietsnutten die de inkomsten 

vann hun ambt opsoupeerden om een onvoorstelbaar luxueus en liederlijk leven te 

lelden,, zo ver mogelijk van alle pastorale en religieuze verplichtingen - bij hun 

levenswijzee vol overdaad en raffinement waren vooral leveranciers van dure 

levensmiddelenn en kostbare stoffen, kleermakers en juweliers, kunstenaars en vrou-

wenn van lichte zeden gebaat. Ofwel waren het ongemeen harde en schraapzuchtige 

politicii  en financiers die in hun eigen belang of dat van hun patroon zonder enige 

tegenprestatiee uitmolken."4 

Waarr kwamen dergelijke lieden vandaan? Hoelang stonden ze aan het hoofd 

vann hun bisdommen? Kon een geestelijke alleen maar met de steun van zijn aristo-

crauschee verwanten een bisschopszetel in de wacht te slepen? Deze vragen tracht 

ikk in dit hoofdstukken te beantwoorden. Dat doe ik op twee manieren. Eerst pro-

beerr ik het episcopaat van de Bourgondisch-Habsburgse landen tussen 1477 en 

15599 in enkele cijfers te vangen. Daarna zal ik voor een beter begrip enkele benoe-

mingenn en carrières uitgebreider bespreken. Maar eerst dienen we even stil te staan 

bi)) de kerkelijke indeling van de Bourgondisch-Habsburgse landen. 

Dee kerkelijke indeling van de Lage Landen was ontstaan voor de opkomst 

vann de territoriale vorstendommen. De grenzen van de bisdommen vielen dan ook 

dee keurvorsten. Het territorium van het bisdom Langres strekte zich deels uit over het 
noordenn van het hertogdom Bourgondië. Cfr. A.G. Jongkees, Staat en Kerk, 33-34 en 39 en 
T.. de Hemptinne, 'De geestelijken', 60-64. 
44 T. de Hemptinne, 'De geestelijken', 61-62. 
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niett samen met die van de vorstendommen. Bovendien lagen de zetels van deze 

bisdommen,, met uitzondering van Atrecht, buiten Filips' landen.5 All e ressorteer-

denn ze onder de kerkprovincies Reims en Keulen. Op hun metropolieten hadden 

dee Bourgondische hertogen geen vat. Anders dan in Bourgondië waren de meeste 

vann de zes b isdommen in de Lage Landen zeer uitgestrekt. Vier daarvan lagen aan 

dee zuidelijke rand van de Nederlanden. Atrecht was het kleinste bisdom. Het om-

vattee slechts de oostelijke helft van het graafschap Artesië. Het bisdom Terwaan 

bestondd uit het andere deel van Artesië en het zuidwesten van het graafschap 

Vlaanderen,, met leper als grootste stad. Het centrum van Vlaanderen, met de 

belangrijkee steden Brugge, Gent en Kortrijk , ressorteerde samen met bijna geheel 

Waals-Vlaanderenn onder Doornik. Het grootste deel van Henegouwen, Rijks-

Vlaanderenn en het westelijk deel van het hertogdom Brabant vielen onder Kame-

rijk .. Het noorden en oosten van Brabant, het zuidwesten van Gelre, Limburg, 

Namenn en het noorden van het hertogdom Luxemburg maakten deel uit van het 

bisdomm Luik. Het noordelijke bisdom Utrecht was in oppervlakte het grootste. Het 

strektee zich uit van de Vier Ambachten aan de noordrand van Vlaanderen over 

Zeelandd en Holland tot Friesland in het noorden en Gelre, Ovenjsel en Drenthe in 

hett oosten. Van de Landen van derwaarts over wist Maximiliaan na langdurige oor-

logenn tegen de Fransen enkel het Vrijgraafschap Bourgondië en enkele kleinere 

aanpalendee gebieden te heroveren. Deze vielen bijna geheel onder het oude, reeds 

inn de vroeg-christelijke periode opgerichte aartsbisdom Besancon. 

a)a) Bisschoppen van de Bourgondisch-Habsburgse landen in kerngetallen 

Driee vierden van de bisschoppen, in de Bourgondische-Habsburgse landen tussen 

14777 en 1559, of zevendertig op een totaal van negenveertig, behoorden tot een 

aristocratischh geslacht.6 De families die ik in Hoofdstuk V aanduidde als de meest 

invloedrijkee in de Bourgondisch-Habsburgse landen sleepten ook het grootste aatal 

vann dergelijke benoemingen in de wacht. Zo leverden de Croy's in deze periode 

zess bisschoppen. Hun zetels lagen alle aan de zuidelijke rand van de Nederlanden. 

33 Terwaan en Doornik waren Franse enclaves. De zetels van de bisschoppen van Kamenjk, 
Luik,, Utrecht en Besancon behoorden formeel tot het Duitse Rijk. Deze bisdommen be-
hoordenn eertijds tot de Rijkskerk en de bisschoppen waren tevens wereldlijke heren. 
(('' Een lijst van de Bourgondisch-Habsburgse bisschoppen tussen 1477 en 1559 is 
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Zoo bezetten drie achtereenvolgende heren Croy tussen 1502 en 1556 de zetel van 

Atrecht.. In deze regio was de familie erg dominant. Tijdens het grootste deel van 

dezee periode leverde ze ook de stadhouder van Artesië. De familie Glvtnes-Bergen 

haaldee vier bisschopszettels binnen. Verder moeten hier nog de twee bisschoppen 

vann Terwaan uit het geslacht Créqui en de twee aartsbisschoppen van Besancon uit 

hett huis de la Baume worden vermeld. 

Inn Besancon kwamen trouwens, met uitzondering van Frans van Busleyden* 

enkell  leden van plaatselijke aristocratische families op de katheder. Di t gaf regel-

matigg aanleiding tot spanningen die historici als conflicten tussen oude en nieuwe 

adell  hebben geduid. Zo steunde aartsbisschop Antoon van Vergy zijn verwant en 

stadhouderr Willem* in diens strijd tegen Mercunno dl Gattinara.7 In 1544 accep-

teerdee de factie die zich rondom vader en zoon Granvelle had gegroepeerd, dan 

weerr niet dat Antoon de la Baume, zijn neef Claude had benoemd tot coadjutor 

mett recht van opvolging." 

Zevenn bisschoppen in de Bourgondisch-Habsburgse landen waren verwan-

tenn van het regerende vorstelijke huis. Vier van deze prelaten bezetten de 

Utrechtsee katheder, twee de zetel van Luik en een die van Kamerijk. Niet toevallig 

bezatenn precies de bisschoppen van deze drie plaatsen bezaten ook wereldlijke 

macht.. Meer nog dan elders wilden de Bourgondisch-Habsburgse vorsten daar 

greepp krijgen op de aanstellingen. Zoals bekend riepen die agressieve tussen-

komstenn van de Bourgondische hertogen en hun opvolgers zowel in het Luikse als 

inn het Utrechtse Sticht veel weerstand op. 

Dee sociale achtergrond van de Bourgondisch-Habsburgse bisschoppen 

weekk nauwelijks af van die van hun Franse collega's.9 Onderzoek naar 

benoemingenn tijdens de regeerperiodes van Lodewijk XI I en Frans I (1498-1547) 

weess uit dat de Franse adel zeventig procent van de bisschoppen leverde. Maxi-

maall  vijftien procent van de prelaten kwam uit de derde stand voort. '" De 

opgenomenn in bijlage. 
11 Cfr. Hoofdstuk II I en J.M. Headley, 'The Conflict between nobles and magistrates', 49-
80. . 
HH L. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté, 88-90. 
''}}  Cijfers bij M.M. Edelstein, 'Les ongines sociales de 1'épiscopat', 239-247. 
1111 Om een duidelijker beeld te krijgen, heb ik de 'Franse onbekenden' uit de cijfers van 
Mevr.. Edelstein bij de leden van de derde stand gevoegd. 
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resterendee vijftien procent waren buitenlanders, meestal Italianen die een Frans 

bisdomm hadden verkregen in ruil voor hun steun aan de koninklijke zaak in hun 

vaderland. . 

Inn de Bourgondisch-Habsburgse landen kwamen verhoudingsgewijze 

dubbell  zoveel bisschoppen van buitenaf. Bovendien waren deze buitenstaanders 

meestall  geen vrienden van de hertogen op hun opvolgers. In Terwaan, een stad 

stadd die tot haar verwoesting in 1553 een Franse enclave in Artesië vormde, zetelde 

bijnaa altijd een beschermeling van de Franse koning.1' De twee Italiaanse bisschop-

penn die een zetel in de Nederlanden verwierven, waren curieprelaten die nooit een 

voett in deze streken hebben gezet.12 Thomas Wolsey liet zich wel benoemen tot 

bisschopp van Doornik, sporen heeft hij er niet achtergelaten.13 

Tabell  I. Regionale Achtergrond van Bisschoppen in Bourgondisch-Habsburgse 
Landenn tussen 1477 en 1559: 

Regio o 

1)) Bourgondisch-

2)) Frankrijk 

3)) Italië 

4)) Duitse Rijk 

5)) Engeland 

Totaal l 

Hab b sburgse e Landen n 

Aantal l 

34 4 

10 0 

2 2 

2 2 

1 1 

49 9 

% % 

69 9 

20,5 5 

4 4 

4 4 

2 2 

100 0 

111 B. Delmaire, Thérouanne et Hesdin', 129. 
122 Het omgekeerde gebeurde trouwens ook. Karel V speelde Jan II Carondelet*  het aarts-
bisdomm Palermo toe. Deze bezocht zijn bisdom nooit. 
BB Wolsey stond toen nog maar aan het begin van zijn loopbaan. Hij moest nog aartsbis-
schopp van York worden en hij zag in Doornik vooral een njke bron van inkomsten. CS.L. 
Davies,, 'Tournai and the English crown', passim. 
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b)b) De jacht van Jacob van Crqy en ^ijn familieleden op een bisdom 

Nett zomin als Füips de Goede een Bourgondisch koninkrijk stichtte, richtte hi| een 

naüonalee kerk op. Füips' zoon Karel de Stoute bemoeide zich veel intensiever met 

kerkelijkee aangelegenheden dan zijn vader. Vooral de zware belastingheffing die hij 

dee geestelijkheid oplegde; het droit de nouvel acquêt heeft de aandacht van de histonci 

getrokken.144 Karel wilde ook meer invloed dan degene die hij kon uitoefenen via 

bevriende,, maar uiteindelijk ongrijpbare, want buiten zijn landen residerende bis-

schoppen.. Waar de hertog kon, greep hij in. Zo ontnam Karel, nadat hl) het pnns-

bisdomm Luik had aangehecht de bisschop, zijn verwant Lodewijk van Bourbon, 

bijnaa alle macht.'5 Als we Antoon Perrenot de Granvelle mogen geloven, dan zou 

reedss Karel een plan hebben gekoesterd: "pour avoir en cbascun pays ung évêque". u' 

Zoverr W am het voorlopig niet. 

Integendeel,, na Karels dood op het slagveld bij Nancy, keerden inwoners 

vann het Utrechtse en het Luikse Sticht zich tegen hun bisschoppen, die ze als 

Bourgondischee stromannen zagen. In mei 1483 slaagde Maximiliaan van Oosten-

rijk ,, Karel de Stoutes opvolger, erin het gezag van David van Bourgondië over het 

Nederstichtt te herstellen. Deze militaire overwinning bood Maximiliaan de kans 

zijnn vredesvoorwaarden aan de Staten van het Nedersticht en David van Bour-

gondiëë op te leggen. De stad Utrecht moest de voogdij van Maximiliaan erkennen. 

Bovendienn zou Maximiliaan zel fde opvolger van David mogen k iezen.r 

Intussenn dreigden gebeurtenissen aan de oostelijke rand van de Nederlanden 

Maxirmliaanss geringe macht en aanzien verder uit te hollen. Op 30 augustus 1482 

haddenn troepen onder leiding van Franknjks bondgenoot Willem van der Mark de 

stadd Luik ingenomen en bisschop Lodewijk van Bourbon, een oom van Maria van 

Bourgondië,, vermoord.18 Twee weken later liet Willem zijn zoon Jan door enkele 

144 Een synthese bij A.G. Jongkees, 'XII . Etat et Eglise', 162-171; Idem, Staat en Kerk, 214-
240;; J. Bartier, Charles ie Téméraire, 347-352 (ed. 1944) en R. Vaughan, Charles the Bold, 409-
411. . 
133 M. Dienckx, De oprichting der nieuwe bisdommen, 30. 
166 C. Weiss ed., Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle. IX, n° CLII , 600-601 en Gachard ed., 
CorrespondenceCorrespondence de Philippe II. I, 3 6̂ nr. 328 (Brief van Granvelle d.d. 30.10.1565). 
11 S.B.J. Zilverberg, David van Bourgondië, 50-66 en CA. van Kalveen, Het bestuur van bisschop 
enen Staten, 1-3 en 31-33. 
188 P. Harsin, La pnnapauté de Liège d la fin du regne de Louis de Bourbon, 89-91 en j . Lejeune, 
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achtergeblevenn kanunniken van het kathedrale kapittel tot bisschop verkiezen. 

Zichzelff  nep hij uit tot wereldlijk voogd van het Land van Luik en van het graaf-

schapp Loon. Uiteraard steunde Lodewijk XI Wülems acties van ganser harte. 

Maximiliaann en de Staten van Brabant reageerden onmiddellijk en op ver-

schillendee fronten.19 Allereerst gaven ze Jan van Chalon*20 en Füips van Kleef*  de 

opdrachtt een leger uit te rusten. Deze soldaten brachten Willem en zijn zoon enke-

lee gevoelige nederlagen toe.21 Daarnaast startten Maximiliaan en de Staten, ieder 

voorr eigen rekening, een lobbycampagne bij paus Sixtus IV . Hun gezanten kregen 

eenn dubbele opdracht mee. Allereerst moesten ze beletten dat Sixtus Jan van der 

Markss verkiezing zou bekrachtigen. Zo mogelijk moesten ze de paus en de curie-

prelatenn er ook van overtuigen de aloude zetel van Sint-Lambertus op te heffen en 

tweee nieuwe bisdommen op te richten, één in Leuven en één in Namen of in 

Maastricht.222 Op deze wijze zouden de Nederlandse vorsten een sterkere greep 

krijgenn op de kerkelijke instellingen en kerkelijke patronage in een aanzienlijk deel 

vann hun territoria. Bovendien zouden deze nieuwe bisschoppen volkomen afhan-

kelijkk zijn van de wereldlijke heersers. De Habsburgse vorsten zouden de Maasval-

lei,, waar de toegangswegen tot Gelre en het Rijnland elkaar kruisten, controleren.23 

I nn het eerste deel van hun opdracht slaagden de Habsburgse en Brabantse 

gezantenn uitstekend. Lodewijk XI noch de in Rome residerende pro-Franse kardi-

nalenn konden Sixtus IV vermurwen. De paus weigerde Jan van der Mark te confir-

meren.. Bovendien neigden Sixtus en enkele leden van het consistorie er ook toe 

hett dioscees Luik op te delen. De invloedrijkste pleitbezorger van dit plan, kardi-

'Hett prinsbisdom Luik. 1390-1482', 269-270. 
v>v> L.P. Gachard ed., 'Lettres inédites de Maximilien' (1851), 287-288 en ADN B 1421 
(17749).. (= Minuut Maximiliaans Instrucüe voor de Brabantse raadsheer Van der Ee, 2° 
weekk van september 1482). 
200 Jan van Chalon was een zwager van de vermoorde bisschop Lodewijk van Bourbon. 
211 Philippe de Cèeves, L'instructwn, 12 en P. Harsin, La Pnncipauté de Liège a la fin du règne de 

LouisLouis de Bourbon, passim. 
222 P.F.X. de Ram ed., Documents nlatijs aux troubles, nr. CVII I p. 737-743 en P. Harsin, La 
prinripautéprinripauté de Liège a la fin du règne de Louis de Bourbon, 110-112 en 126-128. 
233 Het plan om het bisdom Luik op te splitsen leefde al lang in Brabantse knngen. Karel de 
Stoutee ondernam ook daadwerkelijk stappen in die richting. Uiteindelijk zou pas Füips II er 
inn slagen de droom van zijn voorgangers te verwezenlijken. Cfr. P. Gonssen, 'La politique 
liégeoise',, 131 e.v. en W. Paravicini, Guy de Brtmeu, 149-150 en n. 214 en 215. 
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naaii  Ferry van Clugny,24 overleed echter plots op 7 oktober 1483. Verlost van de 

zwaree Habsburgse en Franse druk25 wijzigde de paus ten slotte niets aan de kerke-

lijk ee indeling van de Lage Landen. 

Confirmatiee van de kandidaat die de meeste steun kreeg in in de schoot van 

hett kapittel kon rekenen leek Sixtus IV nu de beste oplossing. Maar ook het nemen 

vann deze ogenschijnlijk eenvoudige beslissing viel de paus zwaar. De meeste Luikse 

kanunnikenn waren partijgangers van Maximikaan. Zij waren na de inname van Luik 

doorr Willem van der Mark gevlucht naar Leuven. De verkiezing van diens zoon 

Jann door hun achtergebleven collegae beschouwden ze als onrechtmatig. Daarom 

organiseerdenn ook zij een stembeurt. Die vond plaats op 16 oktober 1482.26 

Vooraff  gold kanunnik Jacob van Croy- als favoriet. Hij kon rekenen op de 

krachtigee steun van de proost van het kapittel, zijn verwant Arnout van Lalaing,28 

opp die van zijn oudere broers Füips2'J en Michiel30 en op de Henegouwse staten. 

Tochh kwam kannunik Jan van Horn als onverwachte winnaar uit de bus. Veertien 

244 Ferry van Clugny was sinds 1473 bisschop van Doornik. In het hetzelfde jaar werd hij 
ookk aangesteld tot kanselier van de Orde van het Gulden Vlies. In 1480 werd Ferry kardi-
naall  gecreëerd. Enkele maanden legde hij zijn kanseliersambt neer. Vanaf 1482 verbleef 
Ferryy te Rome. Maximiliaan omschreef hem als: "Principalis noster amicus, fautor et solicitator 
versusversus sanctissimum domtnum nostrum patrem." Cfr. P.F.X. de Ram ed., Documents relatifs aux trou-
bles,bles, n° CYIII , 737-743. Biografieën van Ferry van Clugny bij A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), 
DeDe Grote Raad II, 49 en De Borchgrave, in: BNB. VII, k. 41-44. 
233 Onmiddellijk nadat Lodewijk XI was overleden (30 augustus 1483) trok regent Pieter van 
Bourbonn de Franse steun voor Jan van der Mark in. De regent droeg nu zijn broer Karel 
vann Bourbon, kardinaal van Lyon voor. Deze koerswijziging kwam de geloofwaardigheid 
vann de Franse factie in Rome met ten goede. Cfr. P. Harsin, Laprinapauté de Ltège d la fin du 
règnerègne de Louis de Bourbon, 121. 
y>y> Zie voor wat volgt P. Harsin, La prinapauté de Liege a la fin du règne de IJOUIS de Bourbon, 102-
1033 en Idem, 'Histoire d'une créance', 140. 
22 Jacob van Croy was een zoon van Jan, graaf van Chimay* en van Maria van Lalaing. 
Jacobb was dus een broer van Füips van Croy-Chimay* en Michiel van Croy-Sempy*. Jacob 
werdd wellicht omstreeks 1436 geboren. Dankzij de tussenkomst van zijn vader en van her 
togg Filips de Goede verwierf Jacob in 1451 een belangrijk beneficie. Cfr. AS\ 'Regesta l ati-
canacana 387 f. 134r-v; E. de Moreau, Histoire de l'église en Belgtque. Il ', 78-79; T. De Morembert, 
'2.. Croy (Jacques de)', in: DHGE. XIII, k. 1073 en G. Moreau, Jacques de Croy', m: P.G. 
Btetenholzz en T.B. Deutscher eds., CE. 1, 368. Het geboortejaar dat P. Harsin, 'Histoire 
d'unee créance', 139 voorstelt, klopt niet. 
2HH Arnout was een oom langs moederszijde van Jan. 
22''JJ De graaf van Chimay. 
v'' De heer van Sempy. 
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maandenn later, na schier eindeloze intriges, erkende Sixtus IV het resultaat van 

dezee stemming, Op 17 december 1483 wees hij de Luikse zetel toe aan Jan van 

Horn.11 1 

Ookk die Romeinse interventie vermocht niet meteen de rust in het pnnsbis-

domm te herstellen. Willem van der Mark zou nog tot in mei 1484 het gezag van Jan 

vann Horn betwisten. Jan dankte zijn overwinning in deze uitputtingsslag vooral aan 

dee niet aflatende financiële en militaire steun die zijn broers Jacob II en Fredenk en 

dee Leuvense patriciër Lodewijk Pynnock*  hem schonken. Tegenover deze diensten 

stondenn wederdiensten. Fredenk van Horn*  werd Jans luitenant-generaal en Lode-

wij kk Pynnock kreeg verschillende heerlijkheden uit het bischoppelijk domein in 

pand.32 2 

Maximiliaann van Oostenrijk en diens medestanders leerden intussen de toe-

wijdingg van de familie Horn naar waarde te schatten. De drie broers steunden zon-

derr voorbehoud de aartshertogelijke partij in de openlijke oorlog die deze in het 

najaarr van 1484 ontketende tegen eenieder die Maximiliaan niet als regent voor zijn 

zoonn wilde erkennen.33 Rekenend op Franse steun dreigde Willem van der Mark 

zichh ook nu weer te roeren. Om dit te verhinderen spanden Maximiliaans ver-

trouwelingg Antoon van Glymes-Bergen*, de abt van Sint-Truiden, en de broers 

Hornn een hinderlaag voor Willem van der Mark. Op 17 juni 1485 lieten ze Willem 

evenn buiten Sint-Truiden oppakken. Reeds de volgende dag werd Willem, na een 

uiterstt summier proces te Maastricht onthoofd.34 

Dezee afrekening verloste Jan van Horn niet van alle problemen. Net zomin 

alss Willem van der Mark had Jacob van Croy zich ooit neergelegd bij zijn verlies. 

Naa de aanslag op Willem van der Mark verbond Jacob zich dan ook met diens 

medestanders.. Gesteund door Franse troepen overrompelden partijgangers van 

Jacobb van Croy en van de familie van der Mark in maart 1488 grote delen van het 

311 ASV. ïvüscellanea. Armadio XXXI X 16A f. 37-38. 
322 P. Harsin, La principauté de Liege a la fin du règne de Louis de Bourbon, 130. Voor Lodewijk 
Pynnock;; zie R. Van Uytven, in: NBW. II, k. 715-718 en L. De Mecheleer, 'Un officier du 
prince',, 351-369. 
333 Jean Molinet, Cbroniques. I, 456-458 en P. Harsin, La principauté de Ltège a la fin du règne de 
LouisLouis de Bourbon, 159-166. Jans broer Fredenk*  zou trouwens net zoals hun beider neef 
Filips**  sneuvelen in dienst van Maximiliaan. 
344 Zie P.F.X. De Ram ed., Documents relatifs aux troubles, n° CXV, 170-174. Antoon van 
Glymes-Bergenn was een broer van Jan en Hendrik. 
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prinsbisdom.,55 Alleen in de omgeving van Maastricht konden Jan van Horn en zijn 

aanhangerss zich staande houden. Een jaar later, in maart 1489, liet Jacob van Croy 

zichh door de Luikse statenvergadering zelfs uitroepen tot: "voogd van de Kerk, de 

stadd en het land van Luik en Loon. ", 6 

All  snel zou echter blijken hoezeer het regime van Jacob van Croy en van de 

vann der Marks stond of viel met Franse steun. In de Franse koninklijke raad had 

zichh inmiddels een duidelijke meerderheid afgetekend die de onmiddellijke verwer-

vingg van Bretagne verkoos boven het geleidelijk inpalmen van enkele Lage Landen. 

Tenn gevolge daarvan sloten vertegenwoordigers van Karel VII I en Maximiliaan op 

222 juli 1489 te Frankfurt een bestand. De Franse koning verbond er zich onder 

anderee toe zijn troepen uit de Lage Landen terug te trekken.,7 Vrijwel onmiddellijk 

nadatt dit nieuws in de Nederlanden was doorgedrongen, viel het brede front van 

MaximiHaanss tegenstanders uit elkaar. Nog rijdens de zomer van 1489 opende de 

enee na de andere Brabantse stad zijn poorten voor de troepen van Albrecht van 

Saksen,, Maximiüaans stadhouder-generaal, Lodewijk Pynnock en de broers Horn. 

Ookk in het Luikse verloren Jacob van Croy en zijn bondgenoten nu steeds meer 

terrein.. Enkel en alleen omdat Albrecht van Saksen de voorrang gaf aan de herove-

ringg van Vlaanderen, konden ze hun verzet tegen de familie Horn en hun mede-

standerss uit de omgeving van Maximiliaan nog even handhaven.38 

,55 Cfr. Jean Molinet, Chromques. II, 63-64. Korte tijd later, in 1490, zou ook Jacobs nicht 
Kathanna,, trouwen met Robrecht II van der Mark, heer van Sedan. Cfr. P. Harsin, Laprtn-
apautéapauté de Liège, 219 n. 44. Robrecht II was een neef van Wülem. Na diens uitschakeling 
werdd Robrecht één van de leidende figuren van de familie van der Mark. Robrecht was de 
ouderee broer van Evrard, de latere bisschop van Luik (1505-1538). 
Vii Deze plechtigheid vond plaats in de kathedraal, als ware facob de rechtmatige bisschop. 
Vann de traditionele bisschoppelijke attnbuten ontbrak alleen het baldakijn. Cfr. S. Balau 
ed.,, 'Chronique du règne de Jean de Hornes', 370: "In loco episcopaü, ac si foret episcopus 
(...)) dempto baldekino ibidem non apposito." Zie ook P.F.X. De Ram, Documents relatifs aux 
troubles,troubles, 98-99 en n° CXXVIII , 841-844. 
rr L.P. Gachard ed., 'Lettres inédites de Maximilien', 1852, 233 234; P. Pelicier ed., Lettres de 
CharlesCharles MIL II, 386 en A. de Fouw, Philips van Kleef, 223. 
™™ A. de Fouw, Philips van Kleef, 202-275 en P. Harsin, La prinapauté de Liege a la fin du règne de 
LouisLouis de Bourbon, 213-294. Zie ook A. Cauchie en A. Van Hove eds., Documents sur la prina-
pautépauté de Liège, 143-152. 
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Maarr op 4 september 1491 moest Jacob van Croy zich definitief uit de stad 

Luikk terugtrekken. Nu stond hij er pas echt beroerd voor.39 Zoals Jacob enkele 

maandenn later in een smeekschrift gericht aan de Franse koning zelf toegaf, had hij 

omwillee van zijn koppigheid zowat alle krediet bij Maximiliaan en bij zijn verwan-

tenn en vrienden verspeeld: 

Sire,Sire, pour avoir tenu% vostre party jusques amaintenant avecque les sr<  de la 

MarcheMarche (= de heren van de Mark), fay souffert degrand^perte ̂ et dommai-

gesges et si me suis mys en l'indignacion du Roy des Rommains et de la pluspart 

dede mes parens et amys de par dela, qui me toume a tres grant prejudice.^ 

Tochh zouden juist Jacobs verwanten, overigens niet zonder hun eigen belan-

genn uit het oog te verliezen, hem alsnog een helpende hand reiken.41 Wellicht be-

dongenn Jacobs broer Michiel van Croy-Sempy en zijn oom Karel van Croy-Chimay 

bijj  Jan van H om en Maximiliaan dat hun familielid in ruil voor het definitief opge-

venn van zijn aanspraken recht had op een financiële tegemoetkoming door de 

Luiksee staten. In afwachting van de uitbetaling van die tegemoetkoming leenden 

Michiell  en Karel Jacob in ieder geval grote sommen geld. Overigens zou het nog 

jarenn duren eer de Luikenaars hun eerder aangegane verplichting nakwamen. Pas 

toenn Karel van Croy, die over veel invloed beschikte aan het Hof van aartshertog 

Füipss de Schone, de druk op de Luikse Staten stevig opvoerde kwam er schot in de 

zaak.42 2 

Omstreekss 1500 beschikte Jacob van Croy, vooral dankzij de inzet van zijn 

familieleden,, eindelijk over een redelijk stabiel inkomen. Maar geslaagd was zijn 

y>y> Cfr. de scherpe bewoordingen waarin kroniekschnjver Jan van Loon Jacobs aftocht be-
schnjft:: "Quo facto, dominicina die, quae quarta erat Septembns, a Leodio recessit Jaco-
buss de Croy, antiepiscopus, Francis conjunctus, a communi populo infiniti s male-
dicrionibu ss prosecutus.", in: P.F.X. De Ram ed., Documents nlattfs aux troubles, 108-109. 
4(11 Bnef van Jacob van Croy aan Karel VIII , d.d. 13.02.1492; BN Fonds Francais n° 15541, f. 
118.. Uitgave bij P. Harsin, 'Histoire d'une créance', 160. 
411 Jean Molinet, Chromques. II, 239-240 en P. Harsin, 'Histoire d'une créance', 150-158. 
422 Allereerst droeg Jacob van Croy zijn rechten op het Luikse geld omwille van zijn grote 
schuldenn over aan zijn verwanten Michel en Karel. Vervolgens liet Karel in afwachting van 
uitbetalingg beslag leggen op Luikse bezittingen in het hertogdom Brabant. Cfr. P. Harsin, 
'Histoiree d'une créance', 152-153 en 160-163 en Idem, La pnncipauté de Uège a la fin du règne, 
352-363. . 
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loopbaann tot dan toe zeker met. Alhoewel hij reeds ver over de vijfti g was,43 had hij 

haastt niets gerealiseerd. Ongewenst in Luik en gewantrouwd aan het aartshertoge-

lijk ee hof, resideerde Jacob in deze periode te Leuven. Toch had hij de hoop op mij-

terr en staf nog steeds niet opgegeven. Toen in het najaar van 1502 de bisschops-

zetell  van Kamerijk vrijkwam, waagde Jacob opnieuw zijn kans. 

Dee vorige bisschop, Hendrik van Glymes-Bergen, had als voorzitter van de 

Grotee Raad en als kanselier van het Gulden Vlies, sleutelposities bezet in het 

bestuurr over de Bourgondische Landen. Hendrik was echter luttele maanden voor 

zijnn overlijden, samen met zijn broer Jan en enkele gelijkgestemde edellieden in 

ongenadee gevallen bij Filips de Schone. De aartshertog wenste de machtspositie 

vann de familie Glymes-Bergen te breken. Kandidaten uit hun omgeving maakten 

geenn kans bij de zoektocht naar Hendriks opvolger.44 Paus Alexander VI had, op 

aandringenn van Filips de Schone de zetel van Kamerijk bij voorbaat toegewezen 

aann Hendrik van Bergens erfvijand, Frans van Busleyden. Maar nog voor dit 

berichtt Spanje had bereikt, was Frans daar overleden. 

Dee sollicitatie van Jacob van Croy kon Rooms koning Maximiliaan voor-

alsnogg niet bekoren.45 Zij n keuze viel op Frans van Melun, proost van het Brugse 

Onze-Lieve-Vrouwekapittell  en thesaurier van het kathedrale kapittel van Kame-

rijk.466 Net zoals Jacob van Croy beschikte Frans van Melun over goede contacten 

inn Vlaamse, Henegouwse en Artesisch-Picardische adellijke kringen. Bovendien 

lekenn de nabije Fransen tegen geen van beide kandidaten onoverkomelijke bezwa-

renn te koesteren.47 Toch slaagde Maximiliaan er weer niet in zijn slag thuis te halen. 

433 Cfr. noot 23. 
444 A. Walther, Die Anfange Karls V, 25-26. 
433 Het oude bisdom Kamenjk strekte zich grosso modo uit over Rijks-Maanderen, het wes-
tenn van Henegouwen en het westen van Brabant (m.u.v. het gebied ten noorden van Ant-
werpen,, dat tot het bisdom Luik behoorde). Bovendien was de bisschop ook de wereldlijke 
heerserr van een klein gebied rondom zijn hoofdstad. De bisschop hield dit gebied (= Ie 
Cambrésis)) als een graafschap in leen van de Duitse keizer. Cfr. L. Platelle, 'Cambrai et Ie 
Cambrésis',, 350-354 en Idem, in: L. Trénard ed., Histotre des Pays-Basfrancais., 183-225. 
466 Bovendien was Frans reeds thesaurier van het Kamenjkse kapittel en kanunnik van 
Atrecht.. Cfr. J. Lestocquoy, Les évêques d'Arras, 56-57; Idem, La me religieuse d'une province, 81-
833 en E. de Moreau, Histoire de l'église. IV, 71. Voor de contacten van de familie Melun; zie 
verderr prosopografisch deel. 
44 De keuze van een bisschop voor de zetels van Atrecht, Doornik, Kamenjk en Terwaan 
verzuurdee vaak de relaties tussen de Nederlandse vorsten en de Franse koningen. Zo lieten 
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Opp 22 oktober 1502 had een kleine meerderheid van de kanunnikken zich immers 

achterr Jacob van Croy geschaard.48 Ook nadat Maxirruliaan, middels een interven de 

bijj  paus Alexander VI , de druk op deze meerderheid had opgevoerd, bleek zij met 

tee verwurmen. Jacob zelf was er natuurlijk al helemaal de man niet naar om de 

handdoekk in de ring te gooien, zeker met hij nu zo dicht stond bij de vervulling van 

zijnn levensdroom. 

Datt Jacob die droom ook echt vervuld zag, dankte hij wellicht in niet gerin-

gee mate aan zijn verwanten Karel van Croy-Chimay en Willem van Croy-Chiè-

vres.499 Na de verwijdering Jan van Glymes-Bergen en diens partijgangers uit de 

omgevingg van Filips de Schone, golden zij als de sterke mannen achter de scher-

menn in de hofhouding van de aartshertog. Reeds eerder hadden zij Jacob, tever-

geefs,, aanbevolen bij Maximiliaan en Füips.5" Klaarblijkelijk slaagden Karel en Wil -

lemm nu wel waar ze eerder hadden gefaald. Hoe dan ook, in 1504 gaf Frans van 

Melun,, onder zachte druk van Filips de Schone, zijn aanspraken op de zetel van 

Kamerijkk op. In ruil voor zoveel inschikkelijkheid beloofde Filips toen wellicht 

Habsburgsee steun bij een volgende vacature in één van de drie andere bisdommen 

aann de zuidelijke rand van de Nederlanden. Die belofte hebben Maximiliaan en 

Margaretaa van Oostenrijk later ook waargemaakt. In 1510 werd Frans werd verko-

zenn tot bisschop van Atrecht. Zes jaar later zou hij deze zetel inruilen voor die van 

Terwaan.'1 1 

beidee vorstenhuizen tussen 1483 en 1506 bisschoppen van Doornik verkiezen. Ze erken-
denn eikaars pretendenten niet. Die bestuurden ieder dan ook maar een deel van het bisdom. 
Cfr.. E. de Moreau, Histoire de l'égltse en Belgique. IV, 58 en J. Laenen, Kerke/i/k en godsdienstig 
Brabant,Brabant, 159. In 1509 stemde de Lodewijk XI I uitdrukkelijk in met de aanstelling van Frans 
vann Melun tot bisschop van Atrecht; cfr. AJ.G. Le Glay ed., Comspondance de l'empereur 
MaximtiienMaximtiien 1°. I, 225-224, 272 en 304. 
488 Zie omtrent de bisschopsverkiezing van 1502 en Jacobs uiteindelijke overwinning AJ.G. 
Lee Glay, Cameracum Cbrisüanum, xlvi; T. De Morembert, '2. Croy (Jacques de)', in: DHGE. 
XIII,XIII,  k. 1073 en J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant. I, 158-159. 
v)v) Voor de banden tussen Jacob enerzijds en Karel en Willem anderzijds; zie bv. Jean 
Molinet,, Chroniques. II, 521 en 525. 
500 Cfr. P. Harsin, 'Histoire d'une créance', 150. 
511 Frans van Melun behoorde net zoals Filips van Bourgondië-Blaton*  tot de gezanten die 
Maximiliaann en Margareta in 1508-'09 naar Rome zonden. Daar overtuigden ze paus Julius 
III  toe te treden tot de Liga van Kamenjk. Een reisverslag en meer literatuur bij J. Sterk, Phi-
lipslips van Bourgondië, 19-23. Frans overleed op 22 november 1521. Zie E.I. Strubbe en L. 
Voet,, De chronologie, 239 en 308 en J. Lestocquoy, Les évêques d'Arras, 56-57. 
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Veell  ijver om zijn zo moeizaam verworven bisdom en bijhorend domein te 

besturen,, spreidde Jacob van Croy aanvankelijk met ten toon.52 Wel herwon hij het 

vertrouwenn van Maximiliaan. In december 1505 droeg de kei2er Jacob zelfs voor 

alss mogelijke opvolger voor de net overleden Jan van Horn. Ook nu ving Maximi-

liaann bot. Na alweer bewogen verkiezingen gaven de Luikse kanunniken de voor-

keurr aan Evrard van der Mark, de kandidaat van de Franse koning Lodewijk XI I 

enn een neef van de eertijds zo gevreesde Willem.53 

Maximiliaanss vertrouwen beschaamde Jacob in ieder geval niet meer.54 In 

15100 waardeerde de keizer, middels een financiële tegemoetkoming, de wereldlijke 

titell  van de Kamenjkse bisschop op van graaf tot hertog. Intussen diende de op-

volgingg van de hoogbejaarde Jacob te worden veiliggesteld. Op aandringen van 

Maximiliaann vaardigde Leo X in december 1515 een bul uit die de aanstelling van 

Jacobss piepjonge achterneef Willem van Croy-Porcien tot coadjutor van Kamenjk 

mett recht van opvolging behelsde.55 Acht maanden later overleed Jacob.5(' 

Willemm volgde Jacob ook daadwerkelijk op. Maar als pion van zijn oom, de 

machügee Willem van Croy-Chièvres*  en als intimus en generatiegenoot van Karel 

322 Zo zou Jacob slechts in 1509 zijn bisdom in bezit nemen en zijn Blijde Intrede houden. 
Cfr.. T. De Morembert, in: DHGE. XIII, k. 1073. 
333 Zie omtrent deze Luikse bisschopsverkiezing P. Harsin, LMprincipautè... Erard, 25-59. 
344 J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant I, 159 en 169; A.J.G. Le Glav, Cameracum Chris-
üanum,üanum, xlvii en 58 en T. De Morembert, in: DHGE. XIII, 1073. 
""  Eerder al had Lodewijk XI I Leo X bewogen tot het redigeren van een soortgelijke bul 
voorr een Frankrijk welgevallige kandidaat. Maximiliaan had hier lucht van gekregen en op 
zijnn aandringen, kondigde de paus deze eerdere, pro-Franse bul niet af. Willem van Crov-
Porcienn werd geboren in 1498. Hij was een zoon van Hendrik van Crov-Porcien en Char-
lottee van Chateaubnant. Willems oudste broer FUips werd de eerste hertog van Aarschot 
Verderr had Willems nog twee broers die een geestelijke loopbaan uitbouwden: Robrecht en 
Karel.. Voor literatuurverwijzingen; zie hieronder. 
5|,)) Erasmus dichtte, op verzoek, een grafschnft voor Jacob. Cfr. Desidenus Erasmus, Opus 
Eptstolarum.Eptstolarum. Tomus II, 411: 
Utriusquee genus Croicae et Lalaingicae 
Decuss perenne, Iacobus hoc situs loco 
Praesulnee fuent melior an dux clanor, 
Tibi,, Camerace, nemo facile dixent. 
Evectaee ad astra virgini matn sacer, 
Cuii  fuerat usque pectore pio, 
Evexitt hunc e rebus humanis dies. 
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VV was de nieuwe bisschop van Kamerijk voorbestemd voor hogere ambten.57 Nog 

inn 1516 volgde zijn aanstelling als bisschop van Cona.58 In de prill e zomer van 

1517,, toen Karels hofhouding zich in Middelburg opmaakte voor inscheping naar 

Spanje,, ontving Willem al de kardinaalshoed. Nog geen half jaar later wist de jonge 

prelaatt zich ook verzekerd van het aartsbisdom Toledo. Daarnaast bleef Willem 

titulairr abt van de rijke Brabantse Benedictijnerabdij van Affligem. 

Zoveell  weelde moest worden beschermd tegen versnippering. Daarom deed 

Willemm in 1519 afstand van het bisdom Kamerijk ten voordele van zijn jongere 

broerr Robrecht.59 Een lang leven was de flamboyante clericus overigens niet be-

schoren.. Willem viel in januari 1521, op weg naar de Rijksdag van Worms, tijdens 

eenn jachtpartij van zijn paard. Snel daarna bezweek hij aan zijn verwondingen. 

Enkelee maanden later, nog tijdens diezelfde dramatische Wormser Rijksdag,6'1 over-

leedd bovendien de sterke man van de familie: Willem van Croy-Chièvres. Intussen 

bedreigdenn in Spanje de opstandige Communeros het Habsburgse gezag.61 Het 

religieuzee patr imonium van de familie leek de nabestaanden van beide Willems te 

ontglippen.. Karel V behoedde de Croy's voor een dergelijke afgang. De keizer 

bepleittee en verkreeg bij paus Leo X de benoeming van Karel, de jongste broer van 

Willemm en Robrecht van Croy tot abt van Affligem.62 De knaap was veertien toen. 

Aann het einde van datzelfde bewogen jaar 1521 namen Habsburgse troepen 

Doornikk en het Doornikse in. Dankzij deze overwinning versterkten Karel V en 

zijnn opvolgers hun greep op de zuidwestelijke rand van de Nederlanden in belang-

rijkee mate. De Franse koning verloor een enclave die de bovenloop van de Schelde 

577 Omtrent Willem, zie: A. Porschman, 'El cardenal Guillermo de Croy', 201-282 en A. van 
Haver,, 'Een Nederlandsche Kardinaal', 261-286. 
588 Nu provincie Caceres, regio Estremadura, Spanje. Het bisdom behoorde tot de kerkpro-
vinciee Santiago de Compostella. Cfr. O. Engels, in: LMA. III,  k. 236. 
5yy Robrecht zou bisschop van Kamenjk blijven tot bij zijn overlijden in 1556. In 1546 
woondee hij enkele zittingen van het concilie van Trente bij. Zie o.a. A.J.G. Le Glay, Camera-
cumcum Chnstianum, xlvii-xlviii ; T. De Morembert, in: DHGE. XIII, k. 1073-1074 en Guillaume, 
in:: BN. IV, k. 566-567. 
600 Definitieve breuk met Luther; begin zelfstandige politiek Karel V. Cfr. W. Blockmans en 
J.. van Herwaarden, NAGN. V, 458-459. 
611 Meer over de weerstand die de aanstelling van Willem van Croy opnep bij R. Fagel, 
'Charless Quint comme "roi catholique", 208-209. 
622 M. Dienckx schreef in: NBW. II, k. 148-158 een beknopte biografie van Karel. 
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beheerste.""  Prompt verbrak Karel V alle institutionele banden met Frankrijk. 

Bovendienn eigende de keizer zich een recht toe dat Frans I zes jaar eerder krach-

tenss het concordaat van Bologna had verworven. Voortaan zouden de Nederland-

see vorsten de bisschop van Doornik aanduiden.64 Sterker dan tevoren zouden ze zo 

controlee kunnen uitoefenen op het religieuze leven in de grote steden Gent, Brug-

gee en Rijsel die alle tot het ambtsgebied van deze prelaat behoorden. 

Meteenn na de inname van Doornik zette Karel V dan ook de zittende 

bisschop,, Louis Guülard, onder zware druk om af te treden. Deze Louis had zijn 

benoemingg nog te danken aan de intervenue van Frans I. Voor hem moest een 

nieuww bisdom worden gevonden in Frankrijk. Zodra die compensatieregeling rond 

was,, kreeg Doornik een prelaat naar Karels smaak.55 Geheel in de lij n der verwach-

tingenn viel de keuze van de keizer op Karel van Croy. Die had intussen ook al het 

bestuurr over de abdij van Hautmont66 verkregen en in 1529 volgde de abdij van 

Saint-Ghislain.. Kor tom, Willems kardinaalshoed en zijn aartsdioscees Toledo keer-

denn niet terug naar de familie Croy, maar acht jaar na overlijden bestuurden zijn 

tweee broers samen wel twee rijke bisdommen en drie abdijen.67 Hun gecombineer-

dee inkomen deed wellicht niet onder voor dat van hun jong gestorven broer/'8 

Bovendienn was hun neef Eustache van Croy van 1523 tot 1538 bisschop van 

Atrecht.. Drie van de vier bisdommen aan de zuidrand van de Nederlanden waren 

opp dat ogenblik in handen van deze familie. Bovendien was Eustache's broer 

Adriaann van Croy-Roeulx*  sinds 1523 stadhouder van Artesië. 

""  Meer over het strategische belang van Doornik bij C.S.L. Davies, Tournai and the En-
glishh crown', 2-3 en 16-17. 
644 H. Pirenne, Histoire de heigique. III,  90-92 en E. de Moreau, Histoire de Féglise en Be/gique. Il', 
182-187. . 
655 H. Dubief, 'Les operations commerciales de Louis Guüart', 149-154 en C.S.L. Davies, 
Tournaii  and the English Crown', 2, 16-17 en 24-25. 
666 Ook deze abdi) was eerder bestuurd door Willem van Croy. 
r'77 Het vermogen van de Croy's om hoge kerkelijke waardigheden in de schoot van de fami-
liee te houden, ontging ook de Venetiaanse gezant Nicolo Tiepolo niet; zijn 'Relazione' uit 
15322 tn: A. Alben, Relaxant degh ambasaatori X reneh aisentato, 63. 
(A(A Doorheen de zestiende eeuw schatte de Romeinse cune het jaarinkomen van het aarts-
bisdomm Toledo op ƒ24.000 en dat van het bisdom Cona op/1392. De bisschop van Kame 
njkk zou jaarlijks ƒ 18.000 hebben opgestreken en die van Doornik / 15.000. Deze cijfers bij: 
L.. Schmitz-Kallenberg e.a. eds., Hterarcbta Catbolica. III,  148, 160, 314 en 316; ASW Misc. 
Arm.Arm. XII vol. 152 f. 30v en 86v en ibidem vol. 213 A f. 79v. Cijfers voor de Spaanse bis-
dommenn uit andere bronnen ook bij R. Fagel, 'Charles Quint comme "roi catholique", 213. 
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Dee levensdata van Robrecht en Karel van Croy vielen min of meer samen 

mett die van hun grote weldoener Karel V. Beter dan zijn grootvader slaagde Karel 

VV erin hem welgevallige kandidaten op bisschoppelijke katheders te plaatsen. De2e 

vaststellingg geldt niet alleen voor de zuidelijke bisdommen Kamerijk en Doornik. 

Z oo slaagden Karel en zijn omgeving er bijvoorbeeld in 1517 ook in de Utrechtse 

bisschopp Fredenk van Baden tot aftreden te bewegen ten gunste van Karels ver-

wantt Füips van Bourgondië.60 

Karell  perkte tevens de speelruimte van bisschoppen als wereldlijke heersers 

danigg in. In 1528 lijfd e hij het Neder -en het Oversticht in. Twaalf jaar later liet hij 

eenn dwangburcht optrekken te Kamenjk.70 Karel V kon dergelijke successen boe-

kenn omdat hij over meer machtsmiddelen beschikte dan eender welke van zijn 

voorgangers.. Onwillige kapittels, stadsbesturen of Statenvergaderingen in de Lage 

Landenn brachten Karel en de regentessen zonodig met geld of troepen tot rede. 

Dee opvolgers van Petrus stonden de keizer dan weer graag enige speelruimte in de 

Nederlandenn toe in ruil voor één of ander familiaal voordeel, subtiele steun op het 

Italiaansee politieke schaakbord of hulp bij het bestrijden van Turken en Noord-

Afnkaansee zeerovers in de Middellandse Zee. Tijdens de regeerperiode van Karel 

VV tekenden de contouren van een 'Nederlandse Kerk' waartoe zijn voorgangers de 

aanzett hadden gegeven zich immer duidelijker af.71 

Z oo zou reeds Karel de Stoute het plan hebben gekoesterd de kerkelijke inde-

lingg van zijn territoria aan te passen aan de staatkundige realiteit.72 Deze oude 

droomm van de Bourgondische-Habsburgse vorsten leek in 1522 werkelijkheid te 

zullenn worden. In januari van dat jaar werd Karel V's oude leermeester en 

vertrouwelingg Adriaan Flonszoon verkozen tot paus. De keizer, die op dat 

6';; Zie voor wat volgt CA. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten, 296-319 en W.J. 
Formsma,, 'De onderwerping van Fnesland, het Sticht en Gelre', 88-92. 
700 A.J.G. Le Glay, Cameracum Christianum, xlviii . 
711 Zo poogden Maxirmliaan en Füips de Schone hen onwelgevallige kandidaten die door 
toedoenn van de Romeinse cune een kerkelijk ambt in de Nederlanden hadden verkregen te 
weren.. Cfr. J.M. Cauchies, 'Eglise et droit public', 193-209; A.G. Jongkees, 'XII . Etat et 
égüse',, 167-169; P. Van Peteghem, 'Les róles des benefices', 243-246. 
722 Een dergelijk streven was niet ongebruikelijk voor laat-middeleeuwse terntonale vorsten. 
Aann het eind van de veertiende en in de vroege vijftiende eeuw had bijvoorbeeld ook de 
Milanesee hertog Gian Galeazzo Visconti geprobeerd een Lombardische kerk te vestigen. 
Cfr.. H. Millet en P. Moraw, 'Clencs in the State, 177-178. 
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ogenblikk in de Nederlanden verbleef, zag er een teken van de Goddelijke 

Voorzienigheidd in. De problemen van de kerk zou hij nu kunnen oplossen door 

haarr naar zijn hand te zetten.73 Onmiddellijk werkte Karel, samen met zijn tante 

Margaretaa en enkele vertrouwelingen waaronder wellicht kanselier Mercurino dl 

Gatünaraa en de kersverse voorzitter van de Geheime Raad Jan Carondelet, een 

concreett en gedetailleerd plan ter herindeling van de bisdommen uit. Di t plan was 

gereedd nog voor Karel de Nederlanden in mei verliet. Prompt werd het project 

doorgestuurdd naar de keizerlijke gezanten in Rome. Zij kregen de opdracht het aan 

Adnaann voor te leggen, zodra hij daar zou aankomen."4 Beducht voor al te sterke 

keizerlijkee inmenging in kerkelijke aangelegenheden, draalde de paus echter met de 

uitvoeringg van Karels en Margareta's wensen. Toen Adnaan VI in september 1523, 

nauwelijkss een jaar nadat hij te Rome was aangekomen, overleed, was er nog geen 

beginn gemaakt met de oprichting van nieuwe bisdommen in de Nederlanden. 

Adriaanss opvolger, de Medici-paus Clemens VII , dwarsboomde aanvankelijk alle 

plannenn van de Habsburgers.7S Ook voor de herhaalde oproepen van Margareta 

vann Oostenrijk om de kerkelijke organisatie in de Lage Landen te stroomlijnen 

bleeff  Clemens doof.76 

Uiteindelijkk zou pas Karels zoon FÜips II de kroon op het werk zetten. 

Onderr zijn impuls werd het reeds decennia eerder ontworpen plan om de kerke-

lijk ee indeling van de Nederlanden aan de staatkundige realiteit aan te passen nage-

noegg ongewijzigd doorgevoerd.'7 Na 1559 hield de koning de aanstelling van een 

nuu aanzienlijk groter aantal bisschoppen helemaal in eigen hand. Intussen was de 

tijdsgeestt gekeerd. Voortaan verlangde de vorst niet alleen dat bisschoppen met 

hunn spiritueel gezag zijn beleid zouden ondersteunen, ze moesten ook de idealen 

_11 Meer over de banden tussen Karel V en Adnaan VI bij K. Brandi, Keiler Karel l\ 141-
1444 176-184 en J. Perez, Charles Quint, 106-107. 
744 Adnaan vertrok op 7 augustus 1522 uit Tarragona. Op 28 augustus kwam hij aan te 
Ostia.. De volgende dag hield hij zijn intocht te Rome. Karel meldde op 15 augustus aan 
Margaretaa dat hij zijn gezanten volgende opdracht had gegeven: "Et aussi qu'il~ ttennent mam 
aa /'erection des nouvelles evesche ̂ (...), dont comme scave^jut faicte la mynute nous estant encotres par 
dela."dela." ARAB RSA 35 f. 26v-27r. 
755 K Brandi, Kei~er Karel l\ 190-191 en J. Perez, Charles Quint, 107. 
''(('' Cfr. ARAB RSA 35 f. 183-184 (= brief van Margareta aan Karel V d.d. 21.02.1524 waar-
inn zij er o.a. bij de keizer op aandringt Clemens tot actie te manen). 

M.. Dienckx, De oprichting der nieuwe bisdommen, 30 n. 3 verwijst naar het eerdere plan. 
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vann de katholieke reformatie belichamen, leiding geven aan een diepgaande 

herkatholisenngg van de gelovigen. Aristocraten die aan al deze eisen voldeden, 

warenn dun gezaaid in de zestiende eeuw. 




