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Besluit t 

Hett jaar 1530 geldt als een breuklijn in de geschiedenis van de Lage Landen.1 De 

krachtigee economische groei van de voorgaande decennia kwam voorlopig tot stil-

stand.22 Maar ook was een jaar tevoren de vrede teruggekeerd aan de zuidelijke 

grenzenn na een lange reeks oorlogen. De Franse koning verbond zich ertoe al zijn 

aansprakenn op Vlaanderen, Artesië en de stad en het land Doorn ik blijvend te laten 

varen.33 In 1528 had Karel V de hand weten te leggen op het Neder- en het Over-

sticht.. Vier jaar eerder hadden Habsburgse troepen reeds de heerschappij over 

Frieslandd verworven. Wel ging er in het noordoosten nog een zekere dreiging uit 

vann de hertog van Gelre, die ook Groningen, de Ommelanden en Drenthe beheer-

ste.44 Intussen waren de Nederlandse gewesten opgenomen in een steeds verder 

uitdijendee 'samengestelde monarchie'. Karels kroning te Bologna, ook in 1530, 

beklemtoondee zijn streven naar een universeel kei2erschap. Ondanks de voorliefde 

vann de keizer voor de Nederlanden en hun bewoners, moesten deze lieden er met 

meerr op rekenen dat hij zijn gebieden van hier uit zou besturen. "D e grote en drin-

gendee problemen van de Christenheid" vereisten de aanwezigheid van de vorst 

elders.5 5 

Dee centrale bestuursorganen voor de Nederlanden hadden zich geleidelijk 

aann die realiteit aangepast. Het overlijden van regentes Margareta van Oostenrijk in 

decemberr 1530 bood Karel V en zijn raadgevers de kans om de gegroeide praktijk 

vastt te leggen in nieuwe formele regelingen voor het regentschap en de regerings-

raden.. Deze regelingen zouden nog eeuwen de grondslag vormen voor de bestuur-

lijk ee organisatie van de Habsburgse Nederlanden.6 

D ee Bourgondische hertogen hadden aan de edellieden die ze om zich heen 

haddenn verzameld zowel hofambten, bestuursambten als ook militaire ambten toe-

vertrouwd.. Hun Habsburgse opvolgers zetten deze traditie voort. Zo ontstond een 

11 W. Blockmans en W. Prevenier, De Bourgondiërs, p. 11 en H. De Schepper, 'De burgerlijke 

overheden',, 348. 
22 H. Van Der Wee, 'De overgang van middeleeuwen naat nieuwe tijd', 25-30. 
}}  Artikel IX uit de vrede van Kamemjk (1529): J. Dumont ed., Corps umversel diplomatique. 

IV/2,IV/2, 9-10. 
44 L. Sicking, 'De Zuiderzee', 127-136. 
55 Parafrasering uit de volmacht van Karel V voor Mana van Honganje bij haar ambtsaan-
vaardingg als regentes (1531). De tekst bij J. Lameere, Recueil des ordonnances. III,  236-238. 
66 H. De Schepper, 'Inleiding tot het instellingen-repertorium', 25-33. 
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duidelijkerr afgebakende groep van aristocraten. Vorst en aristocraten waren afhan-

kelijkk van elkaar. Slaagde de soeverein er niet in om de edellieden tot samenwer-

kingg met hem te bewegen, dan konden deze laatsten zich weleens opwerpen als 

aanvoerderss van alle ontevredenen. Soms kozen aristocraten er ook voor een 

anderee heer te dienen. Maar uiteindelijk beseften oproenge edellieden steeds dat ze 

bijj  een opstand meer te verliezen dan te winnen hadden. Daarom sloten ze een 

verzoeningg met de vorst nooit uit. Deze beschikte immers over meer machtsmid-

delenn dan zij. 

Karell  V, die als jongeling de soms heftige ruzies tussen leden van zijn per-

soonlijkee hofhouding en Margareta van Oostenrijk van nabij had meegemaakt, 

drongg er later bij deze laatste herhaaldelijk op aan de aristocraten nauw bij haar be-

leidd te betrekken." Maar de keizer was er tevens van overtuigd dat alleen de sterke 

handd van de regentes allerlei factietegenstellingen die zijn macht ondermijnden, 

konn bedwingen. Zo schreef Karel op 6 maart 1527 aan Margareta: 

"Et"Et pour ce qu'ung des prinapauïx moyens et jondemens pour la bonne 

directiondirection de nosdites affaires de pardeld, c'est la bonne union et concorde de 

no^no  ̂officiers et serviteurs en maniere que nul d'eulx prétende et traverse. Mats 

aa charner droit, et ung chacun a une mesmefm pour notre service, sans gaster 

lesles affaires l'ungpour complain a sa bende, et I 'autre a la syenne, et pour user 

desdes passions et inimité\ a no% depens comme aucuns veullent dire, qui se fait 

joumellement,joumellement, a notre grant désplesir et prejudice et plus seroit, si n'y est 

pourveupourveu . . . '" 

Karelss beschouwingen geven het dilemma weer waarvoor de Bourgondisch-

Habsburgsee vorsten zich geplaatst zagen. Aristocraten met gezag dwongen respect 

aff  op het slagveld, gaven gewaardeerde adviezen in de vorstelijke raden en waren 

krachtigee bestuurders in de provincie. Maar evenzo gebruikten aristocraten hun 

gezagg ten bate van zichzelf en van hun vrienden en verwanten. Hoe konden vors-

tenn de Bourgondische-Habsburgse aristocraten betrekken bij hun politieke en mili-

tairee projecten zonder dat die hun macht ondergroeven? 

E.. Gachet ed.t 'Recherches dans plusieurs depots littéraires de France', 53-54 (bnef van 
Karell  V aan Margareta d.d. 30 april 1523) en P. Rosenfeld, The provincial governors (proef-
schriftversie),, 198-200. 
88 ARAB RSA 36 f. 50. 
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Eenn eerste vereiste daartoe was de onderwerping van aristocratische uitda-

gerss van het vorstelijk gezag. Karel de Stoute en Lodewijk XI hadden hier een 

beginn mee gemaakt door niet langer te tolereren dat edellieden uit de Artesisch-

Picardischee en Bourgondische grensgebieden twee heren dienden. Tijdens de jaren 

14800 volgde een nieuwe ronde. Toen betwistte een aristocratische factie langdurig 

Maximüiaann van Oostenrijks gezag. De tegenstanders van de Habsburger waren 

allenn verwanten of intimi van de overleden hertogin Maria. Meer vooraanstaande 

edelliedenn waren er in de Lage Landen niet te vinden. Hun uiteindelijke nederlaag 

tegenoverr Maximiliaan bevestigde het overwicht van de vorsten op de Bourgon-

disch-Habsburgsee aristocraten. Het vorstelijk gezag zou tot bij het het uitbreken 

vann de Opstand, in de jaren 1560, niet meer worden betwist. 

Dee opeenvolgende vorsten brachten tevens een hiërarchische structuur aan 

inn deze groep edellieden. Zij verleenden aristocraten adellijke titels. Zo bepaalden 

dee vorsten een formele rangorde in de schoot van de adel. Deze ontwikkeling was 

heell  nieuw in Nederlanden, waar edellieden tevoren haast nooit dtels hadden 

gedragen.. Ook dit proces was reeds begonnen door Karel de Stoute. Hij had als 

eerstee vorst in de Lage Landen de heerlijkheden van een gunsteling samengevoegd 

tott een graafschap en deze vazal zo uitgetild boven zijn mede-edellieden. De op-

volgerss van Karel de Stoute zetten deze praktijk op een veel grotere schaal voort. 

Dee opname van bepaalde edellieden in de Orde van het Gulden Vlies had 

eenn soortgelijk effect. De opeenvolgende vorsten kozen de aristocraten uit met wie 

zijj  het lidmaatschap van deze prestigieuze vereniging wilden delen. Zo creëerden 

dee vorsten een nieuwe kring van quasi-geüjken rondom zich. Het leiderschap be-

hieldenn ze echter duidelijk zelf. Tijdens de bestudeerde periode daalde de leeftijd 

vann de ridders bij hun uitverkiezing significant. De toekenning van het Gulden 

Vliess gold dan ook steeds minder als een beloning voor bewezen diensten en 

steedss sterker als een erkenning van de familiale status in de adellijke hiërarchie. 

Exponentenn van deze nieuwe generatie aristocraten waren Willem van Croy-

Chièvres*,, zijn neef Karel van Croij-Chimay*, Jacob II van Luxemburg-Fiennes*, 

Jann van Kruiningen*, Floris van Egmond* en de broers Hendrik*, Jan III* , 

Antoon**  en Cornells van Glymes-Bergen*. Zij bepaalden, sinds ongeveer 1490, 

decenniaa lang het aanschijn van het Bourgondisch-Habsburgse hof. Niet één van 

dezee edellieden gold als een heer van den bloede. Geen van hen was rechtstreeks 

verwantt met Filips de Schone of met diens echtgenote. Hiermee onderscheidde 

Filipss zich van zijn voorgangers. Eerder hadden familieleden van de hertog altijd 
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dee dienst uitgemaakt aan het Bourgondische hof. De traumatische gebeurtenissen 

tijdenss het regentschap voor de toen nog minderjarige FUips bieden een verklaring 

voorr die breuk met de traditie. 

All  deze aristocraten hadden de zijde van Maximiliaan gekozen in de strijd 

diee hij na het overlijden van zijn echtgenote met de heren van den bloede en met 

Vlaamse,, Brabantse, Hollandse en Stichtse stedelingen leverde om het bestuur over 

dee Lage Landen. Stuk voor stuk ontpopten ze zich vervolgens tot betrouwbare 

bestuurderss en bekwame legerleiders in dienst van de vorst. De directe en veel-

vuldigee omgang met de vorst leverde deze aristocraten veelal gunsten op, zoals de 

samenvoegingg van hun heerlijkheden, de afgifte van privilegies voor hun steden en 

uiteindelijkk de toekenning van een eerste of een hogere adellijke titel. Aristocraten 

ontvingenn dus niet alleen salarissen en jaargelden. Ook de toename van hun heer-

lij kk inkomen en prestige dankten zij aan de vorst. 

Di tt inkomen en prestige ook voor de latere generaties te behouden, gold als 

hett voornaamste doel van aristocraten. Daarom probeerden ze, en aanvankelijk 

mett succes,9 niet alleen hun heerlijkheden en hun titels maar ook hun functies door 

tee geven aan hun erfgenamen. Uiteraard maakte het sluiten van geschikte huwe-

lijkenn deel uit van een gerichte strategie om dit doel te bereiken. Daar hoorde ook 

dee zoektocht naar hoge kerkelijke ambten voor jongere of geschikte telgen van de 

familiee bij. Vooraanstaande edellieden of stadhouders vergrootten hun greep op 

eenn bepaald gewest nog indien een verwant de plaatselijke bisschoppelijke katheder 

bekleeddee of aan het hoofd stond van een nabijgelegen abdij. 

Deelnamee aan de vergaderingen van de vorstelijke raden verzekerde aristo-

cratenn van invloed bij het uitzetten van de beleidslijnen. De heren behartigden in 

diee colleges niet alleen de belangen van de vorst. Zij poogden tevens het beleid in 

eenn voor hen gunstige richting te sturen. Aristocraten uit de zuidelijke rand van de 

Nederlandenn bijvoorbeeld wensten geen oorlog met Frankrijk, die kon alleen maar 

leldenn tot schade aan of confiscatie van hun bezittingen. Edellieden die heerlijk-

hedenn in de buurt van Scheldedelta hielden, profiteerden dan weer in aanzienlijke 

matee van de handel op Engeland. Zij verkozen een goede verstandhouding met de 

koningg van dat land. Deze tegengestelde belangen lagen aan de basis van factie-

{){)  P. Rosenfeld, 'The provincial governors', in: SL, en L.V.G. Gorter-Van Royen, Maria van 
Hongarije,Hongarije, 163-177 tonen overtuigend aan dat Maria van Honganje brak met de praktijk om 
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vormingg in de vorstelijke raden. Maximiliaan en Margareta van Oostenrijk steun-

denn tijdens hun regentschappen veelal de pro-Engelse factie. De pro-Franse facüe 

hadd de bovenhand tijdens de laatste vier regeringsjaren van Füips de Schone. Ook 

tijdenss de eerste jaren van Karel V's bewind was zij dominant. Haar aanvoerder, 

Willemm van Croij-Chièvres*, stuurde toen de jonge vorst. 

Eenn benoeming tot stadhouder verschafte een aristocraat veel invloed in het 

desbetreffendee gewest. Hij belichaamde er het vorstelijk bestuur en meestal ook de 

rechtspraak.. De stadhouder moest daarenboven zijn gewest vrijwaren voor vijand-

lijk ee invallen. Deze bevoegdheden verleenden hem grote mogelijkheden tot patro-

nage.. Een stadhouder besliste immers over de inkwartiering van troepen, hij 

onderhandeldee met de plaatselijke staten over de beden en hij trad op namens de 

vorstt bij de vernieuwing van de wet. Steden poogden dan ook niet zelden hun 

stadhouderr te paaien met allerhande giften. 

Füipss de Schone en de jonge Karel V stelden een stadhouder in een grens-

gewestt bovendien vaak aan tot kapitein van een ordonnantiebende. Zo kon hij het 

grondgebiedd met meer kans op succes verdedigen. Een dergelijke benoeming ver-

hoogdee tevens het aanzien van de desbetreffende aristocraat. Aanvoerders van 

ordonnantiebendenn wierven immers hun troepen zelf aan en ze hadden veel speel-

ruimtee bij de benoeming van hun officieren. 

Vrijwell  alle aristocraten prijkten op de hoflijsten als kamerheren. Voor de 

vorstenn vormde de toekenning van deze erefunctie de eerste stap bij het werven 

vann een edelman voor hun clientèle. Het kamerheerschap gaf een edelman toegang 

tott de hofhouding. Daar kwam hij in contact met aristocraten uit alle andere 

gewestenn die tot het patrimonium van de vorst behoorden. Bovendien ontving hij 

tijdenss zijn verblijf in de buurt van de vorst een dagvergoeding. Overigens verbleef 

meestall  slechts een minderheid van de kamerheren daadwerkelijk aan het hof. In 

theoriee regelde een beurtrol hun aanwezigheid. In de praktijk hielden aristocraten 

zichh lang met altijd aan deze regeling. In tijden van crisis waren vorsten geneigd 

hunn kamerheren tevens een jaargeld toe te kennen. Daarnaast verhoogden ze in 

eenn dergelijke periode ook steevast het aantal kamerheren. Op deze wijze hoopten 

zee een mogelijk aanlokkelijk bod van de tegenpartij voor te zijn. 

stadhouderss te laten opvolgen door hun zonen. 
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Dee sociale origine van aristocraten in de Bourgondisch-Habsburgse landen 

wass divers. Hierboven zette ik al uiteen dat telgen uit traditioneel hoog-adellijke 

familiess en verwanten van de Bourgondische Valois hertogen omstreeks 1490 aan 

invloedd hadden verloren. Ten dele werden zij vervangen door familieleden van 

Maximiliaan.. Tevens verwierf een reeks adellijke geslachten in die jaren invloed 

buitenn het gewest waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Een laatste groep 

aristocratenn stamde af van ambtenaren of van stedelijke patriciërs die carrière 

haddenn gemaakt in dienst van de vorst. Hun opname in de schoot van de aristo-

cratiee riep geen hoogoplopende spanningen op. 

Eenn opvallend groot aantal van de nieuwe generatie invloedrijke aristocraten 

diee circa 1490 op de voorgrond traden, hielden hun titelgoed in Brabant, Holland, 

Zeeland,, of in Waals-Vlaanderen. Historici hebben tot nu vooral het stedelijk 

karakterr van deze zogenaamde Nederlandse kerngewesten beklemtoond. Voor 

aristocratenn was het bezit van een heerlijke stad of anders van een grote 

heerlijkheidd waaraan de hoge rechtsmacht was verbonden, in een van deze centrale 

gewestenn erg aantrekkelijk. Dergelijke bezittingen lagen dicht bij de vorstelijke 

residenties.. Bovendien boden ze aristocraten de kans te participeren in het bestuur 

enn de statenvergaderingen van het gewest. Ten slotte vloeide een deel van de 

economischee groei die vooral daar plaatsvond ook naar de aristocraten. De rela-

tievee ondervertegenwoordiging van Vlaamse aristocraten steekt hier schril tegen af. 

Nadatt Filips van Kleef en zijn adellijke medestanders de wijk hadden genomen 

naarr Frankrijk, bleef daar een vacuum achter. Maximiliaan noch Filips de Schone 

vuldenn dit op. Pas omstreeks 1530 zou Karel V hier een aanvang mee maken. 

Henegouwen,, Artesië en Picardië, die in de literatuur bekend staan als de 

adelsgewestenn bij uitstek, herbergden wel een aanzienlijk contingent aristocraten. 

Maarr zij waren beduidend minder invloedrijk dan die in de kerngewesten. De 

vorstenn verleenden vele van deze lieden een functie als kamerheer en de bijhorende 

vergoedingg om te vermijden dat zij in dienst van de Franse koningen zouden tre-

den.. Deze strategie was, nadat de toestand zich in het najaar van 1477 had gestabi-

liseerd,, relatief succesvol te noemen. De voortdurende kampwisselingen van edel-

liedenn die hun titelgoed in de bedreigde grensstreek hielden, zijn dan ook niet te 

duidenn in termen als trouw en ontrouw. Edellieden wensten hun bezittingen te hou-

denn en zij schatten hun kansen in. 

Mariaa van Bourgondië en Maximiliaan legden zich, net zomin als hun opvol-

gers,, neer bij het verlies van de stamlanden van de dynastie aan de Franse konin-
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gen.. Daarom namen deze vorsten steeds Bourgondische aristocraten in hun hof-

houdingenn op. Toch drongen maar weinigen van hen door tot de topgroep van de 

meestt invloedrijke aristocraten. Dit veranderde niet nadat de Habsburgers in 1493 

dee Franche-Comté terug in hun bezit hadden gekregen. Wellicht was de geringe 

prominentiee van de Bourgondische aristocraten te wijten aan het relatieve isole-

mentt waarin het Vrijgraafschap zich bevond. 

Verschillendee Duitse aristocraten die zich in 1477 in het gevolg van Maximi-

liaann bevonden, bouwden wel een mooie loopbaan uit in de Lage Landen. Zij 

danktenn hun carrière aan vorstelijke begunstiging. Spanjaarden daarentegen dron-

genn in de eerste decennia van de zestiende eeuw niet door tot de Bourgondisch-

Habsburgsee aristocratie. 

Dee Bourgondisch-Habsburgse vorsten slaagden er tijdens de laatste 

decenniaa van de vijftiende eeuw in een groep van aristocraten aan zich te binden. 

Dezee groep betrokken ze actief bij hun beleid. Aristocraten putten daaruit moge-

lijkhedenn om als makelaars in macht op te treden. Deze kansen compenseerden het 

verliess dat edellieden hadden geleden doordat ze zich niet langer konden mani-

festerenn als concurrenten van de vorsten. Dit systeem zou functioneren zolang de 

aristocratenn contact met de vorst behielden. Nadat Füips II in 1559 definitief uit de 

Nederlandenn was vertrokken, werd het contact verbroken. De vervreemding tus-

senn vorst en aristocraten zou tijdens de volgende jaren mede aan de basis liggen 

vann de Opstand. 




