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Biografischee notities 

a)a) Handleiding bij de biografische notities 

Mannenn staan centraal in dit proefschrift. Het gaat meer bepaald om mannen die 

ergenss tussen 1477 en 1530 een of meerdere aristocratische functies bekleedden in 

dee Bourgondisch-Habsburgse landen. Hun aanzien dankten deze lieden in niet 

geringee mate aan de vorsten van deze landen. Die vorsten stelden de aanwezigheid 

vann deze mannen in hun omgeving op prijs, ze vertrouwden op hun talenten als 

krijgsherenn en bestuurders bij de opbouw van de staat. De vorsten bepaalden ook 

goeddeelss de rangorde die gold binnen hun gelederen. Zij vergaven de titels, de 

functiess en de jaargelden die iemands status verhoogden. Omdat de vorsten nauwe 

bandenn onderhielden met die edellieden, straalde een stukje van hun macht en hun 

prestigee op hen af. Die heren behoorden dan ook tot een bijzondere groep temid-

denn van de veel grotere adellijke gemeenschap.1 Deze groep heb ik omschreven als 

dee aristocratie of hoge adel. 

Dee vorsten mochten dan wel de omvang en de samenstelling van de aristocratie 

inn belangrijke mate sturen, ze waren met altijd aan zet. Aristocraten beheerden hun 

patrimoniaa naar eigen inzicht. Ze genoten een zekere vrijheid bij de verdeling van 

hunn goederen onder hun erfgenamen. Ze streefden voordelige huwelijken na. Ver-

derr maakten aristocraten ook politieke afwegingen. Ze schaarden zich onder de 

banierr van deze of gene vorst. Ze behoorden tot de ene of tot de andere factie aan 

hett hof. Ze kozen partij bij interne conflicten. 

Inn dit deel bied ik korte biografieën van alle aristocraten die ik in de bronnen 

terugvond.. Hiermee hoop ik enig inzicht te verschaffen in de rol die deze aristo-

cratenn speelden bij de opbouw van de moderne staat in de Lage Landen. Alleen zo 

wordenn lijnen en patronen in hun politieke stellingnames zichtbaar, kunnen fami-

lialee netwerken worden gereconstrueerd. Om deze doelstellingen te verwezenlijken 

hebb ik de biografieën in een vast stramien gegoten. Dat ik op deze wijze te weinig 

rechtt doe aan individuele verschillen, neem ik hierbij voor lief. 

Dezee levensbeschrijvingen vullen de hoofdtekst aan. De nadruk ligt dan ook 

opp de familiale achtergrond en de loopbaan van de behandelde aristocraten. De 

notitiess zijn alfabetisch gerangschikt naar het geslacht waartoe de edellieden be-

11 Dchrutics van de adel bij: P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel, p. 103-125 en II.F.K. van 
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hoorden.. Die geslachtsnamen stemmen niet altijd overeen met de wijze waarop 

dezee edellieden in de bronnen worden aangeduid. Tijdgenoten benoemden edel-

liedenn vaak naar hun voornaamste bezitting, het zogenaamde titelgoed. Om twee 

redenenn volg ik dit gebruik van de tijdgenoten met. Het verwerven van nieuwe 

titelss of heerlijkheden bracht logischerwijze soms ook het gebruik van een nieuwe 

naamm met zich mee. Edellieden droegen met steeds dezelfde naam tijdens de 

opeenvolgendee stadia van hun loopbaan. Bovendien versluieren aanduidingen naar 

titelgoederenn vaak de familiale banden die tussen edellieden bestonden. 

Dezee biografische notities zijn opgebouwd volgens een vast stramien. Dat 

geeff  ik hieronder kort weer. 

Inn het kopje worden het volgnummer, de naam, de titels, de levensdata, de 

kerkelijk ee staat en het gewest waarin het titelgoed van de desbetreffende 

aristocraatt  lag opgesomd. 

aa Verschaft duiding over de familieleden van de geportretteerde. 

bb Geeft informatie over het leenbezit van deze man. 

cc Hier wordt vermeld welke functies hij bekleedde in de hofhouding van de 

opeenvolgendee vorsten. 

dd Indien de aristocraat zetelde in één van de centrale vorstelijke raden, is dat 

inn deze rubriek te vinden. 

ee Verwijst naar een eventuele opname in de Orde van het Gulden Vlies. 

ff  Mogelijke aanstellingen tot stadhouder of grootbaljuw vindt de lezer hier 
terug. . 

gg In deze rubriek bracht ik de militaire activiteiten van aristocraten onder. 

hh Geeft aan dat een aristocraat betrokken waren bij onderhandelingen, hl) op-

tradd als gezant of verdragen mede ondertekende. 

11 Verschaft informatie omtrent de vorstelijke jaargelden die aristocraten ont-
vingen. . 

]]  Het optreden van aristocraten in regionale statenvergaderingen en in de 

Staten-Generaall  komt hier aan bod. 

kk Hier wordt aandacht besteed aan de politieke keuzen die aristocraten maak-
ten. . 

NiL'rop,, l-'ati ridders tot regenten, p. 24-43. 
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11 Informatie die ik relevant achtte, maar die niet meteen thuishoorde onder 

éénn van de bovenstaande rubrieken, bracht ik onder in deze rubriek. Hier 

horenn ook notities bij over de culturele belangstelling van aristocraten en 

eenn summiere vermelding van eventuele iconografische bronnen. 

Onderr elke notitie volgt een beknopte weergave van de geraadpleegde bronnen en 

Literatuur. . 

b)b) Bijkomende afkortingen 

Terr identificatie van de regio waarin het titelgoed lag en de kerkelijke staat van de 

aristocratenn gebruikte ik enkele bijkomende afkortigen. In alfabetische volgorde 

zijnn het: 

A PP Artesië-Picardië 

B OO Bourgondië (Hertogdom, Vrijgraafschap en omstreken) 

BRR Brabant 

D RR Duitse Rijk 

E NGG Engeland 

gg geestelijke 

GEE Gelre 

H EE Henegouwen 

H ZZ Holland-Zeeland 

IBB Iberisch Schiereiland 

11 leek 

LII  Limburg 

LUU Luik (Prins-bisdom en Loon) 

LU XX Luxemburg 

NA MM Namen 

ONN Onbekend 

V LL Vlaanderen (Flamingant) 

WV LL Waals-Vlaanderen 
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tjtj  Biografische notities 

0011 Avelus2, N i co laas van (- voor 22.06.1484), 1, AP? 

aa N. x Josine de Gryspere. Uit dit huwelijk werd een onbekend aantal kinderen gebo 

ren.. N. had zeker twee broers: j an en Gillis. 

bb In 1472 betwistte N. voor de Grote Raad het bezit van de Artesische heerlijkheden 

Lee Tillo y en Yaulx. Zij n tegenstrever Karel van Saveuses meende dat de hertog deze 

heerlijkhedenn aan hem had geschonken en niet aan N. Beide partijen kregen gedeel-

telijkee genoegdoening. Karel de Stoute had de heer van Avelus ook de in beslag 

genomenn Artesische heerlijkheid Isque toegewezen. In 1473 bepaalde de Grote 

Raadd dat de heer van Avelus een hypotheek die op deze heerlijkheid rustte aan 

Lodewijkk van Luxemburg, graaf van Saint-Pol moest betalen. Bij zijn overlijden had 

N.. schulden uitstaan bij zijn broers Jan en Gillis. Karel van Croy, graaf van Chimav* 

moestt dan weer geld aan N. 

cc N. was tweede hofmeester van Maximiliaan in november 1477. 

11 N. was, zeker in zijn laatste levensjaren, baljuw van Dendermonde. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119 en f.T. de Smidt en K.I. 
Strubbcc ca. eds., Chronologische lijsten, I., 41, 70 

0022 Baden, Bernard III , markgraaf van (1474-1536), 1, DR 

aa B. was één van de zonen van Kristof van Baden*. B. was dus een broer van Füips*. 

Fredenk,, een andere broer, was bisschop van Utrecht van 1496 tot 151 .̂ Karel Y 

dwongg Fredenk enkele maanden voor zijn overlijden tot aftreden. 

bb Van zijn vader erfde B. de mark Baden-Baden en de heerli jkheden op de linkeroever 

vann de Rijn. 

ff  Zodra B's vader Kristof geestesziek werd (ca. 1517), oefenden B. en zijn broer 

Filipss om beurt de ambten van hun vader uit (w.o. het stadhouderschap van 

Luxemburgg en Chiny). Na het overlijden van Kristof bevestigde de centrale regering 

hett stadhouderschap van B. in Luxemburg en Chiny (open brieven van 28.10.1528). 

B.. maakte aanspraak op dit stadhouderschap omdat Maximiliaan van Oostenrijk het 

eertijdss in erfpacht had gegeven aan de familie Baden. Hoewel Margareta B. een erg 

restrictievee instructie3 verleende, holde B. de macht van de centrale regering in het 

gewestt verder uit. Zo benoemde B., zonder de Brusselse instellingen te raadplegen, 

zijnn eigen creaturen op sleutelpos ten, eiste hij tolgelden op waar hij geen recht op 

hadd en weigerde hij geld over te maken dat hij aan de centrale regering was ver-

22 Auvelassr; graafschap Namen, baljuwschap Bouvignes of Aveluv?, Dep, Somme, arr. Peronne, k. 
Albert. . 
11 Op Margareta's verzoek had de Raad van Luxemburg, die de plaatstelijke problemen uiteraard goed 
kende,, een eerste versie van deze instructie opgesteld. 
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schuldigd.. Nadat eerdere pogingen hiertoe waren gestrand, slaagde de Brusselse 

regeringg er in 1531 in B. tot aftreden te bewegen. B. ontving hiervoor een schade-

vergoeding. . 

ARABARAB RSA 784 f. 5r-10r en I7r-34v; H. Poullet, Les gouverneurs de province, 152; P. Rosenfeld, 
'Thee Provincial Governors', 31; et IL Schwarzmaier, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 200-
201. . 

0033 Baden, Filips, (de jonge markgraaf) van (1479 1533), 1, DR 

aa Filips was de 4° zoon van Knstof van Baden*. F. was dus een broer van Bernard*. 

F.. x een dochter van keurvorst Filips van de Palts. F. had geen mannelijke erfge-

naam. . 
cc In 1494 verwierf F. een plaats in de eerste zelfstandige hofhouding van Filips de 

Schone. . 
ff  Zodra Kristof, F.'s vader, geestesziek werd (ca. 1517), namen F. en zijn broer 

Bernardd om beurt het stadhouderschap in Luxemburg waar. 

hh In 1493 behoorde F. tot de ondertekenaars van de vrede van Senlis namens Maxi-

miliaan. . 
ïï F. ontving sinds 14.03.1497 een jaargeld van 1600 gulden. 

ARABARAB RSA 22bis;J. Chmel ed., ürkunden, 537; Jean Molinet, Chroniques. II, 371; H. Poullet, 
LesLes gouverneurs de province, 152; H. Schwarzmaier, Les chevaliers, 200-201. 

0044 Baden, Kristo f I , markgraaf van (13.11.1453 - 19.03.1527), 1, DR 
aa K. was een zoon van markgraaf Karel (+ 1475) en van Kathanna van Oosterijk (+ 

1493).. Deze Kathanna was een zuster van keizer Frederik III . K.'s ooms langs 
vaderszijdee waren o.a. Bernard, markraaf van Baden (1428-1458); Jan, aartsbisschop 
vann Tner (1430-1503) en Joris, bisschop van Metz (1433-1484). Deze Jons verbleef 
inn 1477 enkele maanden aan het hof van Maria van Bourgondië als afgezant van 
keizerr Frederik III . K. x Ottilie (1457-1517), dochter van graaf Füips van Katzen-
elnbogen.. Uit dit huwelijk sproten 15 kinderen, w.o. Jacob II aartsbisschop van 
Trierr (1471-1511), Fredenk, bisschop van Utrecht (-1517); markgraaf Bernard I IP; 
markgraaff  Filips*  en markgraaf Ernst (1482-1553), erfgenaam van de Mark Baden-
Durlach. . 

bb K. ontving in 1490 het ongedeelde markgraafschap Baden. K. haalde meer inkoms-
tenn dan zijn voorgangers uit dit gebied. Maximüiaan schonk K. in 1492 de eerder 
geconfisceerdee Luxemburgse bezittingen van de graven van Meurs. Wel betwistten 
verschillendee plaatselijke edellieden K. tot voor de Grote Raad het bezit van enkele 
Luxemburgsee heerlijkheden. K. breidde later zijn Duitse grondbezit verder uit. Zo 
verwierff  hij in 1503 het markgraafschap Rötteln-Sausenberg (in Zuid-Breisgau). F. 
bezatt ook het graafschap Sponheim. K. wilde zijn Badense goederen ongedeeld 
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doorgevenn aan zijn zoon Füips. Daann slaagde hij  niet. Na zijn patrimonium alvast 
tee hebben verdeeld, trok K. zich in 1515 terug te Luxemburg. 

cc K. onderhield nauwe familiale, financiële en politieke banden met het huis Habs-
burg.. Toen zijn neef Maximiliaan in 1477 naar de Nederlanden afreisde om er Mana 
vann Bourgondië te huwen, behoorde K. tot diens gevolg. In 1494 toen Füips de 
Schone'ss aantrad als zelfstandig vorst, stelde Maximiliaan nog diens hofhouding 
samen.. K. werd enn opgenomen als kamerheer (dagvergoeding: 10 fr.). 

dd K. zetelde in Füips de Schone's ambulante hofraad. 

ee In 1491 werd K. verkozen tot \1iesndder (15° kapittel, Mechelen). 

tt Toen Maximiliaan tijdens het voorjaar van 1488 te Brugge in de knel zat, was K. één 

vann de aanvoerders van het leger dat keizer Fredenk II I  uitzond om zijn zoon te 
ontzetten.. K's broer Albrecht sneuvelde trouwens in de nadagen van deze campa-
gnee voor de poorten van Damme (23.07.1488). Normaliter had K. na Maximiliaans 
vrijlating,vrijlating, diens plaats moeten innemen als gijzelaar in Brugge. Maar K. voelde hier 
metss voor. Als beloning voor zijn steun werd K. op 20.08.1488 aangesteld tot erfe-
lij kk stadhouder en kapitein-generaal van Luxemburg-Chinv. Op 26.09 van datzelfde 
jaarr legde K. de vereiste eden af. Toen K. ca. 1517 geestesziek bleek, twistten zijn 
zonenn Füips en Bernard om het Luxemburgse stadhouderschap. Ze namen het om 
beurtenn waar namens hun vader. 

gg K. speelde een actieve rol in Maximiliaans legers bij diens veldtochten tegen de 
Fransen.. Sinds 1496 was K. bovendien kapitein van Verdun. 

ïï Füips de Schone keerde K. sinds 14.03.1497 een jaargeld uit van 2000 f. 

ARABARAB RSA 22bis f. lv en 784 f. lr-3v; J.T. de Smidt en K.I. Strubbe e.a. eds.. Chronologische 
lijsten,lijsten, I, 316, 372 en 395; Jean Molinet, Chromques. II, 8-10; J. Chmel cd., Urkunden, 537 en 
542;; Het Gulden Vlies, 38, A. Kricger, Badische Geschtchte, 32 en 40; W. Paravicini, 'Moers, Croy, 
Burgund',, 58 en n. 291; F. Poullct, hes gouverneurs de province, 152, II . Schwarzmaier, in: R De 
Smedtt ed.. Les chevaliers, 200-201, R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 45-51 en 11. Wiesflecker, 
KaiserKaiser Maximilian I. Band I, 218, 365 en 367. 

0055 Baume-Montrevel, Claude de la, heer  van (Mont-)Saint-Sorlin 4 (- ca. 1541), 1, 
BO O 

aa De famüie de la Baume stamt uit Bresse. In de 15° en 16° eeuw dienden vele van 

haarr telgen de Franse koningen en de hertogen van Savoie en van Bourgondië. C. x 
Guülemettee van Igny. C. was een zoon van Guy*. C. was echter met de oudste 
zoon,, want een andere zoon, Mark, erfde aanvankelijk de gravenütel. Pieter, een 
anderee broer van C. (+ 1544) was bisschop van Genève. Daar werd hij door de 
reformatorenn verjaagd. Pieter trok zich in 1533 terug in het Vrijgraafschap. Hij werd 
inn 1542 aartsbisschop van Besancon. Pieter was ook kardinaal. Hij duidde als zijn 
opvolgerr Claude (1536-1584), de gelijknamige zoon van C. en Guülemette aan. 

file:///1iesndder
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Dezee Claude sleepte het beloofde aartsbisdom slechts in de wacht nadat zijn 
moederr en haar verwanten een felle strijd hadden geleverd met Frans Bonvalot, de 
kandidaatt van het lokale kapittel en tevens schoonbroer van Antoon Perrenot. Als 
studentt aan de universiteit van Dole gold Claude intussen als een losbol. Hij trouw-
dee zelfs met Nicole van Savigny. Slechts na verbreking van zijn huwelijk en een 
langdurigg verblijf te Rome, nam Claude het bestuur van het aartsbisdom daadwerke-
lij kk op. In 1578 werd Claude, net zoals zijn oom Pieter, op zijn beurt kardinaal. 

ee In 1531 werd C. verkozen tot Vliesndder (20° kapittel, Doornik, 1531). 

gg In 1530 was C. aanvoerder van een Ordonnantie bende van 50 lansen. 

11 C. was baljuw van Aumont (in de Jura). 

L.. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté, 88-90; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 224; 
HetHet Gulden Vlies, 41; C. I^emaire, 'Guillaume de La Baume', 6-8, De Rciffenberg, Histotre de 
t'ordret'ordre de la Totson dVr, 379-380 en M. Rey ed., Les diocèses de Besartfon et Sainl-Claude, 96-97. 

0066 Baume, Guy de la, graaf van Montrevel*  (+ 1516*), 1, BO 
aa G. was een jongere broer van Willem*. G. was tevens de vader van Claude* en 

aartsbisschopp Pieter. In 1510 bemiddelde Margareta van Oostenrijk met succes bij 

pauss Julius II opdat deze laatste abt zou worden te Besancon. 
cc G.'s loopbaan begon aan het hof van Filibert van Savoie. Sinds 1504 was G. chevalier 

d'honneurd'honneur van Füiberts echtgenote, Margareta van Oostenrijk. Na het overlijden van 
haarr man begeleidde hij Margareta bij haar terugkeer naar de Nederlanden. Ook in 

15144 was G. nog Margareta's chevalier d'honneur. In die functie beschikte hij over 

Margareta'ss zegel, 
dd G. was een lid van Margareta's raad in de Nederlanden. G. werd tevens lid van 

Karelss Geheime Raad bij diens aantreden als zelfstandig vorst in 1515. 

ee In 1516 werd G. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel). Tijdens dit kapittel 

warenn er vijftien plaatsen te begeven. Karel V had een verlanglijste van negen 

namen.. Daar behoorde G. met toe. 
ïï Sinds 1510 ontving G. een jaargeld van 1524 £ per jaar. 

ADNADN B 20153, Het Gulden Vlies, 39; De Reiffenberg, Histotre de l'ordre de la Totson d'or, 306 en 
309;; A. Henne, Htstoire du règne de Charles-Qutnt. I, 134; C. Ix-maire, Guillaume de La Baume', 
6-8;; F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamshen Zentralbehórden, 24 n. 4; A. Walther, Die bur-
gundischegundische Zentralbehorden, 149 en 202 en Idem, Die Anjdnge Karls I'., 237 

44 Verschillende plaatsen in de Savoie of en in het Dep. Rhone dragen deze naam. (Maconais:") 
55 Montrevcl-en-Bresse. Hertog Amadeus van Savoie had in 1427 de heerlijkheid Montrevel opgewaar-

deerdd tot graafschap. 
(('' Voor 18.11. Op die datum zendt Margareta Gorrevod, G 's opvolger als chevalier d'honneur naar 

dienss begrafenis. 
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0077 Baume, Willem de la, heer  van Itlain 7/Illens8, ridder  (ca. 1430 tussen juli 149"7 

enn augustus 1498), 1, BO 

aa W. was het 5° kind van Pieter, heer van Irlain, Mont-Saint-Sorlin en La Roche Van-

neauu (Cóte d'or) en van Alix van Luyneux. Hun huwelijk was gesloten in 1424. Het 
4°° kind uit deze verbintenis, Quentin, sneuvelde in de veldslag bij Grandson (2 mei 
1476).. W. had nog een jongere broer: Guy*. W. x Hendnka van Longwy. Er zijn 
geenn kinderen bekend uit dit huwelijk. 

bb Krachtens de vrede van Atrecht uit 1482 kreeg W. zijn door de Fransen in beslag 
genomenn Bourgondische goederen terug. 

cc In 1472 werd chevalier d'honneur (= eerste kamerheer) van Margareta van York. Van-

dann af aan verbleef W. voornamelijk in de Nederlanden. Ook Maria van Bourgondië 
ruimdee een plaats in voor NX7, als kamerheer in haar hofhouding. In augustus 1480 
moestt W. deze functie afstaan aan Jan van Lannov, heer van Mignoval*. In 
novemberr 1477 werd W. tevens vermeld als raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

ee In 1481 werd Pieter, W.'s vader verkozen tot \Tiesndder (kapittel 's Hertogen-
bosch).. Pieter moet toen al behoorlijk oud zijn geweest. In ieder geval nam W. ten 
laatstee in 1486 de plaats in van Pieter zonder dat hij ooit formeel werd verkozen. W. 
duiddee Claude van Toulongeon* en Jan van Bergen-Glymes* aan als zijn vertegen-
woordigerss bij de kapittels die in zijn afwezigheid werden gehouden (verblijf in 
Frankrijk). . 

gg In 1477 verdedigde W., samen met bv. Claude van Toulongeon*, het hertogdom 
Bourgondiëë tegen de Franse invallen. 

hh Tijdens een expeditie naar het Heilig Land (1445-1449), o.l.v. Willem van Thoisy, 
verbleeff  W., samen met twee anderen, een tijdje aan het hof van Alfons V in 
Napels.. Hij trad er op als gezant van Filips de Goede. In 1469 maakte W. deel uit 
vann een gezantschap dat namens Karel de Stoute werd uitgezonden naar de bisdom-
menn Bazel en Konstanz. W. zou ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
sluitenn van het huwelijk tussen Maria van Bourgondië en Maximiliaan. Zo tekende 
hijj  o.a. hun tweede huweüjksverdrag (17.09.1477). 

jj  In de herfst van 1479 sprak W., samen met Jan van Lannov*, abt van Sint-Bertijns, 
namenss Maximiliaan de Leden van Maanderen toe. 

kk W. trad uiteindelijk in dienst van de Franse koning. Op 12.11.1483 werd hij immers 
vermeldd als raadslid-kamerheer Karel VIII . 

11 Van 1447 tot 1472 was W. ontvanger van de rekeningen in de kasselnj Bresse. In 
14"00 werd W. vermeld als gouverneur van Bresse. W. bleef na 1477 de belangrijkste 
raadgeverr van Margareta van York. Zo ondertekende W. de aankoopakte van haar 
Mechelsee huis, begeleidde hij haar naar de doopplechtigheid van de jonge Fihps de 
Schonee en vergezelde hij haar bij een reis naar Engeland. Als dank ontvingen W. en 

Irlainn (—Illcms), Zwitserland, kanton Fnbourg. 

file:///Tiesndder
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zijnn nazaten een eeuwige rente op 1.000 £ (van 40 gr VI) . In december 1477 gaf 

Maximiliaann W. de opdracht om op te treden tegen de schaker van Antoinette van 

Rambures,, Guy van Bnmeu's weduwe (zie o.a. bij Vilain). In 1483 verkocht W. het 

Hoff  van Bergen, dat hij te Mechelen in de Bleekstraat bezat, aan Filips van Horn*, 

heerr van Gaasbeek. 

RAGRAG Raad fan Vlaanderen 34323; W.P. Blockamans ed., Handelingen van de Leden, I, 116-117, 
Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', p. 117, Jean Molinet, Chrom-
ques.ques. I, 275 en 394; J. Chmel ed., Urkunden, 538, C. Lemaire, m: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 
177-179;; Idem, 'Guillaume de La Baume', 6-8; \X'. Paravicini, Guy de Bnmeu, 502 n. 27 en M. 
Sommé,, Isabelle de Portugal, 443. 

0088 Bawanco in9 , Fi l ip s van, heer  van Wiege, ridder,  1, O N / V L ? 

aa Kerckhoffs-de Heij vermeldt dit personage als de heer van Boncamp. 

cc F. werd op 27 augustus 1477 opgenomen als chevalier de compaigne in de hofhouding 

vann Maria van Bourgondië. Hij verving daar de heer van Sauye*, die intussen tot het 

Fransee kamp was toegetreden. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323 en A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad. II, 24. 

0099 Beaumano i r, de heer  van, 1, A P 

aa Dezelfde als Pierre de Belleforière heer van Thun-Saint-Mart in en Beaumanoir, 

kapiteinn van Lens namens de Franse koning tot 1486? Toen deze plaats in dat jaar 

inn handen van de Bourgondiërs viel, ging deze man naar hen over. Bij het uitbreken 

vann het conflict tussen Filips van Kleef en Maximiliaan in 1488, streed deze P. aan 

dee zijde van de Habsburger. (Cfr. Jean Molinet, Chroniques I, 543 en II, 84). In 1497-

988 ontving deze P. echter opnieuw een Frans koninklijk jaargeld ten belope van 600 

££ tourn. (Cfr. D. Potter, War and Government, p. 311). Of gaat het hier om een zoon 

vann Jean de Carnin, dit de Beaumanoir, die in 1476 sneuvelde aan Bourgondische 

zijdee in Lotharingen? (Cfr. Jean Molinet, Chroniques I, 144) 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. In 1517 is een Pierre de 

Belleforièree kamerheer van de jonge Karel V. 

gg Zie onder a. 

ARABARAB RSA 23 f. 26r; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

88 G. spelde de naam van zijn titelheerlijkheid altijd op deze wijze. 
99 Bavinckhove? Dep. Nord, arr. Dunkerque; eertijds behorende tot kasselnj Kassel-Ambacht. 
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0100 Belle10 van, heer  van Zoetestede11,1, VL 

aa Wellicht gaat het hier om een zoon van Joost,12 misschien wel Robrecht, de vader 

vann Frans? Joost was raadslid-kamerheer van Karel de Stoute en hij had van 1474 
tott en met 1476 een proces gevoerd voor het Parlement van Mechelen tegen zijn 
zwagerr Jan van Bourgondië omtrent het bezit van de heerlijkheid Etaples. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

)) In april 1493 beschreef de Raad van \laanderen een Robrecht van Belle om namens 

dee Maamse adel deel te nemen aan een in Mechelen te houden vergadering van de 
Staten-Generaal. . 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, W.P. Blockmans ed., 
HandelingenHandelingen van de Leden. II, 640 en J.T. de Smidt, F.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 
415. . 

0111 Bellefourrière, de heer  van, 1, AP 

aa Misschien Füips van Bellefonère? - Deze F. nam eind 1487-begin '88 deel aan de 
misluktee overval, o.l.v. Füips van Kleef en Engelbrecht van Nassau op Bethune. 
Laterr in 1488 koos deze F. de zijde van Maximiliaan tegen Füips van Kleef. Tijdens 
hett voorjaar van 1489 poogde F. samen met enkele Henegouwse edellieden Atrecht 
opp de Fransen te veroveren. Later tijdens dat jaar verdedigde hij als kapitein van de 
stadd en als luitenant van Robrecht van Melun Halle tegen Füips van Kleef. In 1492 
voerdee F. Bourgondische troepen aan die in het Henegouws-Artesische grensgebied 
tegenn de Fransen streden. Nog in datzelfde jaar was hij één van de aanvoerders die 
dee Bourgondische herovering van Atrecht bewerkstelligden. Even later veroverden 
zijnn troepen ook nog Bapaume. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. Misschien was hij ook 
kamerheerr van Karel V in 1517. (Cfr. de heer van Beaumanoir) 

gg Zie onder a. 

kk Verschillende leden van de familie Bellefourrière kozen in ieder geval voor een 
loopbaann in Franse dienst en brachten het daar tot raadslid-kamerheer. Zo kennen 
wee ook een Michel van Belleforière, zoon van Perceval. Deze was in 1488 baljuw 
vann Lens, namens de Franse koning. Karel VII I zond deze Michel toen naar de 
Gentenarenn om er zijn steun toe te zeggen tegen Maximiliaan (die werd op dat 
ogenblikk vastgehouden door de Bruggelingen; cfr. I.L.A. Diegenck ed., Inventaire 

analytique.analytique. IV, 134 en R. WeUens, 'La révolte brugeoise', 31 n. 126 en 127). 

100 Bailleul; Dep. du Nord, arr. Dunkerque. 
111 Doulieu, Dep. du Nord, arr Duinkerken, k. Mcrville. De heerlijkheid Zoetestede hing af van de 
kassclrijj  Waasten. 
122 Deze leefde niet meer in 1477, cfr. W. PARAVICINI, Guy de Bnmeu, p. 509 n. 56. Zie ook C.H. 
COOLS,, Met raad en daad?, p. 129. Daar figureert een Bauduin de Bailleul. Deze bezat ca. 1475 een 
leenn in het Rijselse dat jaarlijks 72 £ opbracht 
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Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118 en Jean Molinet, Chrom-
ques.ques. I, 573 en II, 73-74, 84, 126, 147, 329-330, 341-344. 

0122 Bel l ignies1 3, de heer  van, 1, H E 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

0133 Bergues van (= Sint-Winoksbergen)1 4, Pieter, heer  van Cohem, 1, A P 

aa Zoon van Jan en Margareta van Saint-Simon? - P. x Jossine van Gistel. Uit hun 

huwelijkk sproten 3 kinderen: Jan; Kathanna x Robrecht van Ranchicourt en Isabeau. 

bb P. was burggraaf van Sint-Winoksbergen. Volgens de taxatielijst van 1475 was P. de 

rijkstee leenhouder in het baljuwschap Atrecht. Zi)n lenen brachten er 1457 écus op 

perr jaar. P. hield ook 3 lenen (w.o. de heerlijkheid Brequenes) in de kasselnj Sint-

Omaars.. De netto-opbrengst van deze lenen bedroeg in 1474 ca. 228 £ (van 40 gr.). 

Verderr hield P. een aanzienlijk leen in de kasselrij Rijsel (jaaropbrengst: 516 £ van 

400 gr.). 

cc In maart 1477 prijkte P. als chevalier de compaigne op de hoflijst van Maria van 

Bourgondië.. P. werd geacht tijdens de laatste 3 maanden van het jaar aan het Hof te 

verblijven.. Hij had recht op 12 bouches. In november 1477 trad P. als raadslid-kamer-

heerr bovendien toe tot de hofhouding van Maximiliaan van Oostenri jk. 

dd P. was één van de vier leden van de krijgsraad die Karel de Stoute in 1474 in de 

schoott van zijn Hofraad oprichtte (overige leden: Filips van Croy-Chimay*; Filips 

vann Crèvecoeur*  en de heer van Clessy). 

gg Zie onder d en 1. 

hh In december 1473 duidde Karel de Stoute P. aan als lid van een gezantschap dat 

mett Lodewijk X I over vrede moest onderhandelen (overige leden: de bisschop van 

Doornikk Ferry de Clugny, Jan van Luxemburg-Marie, Filips van Croy-Chimay*, 

Guyy van Bnmeu, An toon Rolin*, Arthur van Bourbon, Antoon heer van Montjeu 

enn Jan Coulin). Wellicht nam P. echter niet persoonlijk aan de besprekingen deel. 

jj  Op een convocatielijst voor de Staten-Generaal (ca. 1464) kwam P. voor bij de 

Artesischee adel. 

11 In 1475 betaalde P. de zesde penning en vervulde hij daarenboven ook nog op een 

anderee wijze dienstplicht. 

ADNADN B 3779; R^4G Raad van Vlaanderen 34323; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la mai-
sonn de Maximüien', 117; W.P. Blockmans cd. 'De samenstelling van de Staten', 83; L. Des-
champss De Pas ed., 'Les fiefs et arrière-fiefs', 168-182, M.T. Caron, 'Knquête sur la noblesse 
duu bailliage d'Arras', 415-416; C.H. Cools, Met Raad en Daad?, 133-134; J. De Pas, 'Notes 

133 Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Bavay; eertijds graafschap Henegouwen. 
144 Dep. Nord, arr. Dunkerque. 
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pourr scrvir a la stansticjue feodale', l 7 7; VC'. Paravicini. Guy de Bnmeu, 467 n. 71; ). Van 
Rompaev,, De Grote Raad, 89 n. 13 en M. Sommé, Isabelle de Portugal, 269. 

0144 Berlaymont15, Gilli s (of Jan?16), heer  van, van Hau tepenne en van Floyon17 (-

1493),, 1, HE 

bb Zie noten. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximihaan sinds november 1477. 

11 Willem van der Mark benoemde G. op 10 april 1484 tot schepen van Hoei. Onder 

drukk van ]an en Fredenk van Horn*  nam G. in I486 ontslag. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118; P. Ilarsin, La pnndpautê 
dede Liege a la la fin du r'egne de Louts de Bourbon, 140 n. 55; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 182 n 358. 

0155 Ber laymont, Lancelot van, ridder  (-1483), 1, H E 

aa L. had een bastaardzoon of -broer. Was L. verwant aan Gillis? L. was in ieder geval 

eenn schoonzoon van Willem van der Mark*. 

cc L. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan sinds november 14""*. 

gg L. nam in 1474 deel aan het beleg bi) Neuss. L. was aanvoerder van één van Karel 

dee Stoute's ordonnant iebenden. Tijdens de lente van 1477 trad L. op als kapitein 

vann Mortagne. Deze plaats moest hij opgeven wegens een gebrek aan manschappen. 

L.. liet toen zijn geschutstukken dumpen in de Schelde opdat deze niet in handen 

zoudenn vallen van de Fransen. In 1483 nam L. deel aan de veldtocht tegen de 

Stichtenaars. . 

]]  In 1464 werd L. vermeld als lid van de Staten-Generaal voor de Henegouwse adel. 

kk In de stnjd om de Luikse bisschopszetel die ontbrandde na de moord op Lodewijk 

vann Bourbon steunde L. de familie van der Mark*. 

11 Boogschutters van Füips van Kleef*  vermoordden L. in 1483 op gruwelijke wijze te 

Kamenjk.. Ellips van Kleef was erg boos op L. omwille van de steun die L. had 

verleendd aan Willem van der Mark en misschien ook omdat L. Gentse koeriers die 

terugkwamenn van een missie naar de Franse koning had laten oppakken. Jean 

Molinett meende dat L.: "Estoit homme sans paour, fort expertmenté on noble mestier de la 

guerreguerre r 

Jeann Molinet, Chromques, I, 35, 66-73, 193, 237, 419 en 429-430, Gachard cd., 'Ordonnance et 
étatt de la maison de Maximilien', 118, W. Blockmans cd., 'De samenstelling', 88 en 97 en 
Guülaume,, Histoire des bandes d'ordonnance, 191. 

33 Berlaimont: Dep. Nord, arr Avesnes-sur-I lelpe 
(('' P. 1 tarsm noemt hem in Lapnnapauté, p. 140 [an. 

II  'eerlijkheid bij Gleixhe, in de buurt van Luik. 
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0166 Blois, Jan van, en van Chatülon, heer  van Tré(s)long18 (voor 1465 - ca. 1517) 1, 

HZ /HE E 

aa j . stamde uit een bastaardlijn van de eertijds machtige heren van Blois en Chatülon. 
Dezee bezaten tot het einde van de veertiende eeuw belangrijke heerlijkheden in 
Hollandd (o.a. Gouda, Schoonhoven, Beverwijk, Velzen) en Zeeland (o.a. Goes, 
Tholen).. J. was een zoon van Lodewijk (1432 - ca. 1480). J. had een broer Raas, die 
inn 1475 poorter werd van Leiden. 

bb J.'s vader bezat een huis en hofstede in Noordwijk. J. werd begraven in Beverwijk. 
Wellichtt woonde hij daar. 

cc J. verbleef als page aan het hof van Filips de Goede. In november 1477 was J. raads-
lid-kamerheerr van Maximiliaan. J. wordt in 1497 vermeld als raadshd-kamerheer van 
Filipss de Schone. Hij moest van juli tot en met december aan het Hof verblijven. J.'s 
naamm prijkt ook op de hofordonnantie van 1 februari 1500. Voortaan moest hij als 
kamerheerr (30 s. per dag) van november tot en met mei aan het hof verblijven. 

jj  Tussen 1467 en 1477 werd J. veertienmaal uitgenodigd om namens de Hollandse 
ridderschapp te participeren in een vergadering van de Staten. J. nam samen met 
Antoonn Rolin*  en Jan van Trazegnies*, namens de Henegouwse adel, deel aan de 
vergaderingg van de Staten-Generaal die van 2 tot 16 september 1478 te Dender-
mondee werd gehouden. 

ARABARAB RSA 22, f. 106v en 22bis; Gachard ed, 'Ordonnance et état de la maison de Maxi-
milien',, 118; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, nrs. 42, 222, 225, 269, 
273,, 280, 305, 307, 340, 343, 354, 359, 364 en 371; Idem, Vorst en onderdaan, 142-145 en R. 
Wellens,, Les Etats Généraux, 44. 

0177 Bonnart, Claude, 1, BO 
cc In 1497 diende C. als écuyer d'écurte in de hofhouding van Filips de Schone. Zijn half-

jaarlijksee diensttijd liep van januari tot en met juni. Zijn salaris bedroeg toen 18 s. 

perr dag. Tijdens de eerste Spaanse reis van deze vorst zou C. hem vergezellen als 

kamerheer. . 
dd C. zetelde in 1505 in de vorstelijke raad. Het Brugse Vrij e bood toen C, Jan en 

Jacobb van Luxemburg*  geld opdat zij de belangen van het Vrij e in de vergaderingen 

zoudenn behartigen. 

ARABARAB RSA 22bis f. 5v en P.P.J.L. Van Peteghcm, De Raad van Vlaanderen, 154 n. 741. 

0188 Boomen, Dir k van, 1, ON 
cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 118. 

1SS Wellicht: Trélon: Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, eertijds Henegouwen. 
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0199 Borssele, Wolfert VI  van, graaf van Grandpr é et van Buchan, heer  van Veere, 
vann Zandenburg, van VTissingen, van Domburg, van Westkapelle, van Brou-
wershaven,, van Fallais en van Heimsrode, ridder  (ca. 1430',; - Sint-Omaars, 

omtrentt 4.05.1486), 1, HZ 

aa De heren van Veere golden traditioneel als eerste edelen van Zeeland. Zo om-

schreeff  kroniekschrijver Mathieu d'Escouchy W.'s vader Hendrik II als Le plus riche 

etet plus poissant de ces pays de Hollandes et Zellandes. W. was enige wettige zoon van deze 

Hendnkk (+1474) en van lohanna van Halewijn. W.'s zuster Margareta x in 1455 met 

Lodewijkk van Brugge-Gruuthuse2"* . W. x 1) met Mana Stuart, dochter van de 

Schotsee koning Jacob I (+ 20.03.1465) en x 2) in 1469 met Charlotte van Bourbon, 

dochterr van Lodewijk, graaf van Montpensier (+ 18.03.1478). Vader Hendnk 

arrangeerdee deze huwelijken voor zijn zoon. Met W. stierf het geslacht van de 

Borssele'ss uit in mannelijke lijn. Karel (° 1451) een zoon uit W.'s 1° huwelijk over-

leedd in 1464. Lodewijk, een zoon uit het 2° huwelijk overleed ook op jonge leeftijd. 

Vierr dochters uit het 2° huwelijk bereikten wel de volwassen leeftijd. Anna (ca. 

14711 -8.12.1518) x 1) Füips van Bourgondië-Beveren*  x 2) Lodewijk van Montfoort. 

Dezee Lodewijk was de vader van Wolf*  Margareta (ca. 1472 - na 14.02 en voor 

30.06.1507)) x na 1486 en voor 1489 Walraven II van Brederode*. Mana x in 1489 

Maartenn heer van Polheim*. Johanna, de jongste x in 1494 Wolfgang van Polheim* 

(dee neef of broer van Maarten). 

bb W. hield aan zijn Schotse huwelijk de titel graaf van Buchan over. In 1475 kocht W. 

600 gemeten 149 roeden land van de Zeeuwse grafelijkheid. In 1476 voegde W. daar 

nogg eens 711 gemeten bij. Maria van Bourgondië lichtte op 1 mei 1477 Missingen, 

Domburg,, WesÜtapelle en Brouwershaven uit het vorstelijk domein en ze verkocht 

dezee heerlijkheden als erfelijke onvervreemdbare lenen aan W. In 1485 nam Maxi-

müiaann W.'s bezittingen in beslag en legerde hij troepen in Veere. Füips van Bour-

gondië-Beveren,, die in juli van datzelfde jaar zou trouwen met W.'s erfdochter en 

zoo diens goederen en titels zou erven, hield W. even gevangen op bevel van Maxi-

miliaan.. Na W.'s overlijden voerde Füips van Bourgondië zeker nog tot in 1490 pro-

cessenn voor de Grote Raad omtrent de verdeling van diens erfenis en het aanstellen 

vann een voogd voor diens nog minderjange dochter lohanna. Füips en Walraven 

vann Brederode traden hierbij samen op, oa. tegen Lodewijk van Brugge. 

cc Füips de Goede nam W. op 9.01.1450 op in zijn hofhouding als raadslid-kamerheer-

baanderheer.. W.'s naam pnjkt met meer op de hoflijst van 1458. Wel was W. raads-

hd-kamerheerr van Karel de Stoute. Vervolgens werd W. in november 14 7̂ raadslid-

kamerheerr van Maximüiaan. 

v>v> De index op ].C>. Smit ed.. Dagvaarten geeft 1444 als geboortejaar. De datering ca. 1430 is ontleend 
aann M ) van Gent, in: Les chevalxers. 
2111 ].. was van 1463 tot 1477 stadhouder van Holland-Zeeland. 
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dd In maart 1477 nam Mana van Bourgondië W. op in haar Hofraad annex Grote 

Raad. . 
ee In 1478 werd W. verkozen tot Yliesndder (13° kapittel, Brugge). In mei 1481, 

tijdenss het Bossche Gulden \Tieskapittel, werd W. ervan beschuldigd contacten te 
onderhoudenn met de opstandige Geldersen en met Lodewijk XI (W. voerde toen de 
titell  maréchai de France). 

ff  Tijdens de regering van Karel de Stoute droeg W. de titel van admiraal voor Artesië, 
dee Boulonnais, Holland en Zeeland. In het bewogen voorjaar van 1477 overtuigde 
Lodewijkk van Brugge-Gruuthuse*  Maria van Bourgondië er van zijn zwager W. te 
benoemenn tot stadhouder van Holland en Zeeland (3.02.1477). Dit was toen al niet 
naarr de zin van de Kabeljauwen die Willem van Egmond* als stadhouder wilden. In 
1479,, toen de factiestrijd weer was opgelaaid in Holland en Zeeland, verzeilde W. in 
hett Hoekse kamp. Deze keuze betekende een breuk met de familiale traditie. Eerder 
goldenn de Borsseles vaak als aanvoerders van de Kabeljauwen. Nadat de situatie in 
Hollandd en Zeeland volledig was ontspoord, brachten de Kabeljauwen Maximiliaan 
err toe W. in februari 1480 te ontslaan als stadhouder. 

gg W. werd in 1452, tijdens de Gentse oorlog, tot ridder geslagen. In 1467 en 1468 
namm W. deel aan de militaire strafexpedities tegen Dinant en Luik. In februari 1471 
werdenn de Hollandse leenhouders opgeroepen om in Picardië tegen de Fransen te 
strijden.. W. verzamelde deze troepen te Hoogstraten en voerde ze vervolgens naar 
Péronne.. In 1474-75 leiddde W. de Zeeuwse troepen die deelnamen aan het beleg 
vann Neuss. 

hh In 1461 woonde W. de kroning van Lodewijk XI bij. Als admiraal was W. in 1475 
éénn van de Bourgondische garanten van de negenjarige wapenstilstand met de 
Fransen.. Tijdens de crisis van 1477 maakte W. deel uit van een gezantschap dat 
Lodewijkk XI om vrede smeekte. In augustus 1480 behoorde W. opnieuw tot een 
Bourgondischh gezantschap dat een bestand sloot met de Fransen. W. bezegelde op 
23.04.14833 mede de vrede van Atrecht. Tevens behoorde W. tot het gezelschap dat 
Margaretaa van Oostenrijk, krachtens de bepalingen van dit verdrag, naar Frankrijk 
begeleidde. . 

jj  In november 1470, augustus en oktober 1471, juni 1472, februari 1473, februari, 
maartt en apnl 1474, maart, april en oktober 1476 werd W. uitgenodigd om namens 
dee ridderschap deel te nemen aan vergaderingen van de gemeenschappelijke staten 
vann Holland en Zeeland, 

kk Net zoals eertijds zijn vader oefende W. tal van functies uit in dienst van de Bour-

gondischee hertogen, maar hij ontving tevens jaargelden van de opeenvolgende 
Fransee koningen. Net zoals zijn zwager Lodewijk van Brugge, behoorde W. tot de 
partijgangerss van de Vlaamse regentschapsraad die in 1483 de stnjd aanbonden met 
Maximiliaan. . 

11 In 1450 begeleidde W. zijn vader bij een pelgrimsreis naar Rome. In 1454 woonde 

W.. het Rijselse Banket van de Fazant bij. 
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RAGRAG Raad van l 'banderen 34323; J.G. Smit ca. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten. 
IR,IR, 110, 148, 157, 160, 178, 185, 289, 297, 302, 385; Jean Molinet, Chromques. ƒ., 120 en 460-
461;; Gachard cd., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximüien', 117;J.T. de Smidt, L.I. 
Strubbee e.a. eds.. Chronologische lijsten. L, 236 en 343; A.W.L. Dek, Genealogie der heren van Bor-
selen,selen, 22-26, R... Fruin cd.. De leenregtsters van Bewe sten-Schelde, nrs. 401 en 437, Het Gulden l 'lies, 
37,, A. Janse, 'Ambition and Administration', 161, II . Kokken, Steden en staten, 61-71, MP.). 
Martens,, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 20; \V Paravicini, i^xpansion et inte-
gration',, 303-304, E. Poullet, Les gouverneurs de province, 168; M.J. van Gent, in: R. De Smedt 
cd... Les chevaliers, 160-162; Idem, "Perttjelike saken", passim en i.h.b. 153-248; L Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 36-40 en J.G Smit, 'Het )uiste jaar', 195-197, 

0200 Bourbon, Füips van, 1, ON 

aa F. was waarschijnlijk een bastaardzoon van Lodewijk van Bourbon, bisschop van 

Luik. . 

cc F. was een raadslid-kamerheer van Maximüiaan in november 1477. Hij ontving toen 

244 s. per dag indien present. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 117 en A. Ix'guai, in: R. De 
Smcdtt ed., Les chevaliers, 137-138. 

0211 Bourbon, Lodewi j k van, pr ins-b isschop van Lui k (1438-1482), g, LU 

aa L. was de broer van Isabella van Bourbon, de tweede echtgenote van Karel de 

Stoutee en de moeder van Maria van Bourgondië. L. was de zwager van ]an van Cha-

ion*,, prins van Oranje. L.'s broer Karel werd aartsbisschop van Lyon. Een andere 

broer,, Pieter van Beaujeu x Anna, de dochter van Lodewijk XL Pieter en Anna 

bestuurdenn Frankrijk als regenten tijdens de minderjarigheid van Karel VIII . 

dd L. dook op aan het hof in Gent tijdens de eerste dagen van februari 1477. Tijdens 

dee volgende maanden zetelde hij in haar raad en bezegelde hij mee alle belangnjke 

oorkonden.. Toen hij zich echter uitsprak voor een huwelijk van Mana met de Dau-

phinn werd zijn positie aan het Bourgondische hof onhoudbaar. 

ff  L. was pnns-bisschop van Luik 1456 tot 1482. 

kk Zie onder d. 

11 L. vestigde zich in 1449 in de Nederlanden om er te studeren aan de Leuvense 

universiteit.. Van 1453 tot 1456 was L. proost van de Rijselse Sint-Pieterskerk 

geweest,, L. werd op 30 augustus 1482 vermoord door soldaten van Willem van der 

Mark*. . 

M.A.. Arnould, 'Les lendemains de Nancv', 17 e.v; Philippe de Commvncs, Mémoires, ed. ). 
Dufournet,, 456; P. I larsin, La pnncipauté de Liège d la fin du regne de Louis de Bourbon, 31-70; 11. 
Lonchay,, in: BN. XII, k. 466-491; M. Sommé, Isabelle de Portugal, 72 en 286 en R. Vaughan, 
PhilipPhilip the Good, 223-224. 
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0222 Bourbon, Mill e van, ridder,  1, WVL 
bb Het leen van M. in Rijselse kasselnj bracht ca. 1475 jaarlijks netto 272 £ op. Eerder 

hadd Karel de Stoute hem de geconfisceerde Artesische bezittingen van de abdijen 

vann Saint-Denis (bij Parijs), Saint-Remy en Saint-Nicaise geschonken (beide in de 

buurtt van Reims). 
cc M. was raadslid-kamerheer geweest van Karel de Stoute. In november 1477 werd hij 

inn dezelfde functie opgenomen in de hofhouding van Maximiliaan. 
gg Tijdens het vooqaar van 1477 was M. één van de Bourgondische kapiteins van Le 

Quesnoy. . 

ADNADN B 3779, Jean Molinet, Chroniques. I, 193, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison 
dee MaximÜien', 118 ; J.T. de Smidt, LU. Strubbe e.a. eds.. Chronologische lijsten. L, 78 en C.1I. 
Cools,, Met raad en daad?, 139. 

0233 Bourgondië, Adolf van, heer  van Veere en van Beveren (1489/90 -7.12.1540), 1, 

HZ Z 
aa De heren van Beveren waren nakomelingen van Antoon van Bourgondië*, de 2° 

bastaardzoonn van Filips de Goede. A. was een kleinzoon van deze Antoon. De 
ouderss van A. waren Filips*  en Anna van Borssele, een dochter van Wolfert*. A. x 
opp 18.06.1509 Anna van Glymes-Bergen (16.09.1492-15.07.1541), een dochter van 
Jann III* . In 1523 had A. nog steeds met voldaan aan alle voorwaarden van het 
huwelijkscontract.. Jan van Glymes-Bergen vroeg en verkreeg toen genoegdoening 
voorr de Grote Raad. Uit dit huwelijk sproten drie zonen en dne dochters. Van de 
zonenn overleefde alleen Maximiliaan zijn ouders. Hij zou A. opvolgen als markies 
vann Veere en als admiraal. A. verwekte ook een bastaardzoon: Filips. 

bb A. kocht in 1515 3189 gemeten 288 roeden land, o.a. gelegen in de buurt van Wis-
senkerkee uit het Zeeuwse grafelijke domein. Tot het weduwegoed van A.'s moeder 
hoordenn o.a. 60 gemeten 22 roeden land in Zeeland-Bewesten-Schelde. Deze vielen 
A.. toe na het overlijden van zijn moeder in 1518. 

cc A. vergezelde Filips de Schone als kamerheer tijdens diens eerste reis naar Spanje 

(1501-1503).. Zijn vergoeding bedroeg toen 36 s. per dag. 
dd Sinds 1515 zetelde A. in de Geheime (= Persoonlijke) Raad van de jonge Karel V. 

Inn 1531 trad A. als gewoon lid toe tot de net opgenchte Raad van State. 

ee In 1516 wordt A. verkozen tot Vbesndder (18° kapittel, Brussel). 
ff  In 1517 werd A. aangesteld tot admiraal. In datzelfde jaar rustte A. de vloot uit die 

Karell  V in september naar Spanje zou brengen. A. maakte deze tocht mee en hij 
voerdee de vloot aan. De totale kostprijs van de reis bedroeg 108.400 ƒ A. keerde in 
15200 terug naar de Nederlanden. Ter vergoeding van gemaakte onkosten ontving A. 
toenn 6000 ƒ Verder benoemde Karel V A. op 29.03.1518 tot gouverneur van Cuba 
enn schonk hij hem het eiland Cozumel voor de kust van Mexico. A. heeft deze 
functiess nooit daadwerkelijk uitgeoefend. Een expeditie die in 1527 deze gebieden 
namenss A. in bezit moest nemen, raakte met verder dan Andalusië. 
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gg In 1521 en 1528 leidde A. marit ieme operaties tegen Frankrijk. Sinds de zomer van 

15322 was A. aanvoerder van het landleger in Maanderen. A. stond aan het hoofd 

vann één de Ordonnant iebenden die in 1540 het opstandige Gent binnentrokken. 

hh Filips de Schone zond A. in 1505 vooruit naar Spanje om er alvast onderhande-

lingenn te starten met Ferdinand omtrent de opvolging van Isabella van Casülië. In 

15233 ontving A. te Veere de Deense koning in ballingschap Chnst iaan II en zijn 

echtgenotee Isabella van Habsburg, een zus van Karel V. In 1525 leidde A. een 

gezantschapp dat naar Engeland reisde. 

ii  Als admiraal ontving A. een jaargeld van 2000 ƒ Tussen 1517 en 1520 werd dit 

bedrag,, ter compensatie van de extra uitgaven die A. in dienst van de vorst had ge-

maakt,, opgetrokken tot 2400 ƒ (zie ook onder f). 

11 A. groeide op in het familiekasteel te Tournehem (Artesië). De bekende humanist 

Batruss was één van A.'s leraars. Erasmus droeg enkele werken op aan de jonge A. In 

Spanjee had A. contact Bartolomé de las Casas (zie ook onder f). Maria van Honga-

njee sloeg A. niet hoog aan. Zo meende zij dat hij aan het einde van een diner immer 

dronkenn opstond. 

Gachardd cd.. Collection des voyages. 1, 348, J.T de Smidt, FT Strubbc ca. cds., Chronologische 
lijsten.lijsten. IL, 293, R. Fruin cd.. De kenregtsters van Bewesten Schelde, nrs. 1249 en 1340; M. Bacldc, De 
collattralecollattrale raden, p. 240-241, Guillaume, Htstoirt des bandes d'ordonnance, 193, L.Y.G Gorter-van 
Roven,, Mana van Hongarije, 171, 173, 176. Het Gulden Vlies, 39; P.G. Bictenholz, 'Adolph of 
Burgundy',, in: Idem en T.B. Deutschcr cds., CE. 7, 223-224; C.G. van Lcijcnhorst, 'Anna van 
Bergen',, in: ibidem, 129 L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 55-57; Idem en R. Fagel, 'In het 
kielzogg van Columbus', 316-327 en J.D. Tracv, Holland under Habsburg Rule, 45, 85, 92-93 en 
112-113. . 

0244 Bourgondië, Antoon van, b i jgenaamd de Grot e Bastaard, graaf van L a 

Roche,, Sa in te-Menehould, Guïnes, heer  van Crèvecoeur  en van Beveren (niet 

eerderr dan 1421 - 5.05.1504), 1, A P 

aa A. was een bastaardzoon van Fibps de Goede en van Johanna van Presles (dochter 

vann Raoul, heer van Lisy). Na het overlijden van zijn halfbroer Cornells, die in 1453 

sneuveldee in de slag bij Rupelmonde tegen de Gentenaren, nam A. diens bijnaam 

Grotee Bastaard over. A. x in juli 1446 Johanna-Mana van Yiefvill e (dochter van 

Pieter,, raadslid-kamerheer van Füips de Goede, en Isabeau van Preure. De Staten 

vann Vlaanderen werden uitgenodigd om de huwelijksplechtigheid bij te wonen. A. 

wass blijkbaar toen reeds een politiek zwaargewicht. Uit dit huwelijk sproten 4 

kinderen:: Fürps, heer van Beveren'', Johanna x Jasper van Culemborg2 1; Mana die 

vroegg overleed en een 3° dochter x Rudolf van Fauquembergues (heer van de gelijk-

namigee Artesische heerlijkheid?). A. had bovendien zeker ook één bastaardzoon: 

~~]]  l ir dit huwelijk sproot Füzabeth, die achtereenvolgens zou trouwen met [an van Luxemburg*, 
heerr van la Yill e en Antoon van Lalaing*. 



BIOGRAFISCHEE NOTITIES 247 7 

Nicolaas,, die proost werd van het Utrechtse Sint-Pieterskapittel. In 1501 stond deze 

Nicolaass even onder arrest (cfr. e). 
bb A. erfde de bezittingen van zijn halfbroer Cornells (w.o. heerlijkheid Beveren). A. 

wass tevens een van de belangrijkste leenhouders in Artesië. Daar resideerde hij ook 

hett vaakst. 

cc A. werd opgevoed aan de hof. Later werd hij Karel de Stoute's eerste kamerheer. In 

14944 w erd A. als kamerheer opgenomen in de eerste hofhouding van de zelfstandig 

regerendee Fikps de Schone. A. verbleef ook in februari 1500 aan het hof van Filips. 

Zijnn dagvergoeding bedroeg toen 18 s. 
dd In 1494 zetelde A. tevens in de ambulante hofraad van Filips de Schone. 

ee In 1456 werd A. verkozen tot Vliesndder ('s Gravenhage, 9° kapittel). Na 1477 zal 

A.. nooit meer een kapittel van de Orde bijwonen. In januari 1501 startten de Vlies-
riddersridders alsnog een onderzoek tegen A. omwille van diens lidmaatschap van de 
Fransee Orde van Saint-Michel. A. stond toen ook een tijdje onder huisarrest in zijn 
kasteell  van Toumehem. 

ff  In 1453 volgde A. zijn halfbroer Cornells op als stadhouder van Luxemburg. 
gg A. verscheen voor het eerst op het slagveld in 1446-'47. Hij streed er in dienst van 

dee hertog van Kleef en tegen de hertog van Saksen. A. was één van de hertogelijke 
aanvoerderss tijdens de zogenaamde Gentse oorlog (1452-53). In 1458 snelde A. zijn 
halfbroerr David te hulp. Deze werd door opstandelingen belaagd in zijn bisdom 
Utrecht.. In 1464 voerde A. de troepen aan die op kruistocht wilden trekken tegen 
dee Turken. Hun avontuur strandde bij Marseille. De daar heersende pest en het 
gelijktijdigg overlijden van gangmaker paus Pius II braken het animo van de kruis-
vaarders.. Een jaar later nam A. deel aan de zogenaamde Oorlog voor het Algemeen 
Welzijnn {Guerre du Bien Public) tegen Lodewijk XI . A. was ook betrokken bij de 
strafexpeditiess tegen Dinant en Luik (1466-1468). In de eerste dagen van 1477 werd 
A.. als krijgsgevangene afgevoerd van het slagveld bij Nancy. 

hh Sinds het einde van jaren 1450 vervulde A. tal van diplomatieke missies. In de jaren 
'700 reisde A. naar Engeland (1474) en naar Italië (1475). Tijdens deze laatste reis 
wettigdee Paus Sixtus IV A.'s geboorte. 

11 Sinds 14 maart 1497 ontving A. jaargeld van 3000 ƒ 
kk Na Nancy (zie onder g) viel A. in Franse handen. Lodewijk XI schonk hem vele 

heerlijkheden.. Lodewijk XI bevestigde ook A.'s bezit van Crèvecoeur. Deze heer-
lijkheidd zou nog bij de vrede van Madrid (1526) een twistappel vormen tussen de 
heerserss van de Lage Landen en van Frankrijk. A. verbleef tot in 1484 voortdurend 
aann het Franse hof en hij zetelde er in de koninklijke raad. A. ging niet in op de druk 
diee Maximiliaan (zeker in 1483) op hem uitoefende om terug te keren naar de Lage 
Landen.. Om A. hiertoe te overhalen zond Maximiliaan o.a een zekere jonker 
Willemm van Ternay naar A. Op verzoek van de eerste Vlaamse regentschapsraad, 
waarr o.a. A.'s zoon Filips van Beveren*  in zetelde, keerde A. uiteindelijk in mei 1484 
well  terug naar Brugge. Hij bemiddelde er tussen de leden van deze regentschapsraad 
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enn Maximiliaan. A. schakelde hiertoe de ridders van het Gulden \*lies in. De \Ties-

ndderss en de leden van de regentschapsraad ontmoet ten elkaar van 8 tot 14 juni 

14844 te Dendermonde. De gesprekken brachten een oplossing niet dichterbij. All e 

deelnemerss bleven op hun standpunt staan. Vooral in de schoot van het Gu lden 

\Tiess heerste grote verdeeldheid. Vij f ridders van de orde behoorden tot de Regent-

schapsraadd of steunden deze. In 1492 zetelde A. opnieuw in de Raad van Karel 

VIII .. Hij behoorde er o.a. samen met Filips van Crèvecoeur*  tot de zogenaamde 

Maamsee factie, die een politiek van actieve inmenging van de Franse vorsten in de 

noordelijkee grensgebieden van het koninkrijk voorstonden. 

11 A. was een bibliofiel en een befaamd toernooivechter. 

ARABARAB RSA 22 f. 139 v en 22bis;ADN B 18824 (23750), J can Moünet, Chromques. I. 209 en 
5788 en II, 252; J. Chmel cd., Urkunden, 537 en 542; P.G. Bietenholz, in: Idem en T.B. Deut-
scherr eds., CE, 1, 224-225, NX'.P. Blockmark, 'Autocratie ou polyarchies', 283-289 en 344-355 
enn Idem, De volksvertegenwoordiging, 314-315 en 322, M.T. Caron, 'Kncjuête sur la noblesse', 
411-412,, J.M. Cauchies. in: R. De Smedt cd.. Les chevaliers, 118-120; Het Gulden Vues, 36, D. 
Potter,, War and government, 41, 274 en 281; De Reiffenber ,̂ Uistoire de l'ordre de la Toison d'or, 
233-2355 en |.D Tracy, The Politics of Erasmus, 14-15. 

0255 Bourgondië, Boudewi jn van, heer  van Fallais22, van Peet, van Baudour, van 

Sint-Annaland,, van Tho len, van Lovendegem, van Z o m e r g em en van Fro-

montt  (ca. 1446-1508), 1, B R / HZ 

aa B. was een buitenechtelijke zoon van hertog Filips de Goede en van Katharina van 

Thieffress (Katharina was een dochter van jonker Maarten en van Richarde van der 

Planken).. B. x in 1488/1489 (dus reeds op middelbare leeftijd) met Maria (Manna) 

Manuell  de la Cerda (+ 1499). Deze Maria werd later een hofdame van Johanna van 

Castilië.. Maria was een dochter van Juan Manuel de la Cerda, heer van Belmonte en 

vann Campos, een belangrijk Castüiaans edelman die verwant was aan het koninklijk 

huis,, en van Juana de Figuera. Juan*, de broer van Manna, was later de steun en 

toeverlaatt van Filips de Schone. Zes kinderen van B. en Manna bereikten de vol-

wassenn leeftijd: Filips, Karel en Maximilaan, de latere abt van de Middelburgse 

Onze-Lieve-Yrouweabdij,, Margareta, Johanna en Anna. Bovendien had B. zeker 

tweee buitenechtelijke kinderen: Frans, een zoon van jacoba van Gavere en Philip-

potte. . 

bb -^og m 1508 ontvang B. van zijn halfzuster Anna van Bourgondië, dame van Raven-

steinn (= 2° echtgenote van Adolf van Kleef*) de helft van haar Zeeuwse bezit-

tingen.tingen. De andere helft ging naar Filips van Bourgondië-Blaton', ook een halfbroer 

vann Anna en B. 

cc In 1494 werd B. opgenomen in de eerste zelfstandige hofhouding van Füips de 

Schone.. Hij nam deel aan diens Blijde Intrede te Leuven. In 1497 werd B. Filips de 

" N uu prov. buik, arr. I loei, eertijds een Brabants leen. 

file:///Ties
file:///Ties
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Scheme'sScheme's tweede kamerheer. In 1501 reisde B. als raadslid-kamerheer mee naar 
Spanjee in het gevolg van FiHps de Schone. 

dd B. was lid van de ambulante hofraad van Filips de Schone. 

gg Tijdens de aanzet tot een kruistocht tegen de Turken in 1464 behoorde B. tot het 
gevolgg zijn halfbroer Antoon. Tussen 1465 en 1468 was B. betrokken bij alle 
militairee aches van Karel de Stoute waar ook Antoon aan deelnam. Samen met de 
overigee Bourgondische legeraanvoerders leed B. in 1476-'77 enkele gevoelige neder-
lagen.. Na de slag bi) Nancy (januari 1477) kwamen B. en Antoon terecht in Franse 
krijgsgevangenschap.. Sinds 1487 streed B. opnieuw aan Bourgondisch-Habsburgse 
zijde.. In 1487-'88 was B. kapitein van het kasteel van Rijsel. Daar raakte hij in 
conflictt met Boudewijn van Lannoy*, heer van Molembaix. In 1488 voerde B. ook 
eenn Bourgondisch contingent aan dat de hertog van Bretagne moet ondersteunen in 
zijnn strijd tegen de Franse koning, 

hh In 1488 vervulde B. voor Maximüiaan een diplomatieke missie op het Iberisch 
schiereiland.. Daar ontmoette hij zijn toekomstige echtgenote. Tijdens Maximiliaans 
conflictenn met de Vlamingen de Brabanders trad B. op als zijn woordvoerder. In 
1490-'922 behoorde B. tot de onderhandelaars die de opeenvolgende overeenkom-
stenn bereikten. Bij het uiteindelijke vredesverdrag tussen Maximüiaan en Filips van 
Kleeff  was B. één van de garanten van deze laatste. 

11 Sinds 14 maart 1497 ontving B. een jaargeld van 3000 ƒ De opeenvolgende heersers 
overr de Nederlanden kenden B. jaargelden voor een totaal bedrag van minstens 
86400 £. 

kk Aan het eind van 1470 ontvluchtte B. het Bourgondische hof en trad hij in dienst 
vann Lodewijk XI.23 Net zoals andere overlopers kreeg B. bij het Bestand van 
Soloeuvree in 1475 zijn in beslag genomen bezittingen niet terug. Blijkbaar bood 
Lodewijkk XI B. hiervoor niet voldoende compensatie. Teleurgesteld zocht B. aan 
hett eind van 1475 of bij het begin van 1476 opnieuw Karel de Stoute op (en dit met 
medewerkingg van de later onthoofde Lodewijk van Luxemburg). In 1477 kwam B. 
inn Franse gevangenschap terecht (zie ook g). Een tijdje later schonk Lodewijk XI B. 
eenn heerlijkheid in het Franse zuiden (Bagnols-sur-Cèze). B. tooide zich nu ook met 
titell  koninklijk raadslid-kamerheer. Toch zou B. ca. 1487 opnieuw overgaan naar de 
Bourgondisch-Habsburgsee zijde. Voor 1488 onderhield B. goede banden met Filips 
vann Kleef*. Maar in het conflict dat toen deze laatste en Maximiliaan ontbrandde, 
kooss B. de zijde van Maximiliaan. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Mohnet, Chromques. I, 119, II, 61, 261-262 en 397; J. Chmel cd., 
Urkunden,Urkunden, 537 en 542, J.T. de Smidt, E.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I., 430; J.M. 

233 Misschien was B. daadwerkelijk betrokken bij een complot tegen Karel de Stoute, misschien 
vluchttee hij ook uit afschuw voor de vermeende homoseksuele praktijken van de hertog. Het is niet 
mogelijkk hier uitsluitsel over te verschaffen. 
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Cauchies,, 'Baudouin de Bourgogne', 257-281, R. Fagel, De Hispano-l 'laamse wereld  ̂ 294-295 en 
J.. Sterk, Phtlips van Bourgondië, 19. 

0266 Bourgond ië, Fil ip s van, heer  van Beveren, van Veere, etc. (voor 1454 -

4.07.1498),, 1, H Z 

aa Füips was de zoon van Antoon van Bourgondië*, de Grote Bastaard. Filips x kort 

naa 4.07.1485 met Anna van Borssele (+ 8.12.1518), erfdochter van Wolfert van 

Borssele*.. Na Filips overlijden zou Anna opnieuw x met Lodewijk van Montfoort. 

Annaa patroneerde verscheidene humanisten (o.a. Battus en Erasmus). Ze verbleef 

vaakk bij haar schoonvader op het kasteel van Tournehem. Daar stond ze in 1501 

ookk een üjdje onder huisarrest (cfr. Antoon van Bourgondië). F. en Anna hadden 4 

kinderen:: Adolf* , die Füips zou opvolgen als heer van Beveren en admiraal; Char-

lotte244 x Joost van Kruiningen, een zoon van Jan*; Anna x Jan van Bergen-Glymes* 

enn Margareta x Jan Mallet-Coupignv, een telg uit een familie van Rijselse financiers. 

bb Antoon schonk F. de heerlijkheid Beveren reeds in 1464. 

cc F. was raadslid-kamerheer van Maximüiaan en van Füips de Schone. 

dd Sinds december 1487 zetelde F. in de Financiële Raad van Maximüiaan en Füips de 

Schone.. In 1494 wordt F. vermeld als superintendent ende hooft van allen den ftnanae. 

Tevenss bewaarde F. toen het kleine zegel en ondertekende hij alle stukken die ver-

bandd hielden met financiële aangelegenheden. F. was tot in 1497 verantwoordelijk 

voorr de vorstelijke financiën. 

ee In 1478 werd F. verkozen tot Yliesndder (13° kapittel, Brugge). In 1491 nam F. 

samenn met slechts vij f andere Yliesridders deel aan het Mechelse kapittel. 

ff  Op 4 maart 1478 legde F. de eed af als stadhouder van Namen. In 1481 gaf hij deze 

functiee op om stadhouder en kapitein-generaal van Artesië te worden. Krachtens de 

vredee van Atrecht (23.12.1482) kwam haast heel Artesië in Franse handen. Zodra 

Maximüiaann echter opnieuw de controle over dit graafschap verwierf (1493), nam F. 

zijnn stadhouderschap terug op. In 1488 werd F. benoemd tot admiraal. Hij volgde in 

dezee functie zijn schoonvader (1466-1485) en Füips van Kleef (1485-1488) op. 

Onderr F.'s bewind werd Veere de zetel van de admiraliteit voor de Nederlanden. 

gg Ten tijde van Karel de Stoute voerde F. een ordonnanüebende aan. Als kapitein van 

Sint-Omaarss verdedigde F. deze stad in 1477 op heldhaftige wi)ze tegen de Franse 

invallers.. Een jaar later nam hij deel aan de herovering van Chimay, Boussu en 

Trélong.. F. was kapitein van een 50 compagnie van lansen in het leger van Maxi-

müiaan.. Meer over de militaire activiteiten van F. bij k. 

hh In 1493 was F. één van de ondertekenaars van de vrede van Senlis. 

ïï Füips de Schone schonk F. op 14 maart 1497 een jaargeld van 3 0 0 0/ 

11.(( j.A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaar, p. 46 noemt haar Magdalena. 



B I O G R A F I S C HEE N O T I T I ES 251 1 

II  F. was lid van de Brabantse ridderschap. In april 1483 onderhandelde F. namens 

Maximüiaann met Vlaamse Leden over het regentschap. F. bevond zich te Brugge 

toenn Maximiliaan daar in 1488 werd opgepakt en vastgehouden. Al s gezant van de 

Staten-Generaall  nam F. in maart 1488 deel aan de onderhandel ingen omtrent Maxi-

miliaanss lot. F. ondertekende dan ook mede het vredesverdrag tussen Maximiliaan 

enn de Staten (en wel als één van de: "Parens et arms de nostredit tres redoubté et naturel 

seigneurseigneur du costé maternel dont ksdis pays sont succedés, que, en approbation et plus grant sceureté 

dede tout ce que dit est*). F. gold als één van de garanten van dit verdrag. 

kk Op 10 januari 1483 lieten de Leden van Vlaanderen Füips de Schone in Gent inhul-

digenn als graaf. Ze duidden F. aan als één van de vier raadsheren van de jongeling. 

F.. zetelde sinds juni 1483 ook daadwerkelijk in de eerste Vlaamse regentschapsraad. 

Maximiliaann ontbond deze raad formeel in oktober, maar de leden gaven geen 

gevolgg aan dit bevel en ze zetten hun activiteiten verder. F. en Adolf van Kleef* 

trokkenn zich uiteindelijk in mei 1484 uit de raad terug. In 1485 hield F., met 

instemmingg van Maximiliaan, zijn latere schoonvader Wolfert van Borssele*  een 

tijdjee gevangen. F. nam op zijn minst sporadisch deel aan de zittingen van de tweede 

Vlaamsee regentschapsraad (juni 1488-apnl 1489). F. behoorde korte tijd tot de 

intimii  van Filips van Kleef*. F. speelde een rol bij de onderhandel ingen die tot de 

vredee van Cadzand (1492) leidden. F. voerde de kleine vloot aan die tijdens de daar-

opvolgendee belegering van Sluis deze stad ook langs de zeezijde afsloot. Daarna 

behoordee F. ook tot de onderhandelaars en mede-ondertekenaars van de vrede van 

Sluiss (tussen Maximiliaan en Filips van Kleef*, 12.10.1492). 

11 In 1486 woonde F. in Frankfurt Maximiliaans kroning tot Rooms koning bij. In 

14944 nam F. deel aan Füips de Schone's Blijde Intocht te Leuven. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Molinet, Chromques I, 154, 195, 265, 460-462, 484, 589-594, 620 en 
630-6333 en II, 22, 224, 259, 265-271, 310, 319, 328, 368-369, 396; J. Chmei ed., Urkunden, 
538;; Guühume, Histotre des bandes d'ordonnance, 193; W.P. Blockmans, 'Autocratie et polyar-
chie?',, 278-289; Idem, De volksvertegenwoordiging, 138-142, 279, 314 en 322; J.M. Cauchies, Les 
chevaliers,chevaliers, 165-167; Het Gulden Vlies, 37; C.G. van Leijenhorst, 'Anna van Borssele', in: P.G. 
Bietenholzz en T.B. Deutscher eds., CE. 1, 173-174; E. Poullet, Les gouverneurs de province, p. 
160,, 171 et 176,J.D. Tracy, The politics of Erasmus, 14-15 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 
6-7. . 

0277 Bourgond ië, Fi l ip s van, heer  van Blaton25, e t c, s inds 1517 b i sschop van 

Utrechtt  (1465/66 - 7.04.1524), 1 + g, HZ 

aa Filips was de jongste bastaardzoon van Filips de Goede. Zij n moeder was Margareta 

Postt (of van der Post). F. verwekte zelf 3 bastaardzonen: Filips, Jan en Olivier. Ze 

werdenn allen geboren in de laatste jaren van de XV 0 eeuw. 

255 Prov, I lenegouwen, k. Péruwelz. 
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bb Ca. 1496 ontving F. enkele Zeeuwse heerlijkheden (Philipsland en Sommelsdijk). 

Daarr verbeterde hij de bedijking en afwatering. In 1507 schonk F.'s halfzuster Anna 

vann Bourgondië (2° echtgenote van Adolf van Kleef; zie aldaar) hem drie kleinere 

Zeeuwsee heerlijkheden Bewesten Schelde. Na haar overlijden, in 1508, deelde F. 

haarr Zeeuwse bezittingen met zijn halfbroer Boudewijn*. 

cc Rond 1477 trad F. toe tot het hof van Maria van Bourgondië. Sinds 6.11.1493 was 

F.. raadsheer van zijn halfbroer David, bisschop van Utrecht. Na het overlijden van 

Davidd vestigde F. zich aan het hof van Flirps de Schone. Op de hofüjst van 1497 

prijktt F. als kamerheer. Ca. 1500 vertrouwde Filips de Schone F. de dagelijkse 

leidingg van zijn hofhouding toe. F. nam vervolgens als grand et premier maisire doste/ 

deell  aan de eerste Spaanse reis van Filips en Johanna. F. keerde echter reeds in juli 

15022 samen Hendrik*, Jan*  en Maximiliaan*  van Glymes-Bergen terug naar de 

Nederlandenn (zie ook onder k). 

ee In 1501 werd F. verkozen tot Vhesridder (16° kapittel, Brussel). 

ff  Na het overlijden van Filips van Bourgondië-Beveren*  volgde F. hem op op als 
admiraall  voor de Nederlanden (1498). Na de tijdelijke verovering van grote delen 
vann Gelre en Zuthpen door de Bourgondische troepen, trad F. enkele maanden op 
alss stadhouder van deze gewesten (1504-'05). Op 19 mei 1517 besteeg F. de 
Utrechtsee bisschopskatheder. Eerder had aartshertog Karel F.'s voorganger Frede-
rikk van Baden tot aftreden gedwongen. Karel wenste een betrouwbare bondgenoot 
alss bisschop van Utrecht. Alleen zo kon hij de noordoostelijke Nederlanden beheer-
sen.. F. zou inderdaad steeds nauwe contacten onderhouden met zijn Habsburgse 
familieleden.. Toch ontving F. te weinig geld van de centrale regering om een op-
standd in het Oversticht waar de Gelderse hertog Karel de hand in had met succes 
neerr te slaan. 

gg Als kapitein van Grevelingen (Gravelines) en van Kortrijk , vervoegde F. aanvan-
kelijkk Filips van Kleef*  in diens strijd tegen Maximiliaan (16.05.1488). F. was toen 
betrokkenn bij verschillende militaire en diplomatieke missies (zie verder onder k). In 
hett Sticht trad F. sinds november 1493 op als kapitein van het slot Duurstede 
namenss de bisschop zijn halfbroer David. Later was F. ook kapitein van een zoge-
naamdee "halve" Bourgondische ordonnantiebende. Deze bestond slechts uit 25 
hommeshommes d'armes en 50 boogschutters. Die bende streed o.a. in 1506 tegen de Gelder-
sen.. In 1511 stond F. weer aan het hoofd van een troepenmacht in het Sticht en 
Gelre.. Later onderhandelde hij er over een wapenstilstand. 

hh Na het overlijden van zijn halfbroer David (1496), spande F. zich in opdat Fredenk 

vann Baden, de kandidaat van de centrale regering in Brussel, tot Utrechts bisschop 
zouu worden verkozen. In 1508-'09 stond F. aan het hoofd van een Bourgondische 
diplomatiekee missie naar Rome. Deze moest o.a. onderhandelen over Julius' II toe 
tredingg tot een bondgenootschap tegen Venetië (de zogenaamde Liga van Kame-
rijk).. In 1514 begeleidde F. Isabella, een dochter van Filips de Schone en Johanna 
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vann Casülië en de jongere zuster van Karel V, bij haar reis naar Denemarken. Daar 
zouu ze Chrisnaan II , de koning van dit land huwen. 
Opp 20 mei 1486 schonk Maximüiaan, die toen te Boulogne verbleef, F. 12 £ 8 s. 
Füipss de Schone schonk F. op 14 maart 1497 een jaargeld van 600 ƒ 
Inn 1488 was F. aanvankelijk een medestander van Füips van Kleef*  (zie ook onder 
g).. Wellicht in 1490 verliet F. het kamp van Füips en vestigde hij zich in Utrecht aan 
hett Hof van zijn halfbroer bisschop David. Toch zou F. zijn hele verdere leven zijn 
vriendschapp met Füips van Kleef cultiveren. Was F. net zoals de leden van de 
familiee Glymes-Bergen* een partijganger van de Engeland-vnendelijke en Frankrijk-
vijandigee factie (zie ook onder c)? F. onderhield in ieder geval nauwe contacten met 
dee familie Glymes-Bergen en net zoals zij had hij vele belangen in de delta van de 
grotee rivieren. 

Aanvankelijkk verzorgden F.'s moeder en een huisleraar diens opvoeding. Op 
7.12.14844 schreef F. zich in als student aan de Leuvense universiteit (we weten met 
aann welke faculteit). In 1486 was F. aanwezig bij Maximiliaans verkiezing tot Rooms 
koningg te Frankfurt. Op 6 apnl van dat jaar, drie dagen voor hij tot koning werd 
gekroond,, sloeg Maximiliaan F. tot ridder. In 1494 ontving F. de tonsuur. In 1500, 
bijj  de doop van de jonge Karel V droeg F. het waterbekken naar de kerk. Toen F. in 
l508-'099 naar Rome reisde (zie onder h) bevond de schilder Jan Gossaert van Mau-
beugee bevond zich in zijn gevolg. De indrukken die de schilder te Rome opdeed, 
zullenn later van groot belang blijken voor de ontwikkeling van de Renaissance in de 
Nederlanden. . 

ARABARAB RSA 22bis; ADN B 20156 (155950); Gachard ed., Collection des voyages. I, 349, Jean 
Molinet,, Chroniques. I, 484 en 509 en II, 155, 468-471, R. Fruin ed., De leenregtsters van Bemesten 
Schelde,Schelde, nrs. 1074, 1086 en 1100-1102; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, p. 193; Het 
GuldenGulden Vlies, p. 38; A. Henne, Histoire du règne de Charles-Quint. I, 103; CA. van Kalveen, Het 
bestuurbestuur van bisschop en Staten, 289-348; F. Poullet, Les gouverneurs de province, 156; J. Sterk, Philips 
vanvan Bourgondtë, A. Walther Die Anfange Karls I'., 25. 

Bourgondië,, Raphael de Marcatelllis , abt van de Sint-Baafsabdij  te Gent en 
vann de Sint-Pietersabdij  te Oudenburg (ca. 1437-3.08.1508), g, VL 
R.. was een buitenechtelijke zoon van Füips de Goede. R.'s moeder was (of werd) de 
echtgenotee van een Veneüaanse koopman die te Brugge resideerde (uit familie 
Marcadellii  di Marcadello). R. verwekte later wellicht zelf een natuurlijke zoon: 

Antoon. . 
R.. zetelde in Maximiliaans hofraad sinds 17 mei 1487. 
Inn 1489 onderhandelde R. met de Engelsen over vrije zeevaart en visvangst 

(3.04.1489)) en met de Fransen over vrede (verdrag van Montüs-lèz-Tours, 

30.10.1489). . 
R.. studeerde theologie te Parijs. Hij behaalde daar de graad van magister in 1462. 

Sindss 1463 was R. de abt van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Op 6 aprü 1478 

werdd R. abt van de Gentse Sint-Baafsabdij. R. resideerde meestal in de Brugse 
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pnonjj  van deze abdij. Op 8 augustus 148"7 werd R. als bisschop in partibus infidelium 
suffragaann van de Doornikse bisschop. Zo zou R. de in Maanderen gelegen delen 
vann dit bisdom kunnen vrijwaren van Franse invloed. R. legde zijn ambt neer op 22 
meii  1507. Hij bezat een schitterende bibliotheek. 

Ciachardd cd. 'lettres inédircs de Maximilien', passim; C Ixjbbe, in: MB. 17/./, 62-64; K.G. 
Vann Acker, in: XBÜ". II, 5CT-512 en 1'. De Hemptinne, 'De geestelijken', 60-64. 

0299 Bouton, Claude, heer  van Corbaron etc. (1473/1474-30.06.1556), 1, BO 

aa C. werd geboren te Corbaron, nabij Beaune. C s ouders waren Füips*  en Kathanna 

vann Dio, een dochter van Pieter van Dio. De familie Bouton gold als één van de 
rijkstee Bourgondische adellijke families. C. x ca. 1515 Jacoba van Lannoy (+15P), 
eenn dochter Boudewijn II , heer van Molembaix. Uit dit huwelijk sproten twee 
zonen:: Jacob en Karel. Zij overleden beide op jonge leeftijd. Verder verwekte C. 
minstenss vier buitenechtelijke kinderen: Füips, Dirk, Jan en Anna. C. was tevens een 
neeff  van Olivier de la Marche*. 

cc C. maakte sinds 1488 deel uit van de hofhouding van Füips de Schone. C. verge-
zeldee Füips de Schone tijdens diens twee Spaanse reizen (1501-1502 en 1505-1506). 
Dezee laatste reis maakte C. mee als tweede hofmeester. In 1518 nam Karel V's 
jongeree broer Ferdinand C. als hofmeester op in zijn hofhouding. Tijdens de daar-
opvolgendee jaren verbleef C. langdurig bij Ferdinand in Oostenrijk. Later werd C. 
opperstalmeesterr van Mana van Hongarije. 

dd Sinds 6 februari 1525 zetelde C. in de Persoonlijke Raad van Margareta (de zoge-

naamdee Geheime Raad). Sinds 1539 was C. als (plaatsvervangend of bijkomend lid) 
inn de Raad van State. De keizer bevestigde deze aanstelling op 14.10.1540. 

gg Tijdens Füips de Schone's tweede Spaanse reis was C. aanvoerder van de vorstelijke 
lijfwacht.. Zowel in 1505 als in 1506-1508 streed C. tegen de troepen van de Gelder-
see hertog. Maximiliaan benoemde C. in 1508 tot aanvoerder van de lijfwacht van de 
jongee aartshertog Karel. In die functie vergezelde C. Karel toen die in 1517 naar 
Spanjee reisde om er bezit te nemen van zijn koninkrijken. Formeel behield C. nog 
velee jaren het aanvoerderschap van Karels lijfwacht, ook wanneer hij met in de on-
middellijkemiddellijke omgeving van de vorst vertoefde. Tijdens zijn verblijven in de Neder-
landen,, leidde C. vaak militaire inspecties in grensgebieden. In 1544 volgde C. zijn 
zwagerr Füips van Lannoy op als slotvoogd van Vüvoorde. 

hh Na 1518 vervulde C. namens Margareta van Oostenrijk enkele diplomatieke missies 

bijj  de Engelse koning Hendrik VIII . In 1524 onderhandelde C. te Maastricht met 
gezantenn van de Luikse bisschop. Bisschop en keizer verschilden immers van 
meningg omtrent de uitoefening van het gezag in deze stad die ze, in theorie, samen 
bestuurden.. Na 1525 reisde C. opnieuw vele malen als gezant naar Engeland en 
Frankrijk. . 
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ii  Al s lid van de Raad van State bedroeg C s salaris 400 £. Bovendien werd hem 

jaarlijkss uit het vorstelijk domein van Vloesberg26 1200 £ tourn uitgekeerd. 

kk C. gold als een lid van de pro-Engelse factie. 

11 Tussen 1519 en 1523 schreef C. een lofdicht op de vrouw: de Mirotr des Dames. Het 

ver toontt veel verwantschap met Olivier de la Marche's Parement des Dames. C. trad 

sindss 9 december 1544 op als voogd van Willem van Oranje, de erfgenaam van 

Renéé van Chalon-Nassau. In Brussel bezat C. een stadspaleis op de Zavel. Zij n 

stoffelijkee resten werden dan ook bijgezet in een familiekapel in de Onze-Lieve-

Vrouw-ten-Zavelkerk. . 

J.. Lameere ed., Recueil des Ordonnances. III,  72; M. Baelde cd., De domeingoederen van de vorst, 245, 
343,, 399 en 407; Idem, De collateral raden, 241-242; Idem, in: NBW 2, k. 98-102; P.P.J.L. Van 
Peteghem,, De Raad van Vlaanderen, 248; M.T. Caron, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 440, 
480,, 508, 510, 512 en 544, E. Beauvois, Un agent politique de Charles Quint, passim. 

0300 Bouton, Emart , 1, BO 

aa Li d van de befaamde Bourgondische familie. E. was de vader van Filips*  en de 

grootvaderr van Claude*. E. x Anna van Oiselet. Was E. verzwagerd met de familie 

Oiselers*? ? 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maxilien', 119 en M.T. Caron, La noblesse 
dansdans Ie duché de Bourgogne, 512. 

0311 Bouton, F iüps, 1, B O 

aa F. was een telg uit de befaamde Bourgondische familie. F. was een zoon van 

Emart*.. F. was ook de vader van Claude*. F. x Katharina van Dio. 

cc In november 1477 was F. raadsheer-kamerling van Maximiliaan. 

gg Verder vervulde F. talrijke militaire functies. 

hh In 1475 trad F. samen met Filips Pot op als gezant van Karel de Stoute bij de 

Fransee koning Lodewijk XI . 

11 F. was baljuw van Dijon ten tijde van Karel de Stoute. 

jeann Molinet, Chrontques. I, 136; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-
lien',, 119 en M.T. Caron, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 512. 

2626 Nu Hobccq , prov. Henegouwen. 
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0322 Bouverien, Jan van der, heer  van Wiere27, van Longfossé, Bierbeek, Sint-
Joris-Weertt  e tc, ridder  (-1493), 1, AP 

aa J. was de zoon van ontvanger-generaal Robrecht van der Bouvenen. J x 1) in 1468-

14699 met een dochter van de Rijselse geldhandelaar Thomas Mallet, x 2) Elisabeth 
Colins. . 

cc In november 1477 trad }. toe tot Maximihaans hofhouding als raadslid kamerheer. 
dd j . zetelde sinds 1463 als raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-

Fnesland.. In 1467 maakte J. promotie en werd hij procureur-generaal bij de Grote 
Raad.. Bij de oprichting van het Parlement van Mechelen, in 1473, benoemde Karel 
dee Stoute J. tot tweede voorzitter van deze instelling. Deze functie verschafte J. 
ongetwijfeldd veel invloed. Zo schonken enkele Gelderse steden hem eind 1474 50 £ 

opdatt ze niet zouden hoeven mee te betalen aan een bede van 42000 £. In 1476 
ontvingg J. geld van de Hollandse steden na onderhandelingen over de toekenning 
vann de zogenaamde gift van het regiment. Tijdens de crisis van 1477 ontpopte J. zich 
alss de uitgelezen man om de hoogste Bourgondische ambtenaar te worden. 
Kanselierr Hugonet was terechtgesteld en Jan Carondelet, de eerste president van het 
Parlementt van Mechelen sprak geen Nederlands. In juni 1477 werd J. formeel 
aangesteldd tot voorzitter van de nieuw opgerichte Grote Raad. De facto leidde J. de 
Grotee Raad echter al sinds maart 1477. Als voorzitter van de Grote Raad was J. de 
informelee opvolger van kanselier Hugonet. De Grote Raad moest tegelijkertijd 
fungerenn als hofraad en als hoogste rechtscollege voor de Bourgondische landen. 
Hett rechtscollege zou zich echter al snel weer afsplitsen van de bestuurders, die 
steedss in de omgeving van de vorst moesten vertoeven. J.'s vooraanstaande positie 
legdee hem geen windeieren. Zo betaalden de bestuurders van Haarlem, Delft, 
Leidenn en Amsterdam J. incasseerde J. in maart 1477 400 Rijnsgulden opdat hij de 
formelee uitvaardiging van het Hollandse privilegie zou bespoedigen. Verder kreeg }. 
inn 1477 48 £ van de stad Rijsel. J. was ook aanwezig bij de afkondiging van de Bra-
bantsee Blijde Inkomst.28 In 1480 stelden Maria en Maxirmliaan opnieuw een 
kanselierr voor Maanderen en Bourgondië aan. Hun keuze viel op Jan Carondelet, 
J.'ss vroegere superieur bij het Parlement van Mechelen. Anderhalf jaar later (op 
23.11.1481)) viel aan J. de ietwat minder belangrijke kanselan] voor Brabant toe. J. 
legdee dit ambt neer op 29.11.1483 

ee J. sprak in mei 1478 namens Maxirmliaan de ridders van het Gulden \Ties toe 

tijdenss hun Brugse kapittel. Nog tijdens dezelfde kapittelvergadenng sloeg Maxirm-
liaann J. tot ridder. 

hh J. behoorde tot de onderhandelaars van de vrede van Atrecht (23.12.1482). Enkele 
maandenn later begeleidde J. de jonge Margareta van Oostenrijk bij haar tocht naar 

22 Wicrre-au-bois, dep. Pas-de-Calais. 
2H2H Manu Damen kwalificeert J. dan ook als een makelaar pur sang. Cfr. De Staat van dienst, Hoofdstuk 
8.3.2. . 

file:///Ties
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Frankrijk.. In 1487 bracht J. de stad Sint-Omaars ertoe Maximiliaan te erkennen als 

soeverein.. In 1488 onderhandelde J. namens Maximiliaan, die toen vastzat in 

Brugge,, met de Staten-Generaal omtrent diens vrijlating. Later zou J. ook nog 

bemiddelenn tussen Maximiliaan en Füips van Kleef*. 

II  Ook na zijn vertrek uit Holland en Zeeland (zie ook onder d), schakelde de centrale 

regeringg J. vaak in om zaakjes aldaar te regelen. Zo moest hi) in mei en juni 1472 de 

plaatselijkee staten er van overtuigen in te s temmen met een bede van 32.000 kronen. 

Tevenss vertaalde J. toen ten behoeve van de staten de recente ordonnantie op het 

muntwezenn vanuit het Frans naar het Nederlands. In het voorjaar van 1475 reisde J. 

opnieuww naar Den Haag om er met vertegenwoordigers van de steden en kust-

plaatsenn overleg te plegen over de uitrusting van oorlogsschepen ter bescherming 

vann de vissersvloten. In september 1478 richtte J. namens Maximiliaan het woord 

tott de leden van de Staten-Generaal, die zich verzameld hadden te Dendermonde. 

11 J. was een universitair geschoold jurist, die Latijn, Frans en Nederlands kende. Trad 

J.. aan het eind van zijn leven nog in dienst van de Franse koning (zoals Jean Moli -

net,, Chroniques. 11, p. 252 suggereert)? 

ARABARAB Handschrtjtenver^ameling 174, f. 31v-32r; ADN B 18824 (23743); W.P. Blockmans cd., 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 72, 251 en 452; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dag-
vaarten,vaarten, 178-179, 343, 349, 352, 380, 404 en 407; Gachard ed-, 'Ordonnance et état de la 
maisonn de Maximilien', 118; AG. Jongkees ed., 'Privilege voor Holland', 234; Jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. I, 251, 253 en 416; II, 8, 9, 12, 252 en 265-266; R. Van Uytven m.m.v. P. De Rid-
derr eds., 'De Blijde Inkomst', 356; M.A. Arnould, ^Les lendemains' 30, 50, 73 en 75; J.M. 
Cauchies,, 'Maximilien et Ie traite d'Arras de 1482', 159-160; C.H. Cools, Met raad en daad?, 
202-204;; A. De Crombrugghe, in: BN. II, k. 891-894, M. Damen, De staat van dienst, 
Hoofdstukk 8.3.2 en Bijlage II ; A. Derville, 'I,es pots-de-vin', 466, M.J. van Gent, "Pertijelike 
saken",saken", 139 en 473, A.G. Jongkees, 'Het Groot Pnvüege', 154, 169, 176 en 198-199; A.J.M. 
Kcrckhoffs-dee Heij, De Grote Raad. II, 24-25; W. Paravicini, Guy de Brtmeu, 350 n. 134; Idem, 
'Invitationss au mariage', 692; de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de ia Toison d'or, 91; H. De 
Ridder-Symoens,, 'Milieu social', 264 en R. Wellens, Les Etats Généraux, 179-180. 

0333 Brabant , Fi l ip s bastaard van, heer  van Kruibeke 29, en van L a Ferté30 (1448-

1478),, 1, YL 

aa F. x met een telg uit de Maamse junstenfamilie de Baenst. F. was een neef van Jan 

vann Harchies*. 

bb F. trachtte namens zijn echtgenote in 1475 middels een proces voor het Parlement 

vann Mechelen de heerlijkheid Middelburg in \ l aande ren te verwerven. Hij slaagde 

niett in dit opzet. 

cc In november 1477 trad F. toe tot de hofhouding van Maximiliaan als raadsheer-

kamerling. . 

299 Prov. Oost-Vlaanderen, arr. Sint-Niklaas. 
V]V] dep. Pas-de-Calais, k. I Icuchin, gem. Pernes. 
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dd F. zetelde in Mana van Bourgondiës hofraad sinds maart 14^T, 

gg In 1478 nam F. deel aan de herovering van de kastelen van Boussu en Trélong op 

dee Fransen. Later tijdens dat jaar betaalde hij troepen in Brabant en zorgde hij voor 

hunn inkwartiering. F. was tevens garnizoenscommandant van Rotterdam. Zij n op-

volger,, Antoon bastaard van Brabant, speelde een belangrijke rol bij het pacificeren 

vann Holland in 1480-'81. 

hh In 1470 trad F., samen met stadhouder Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*, op als 

vorstelijkk commissaris bij de aanmaak van het Hollandse leenregister. Van 27 juli tot 

288 augustus 1478 reisde F. in vorstelijke opdracht naar Gelre. 

II  F. zou kort voor zijn dood de ambten van schout van Antwerpen en burggraaf van 

Rijenn hebben geüsurpeerd. 

J.G.. Smit ca. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten. III,  93 en 113; Jean Molinet, Chrom-
ques.ques. I, 265 en 356; Gachard ed , 'Ordonnancc et état de la maison de Maximüien', 118; J 'I 
dee Smidt, KI . Strubbc e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 105 en 167, M.J. van Gent, "Perti/elike 
sake»",sake»", 250, 260, 275, 285-286 en 298; A. [anse, 'Het leenbezit van de Hollandse ridderschap', 
166;; Idem, 'Ambition and Administration', 151 en 156, A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote 
Raad.Raad. IL, 58 en W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 516 n. 84. 

0344 Brant , Joost van, heer  van Blaasveld3 1,1, BR 

aa Margareta van Oostenrijk huwelijkte een Margareta van Blaasveld uit aan een heer 

uitt het Vrijgraafschap. Was deze Margareta een familielid van J.? 

cc J. was stalknecht (écuyer d'écurie) van Maximiliaan. Uiterlij k van 1493-1494 af behoor-

dee J. als kamerheer tot de hofhouding van Filips de Schone. Ook in de hoflijst van 

144 maart 1497 werd J. vermeld als kamerheer 

gg J. streed aan de zijde van Maximiliaan tijdens de slag bij Guinegatte (1479). 

hh J. onderhandelde in juni 1502 met Engelse gezanten te Antwerpen over een nieuw 

handelsverdrag. . 

ARABARAB RSA 22bis;Jean Molinet, Chromques. ƒ., 315; J. Chmel cd., Vrkunden. 338 en A. Hcnne, 
HistotreHistotre du r'egne de Charles Quint. /., 39. 

0355 Brederode, Reinoud III , heer  van etc. (4.09.1490, 2/92"- Brussel, 25.09.1556), 1, 

HZ Z 

aa De familie Brederode gold als één van de aanzienlijkste Hollandse adellijke geslach-

ten.. Verschillende telgen van uit deze familie kwamen in conflict met de vorsten uit 

hett Bourgondisch-Habsburgse huis. R. was een zoon uit het eerste huwelijk van 

Walravenn II *  (1462-1531). R. x in 1521 Philippina van der Marck (+ 1538), een 

I II Prov. Antwerpen, arr. Mechelen, gem. YX'ülebroek, eertijds onder de Brabantse meierij van 
Merchtem. . 

'22 Dit jaartal in Winkler Prins. Deel 2, p. 354. (De editie uit de jaren '50) 
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zusterr van de Luikse bisschop Evrard van der Marck*. Phüippina was een dochter 

vann Robrecht II en Katharina van Croy. Philippina was een hofdame van Margareta 

vann Oostenrijk. Het paar kreeg tien kinderen. Vier daarvan hebben sporen nagela-

ten.. Filips overleed in 1554. Hendrik (1531-1568) erfde de voornaamste titels en 

heerlijkhedenn van zijn vader. Hij zou later uitgroeien tot één van de belangrijkste 

aanvoerderss van de adellijke oppositie tegen het bewind van Filips II . Margareta (+ 

1572)) x Pieter-Ernst, graaf van Mansfelt, stadhouder van Luxemburg en in 1592-'94 

stadhouder-generaall  ad- intenm van de koninklijke Nederlanden, en Helena x Tho-

mass Perrenot, heer van Chantonnay en een broer van Antoon kardinaal Granvelle. 

R.. verwekte bovendien oen buitenechtelijke kinderen. Katharina Goossensdochter 

vann Holten was de moeder van vier van hen. Ongeveer vier jaar na het overlijden 

vann zijn echtgenote had R. deze vrouw laten schaken. Zij bleef R.'s bijzit tot bij 

dienss overlijden. De sociale kloof die tussen beide minnaars gaapte, vormde wellicht 

eenn beletsel voor een eventueel huwelijk. 

bb Het grondbezit van de Brederodes bedroeg misschien wel één twaalfde van de 

totalee oppervlakte van het graafschap. 

cc R. vergezelde de jonge Karel V tijdens diens eerste Spaanse reis (1517) als kamer-

heerr (48 s. per dag). 

dd Op 16 december 1540 werd R. aangesteld tot buitengewoon lid van de Raad van 

State.34 4 

ee In 1531 werd R. verkozen tot Vl iesndder (20° kapittel, Doornik). 

gg R. ontving in 1530 het aanvoerderschap over een ordonnant iebende van 50 lansen. 

11 R. had recht op verschillende jaargelden. Uit de opbrengsten van het vorstelijk 

domeinn in de Meierei Den Bosch werden hem jaarlijks 125 £ uitgekeerd. Verder 

kreegg hij 125 £ uit het domein van Vilvoorde. 

kk R. voerde de titel graaf van Holland. Hierom werd hij in januari 1531 ter dood ver-

oordeeld.. Maar nog tijdens datzelfde jaar verkreeg R. gratie. In 1534 deed R. de-

finitieff  afstand van de grafelijke titel. 

11 Tijdens zijn rondreis door Holland in de zomer van 1540 bezocht Karel V R.'s slot 

Batesteinn bij Vianen. In de kerk van Manen liet R. een praalgraf optrekken voor 

zichzelff  en zijn echtgenote. 

Gachardd cd., Collection des voyages. Il, 503; M. Baelde ed., De dometngoederen van de vorst, 93, 101 
enn 391-392, Idem, De collateral raden, 243; A.W.H. Dek, 'Genealogie der Heren van Brede-
rode',, 17; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 194; Het Gulden Vlies, 40, J.D. Tracy, Hol-
landland under Habsburg Rule, 45, W. Paravicini, 'Hxpansion et integration', 304-305; H.F.K. van 
Nierop,, 'Adellijke bastaarden', 13-16 en J.G. Smit, Vorst en onderdaan, 251. 

333 Dit jaartal bi) Dek, 'Genealogie der Heren van Brederode', p. 17 
344 Buitengewone leden namen alleen maar deel aan de vergaderingen van de Raad van State wanneer 
dee regentes hen hiertoe uitdrukkeli)k uitnodigde. Cfr. M. Baelde, De collaterale raden, p. 73-74. 
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0366 Brederode, Walraven II , heer  van, van Vianen, en van Ameide, burggraaf van 
Utrecht,, ridder  (8.01.1462-02.1531), 1, HZ 

aa W. was de vader van Reinoud III* . W. zelfwas een zoon van \Tiesndder Reinoud II 

enn van Yolanda van Lalaing. Frans van Brederode, de Hollandse bondgenoot van 
Füipss van Kleef*  die in 1488-1490 tegen MaximiHaan streed, was een jongere broer 
vann W. W. x 1) na 29.04.1486 en voor 1489 Margareta van Borssele (ca. 1472 - na 
14.022 en voor 30.06.1507). Margareta was de tweede dochter van Wolfert*; zij werd 
geborenn uit diens huwelijk met Charlotte van Bourbon-Montpensier. W. had Marga-
reta,, die hij al van jongsaf kende en waar hij verliefd op was, geschaakt. Wolfert 
wildee zijn dochter immers uithuwelijken aan Maarten van Polheim*. Met deze 
Maartenn was ook al een huwelijkscontract gesloten. W. brak dit contract op specta-
culairee wijze open door Margareta te schaken. W. moest uiteindelijk ter compensatie 
eenn geldbedrag aan Maarten van Polheim betalen. Hierdoor verkreeg Maarten de 
opbrengstt van W.'s heerlijkheid Ridderkerk. Nog tot in 1497 voerden W. en Maar-
tenn hierover een proces voor de Grote Raad. Uit het huwelijk tussen W. en Marga 
retaa sproten vier kinderen: Reinoud III* ; Wolfert; Francoise (+ 1553) x in 1525 
Hendrikk van Merode (+ 1564), een zoon van Richard en Margareta van Horn; 
Charlottee (+ 1529) x in 1509 met Jan van Montfoort (voor hem was het zijn tweede 
huwelijk).. W x 2) ca. mei 1508 Anna van Nieuwenaar (+ 1535). Uit dit huwelijk 
sprotenn zeven kinderen: Frans (+ 1529); Walburga (1512-1567) die eerst binnentrad 
bijj  de kanunnikessen van Sint-Waltrudis te Bergen en x in 1530 met Amold I graaf 
vann Bentheim (1497-1553); Yolanda (1515-1525) die overleed als kanunnikes van 
Sint-Waltdrudis;; Balthazar (1516-1576) x Kadianna van Bronckhorst-Batenburg, 
Margaretaa (+ 1577), die reeds in 1531 aantrad als abdis van Thorn; Maria x Govert 
vann Mülendonk; Yolanda (na 1525-na 1553) x Jacob van Bourgondië, heer van 
Bredamm (ca. 1520-1557) (een nakomeling van Boudewijn van Bourgondië*). Verder 
hadd W. nog een buitenechtelijke zoon: Reinoud. 

bb W.'s vader overleed in 1473. Op zijn sterfbed had hij zijn echtgenote Yolanda als 
voogdd aangewezen voor de minderjarige W. Bastaardzonen van Reinoud en diens 
broerr Gijsbrecht betwistten echter de voogdij van Yolanda. Een felle strijd ont-
brandde,, waarbij W. ook geruime tijd werd vastgehouden op het kasteel van Vianen 
doorr de Hoek Reinier van Broeckhuysen. W. verzoende zich op 20.01.1480 met de 
liedenn die de voogdij van zijn moeder hadden betwist. Jan van Lalaing, een broer 
vann Yolanda speelde een belangrijke rol bij de verzoening. W. liet zich wellicht in de 
eerstee helft van juni 1480 inhuldigen als heer van Vianen. In 1475 bedroeg de netto-
jaaropbrengstt van W.'s Hollandse lenen 946 £. W. hoefde niet bij te dragen aan de 
somm van 3000 £ die de Hollandse leenheren in de herfst van 1476 aan Karel de 
Stoutee betaalden ter vervanging van de leendienst. In de hertogelijke legers streden 
voldoendee krijgslieden namens W. In 1504 verwierf W. 2 gemeten en 50 roeden 
landd te Kloeüngen in Zeeland. 

cc In maart 1497 werd W. aangesteld als kamerheer van Füips de Schone (36 s per dag; 

44 dienstmaanden: januari t /m april). Ook in 1505 wordt W. vermeld als raadslid-

file:///Tiesndder
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kamerheerr van Füips de Schone. Verder prijkt W.'s naam nog op Karels hoflijst van 

211 juni 1517 als kamerheer. 
hh Wolfert van Borssele*  bezegelde mede namens W. op 23.04.1483 de vrede van 

Atrecht. . 
jj  Sinds 1474, dus nog tijdens zijn minderjarigheid, ontving W. regelmatig uitnodi-

gingenn voor vergaderingen van de Hollandse Staten. 
kk W. hield zich zoveel als mogeh)k afzijdig van de strijd die in jaren 1480 woedde om 

dee controle over Utrecht en Gelre. Ook in 1488-'90 nam W. met deel aan de op-
standd die zijn broer Frans had ontketend tegen Maximiliaan. Maximiliaan had toen 
nett beslag laten leggen op W.'s bezittingen. Op deze wijze wilde de Habsburger W. 
bestraffenn voor de schaking van een jonkvrouw die had moeten huwen met één van 
zijnn vertrouwelingen (zie onder a). Wellicht hoopte W. opnieuw Maximiliaans gunst 
tee verwerven door zijn broer Frans niet te steunen. Adolf van Nassau en Albrecht 
vann Saksen* drongen bij Maximiliaan aan op clementie voor W. Met kennelijk suc-
ces,, W. ontving immers in augustus 1490 een akte van pardon. 

11 In 1486 was W. aanwezig bij Maximiliaans verkiezing en later ook bij diens kroning 
tott Rooms koning. Nadat Maximiliaan tot Rooms-koning was verkozen, sloeg hij 
W.. tot ndder. In 1494 nam W. deel aan de Blijde Intrede van Füips de Schone te 
Leuven.. W. was ook aanwezig bij Karel V's intocht te Haarlem in 1515. 

ARABARAB RSA 22bis en 23 f. 25r; Jean Molinet, Chroniques. I, 484 en 509 en II, 397;J.T. de 
Smidt,, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. L, 284-285 en 310, J.G. Smit e.a. eds., Bron-
nennen voor de geschiedenis der dagvaarten, 301, 375, 385, 395, 415 en 419; \dcm,Vorst en onderdaan, 
279;; R. Fruin ed., De leenregisters van Bewesten Schelde, nr. 993; A.W.F. Dek, 'Genealogie der 
Herenn van Brederodc', 15-17; Idem, Genealogie der heren van Borsselen, 24; MJ. van Gent, "Per-
tijtËketijtËke saken", 120-122, 152-153, 189, 202-203, 207, 217, 226, 228, 236-240, 248-249, 266, 278, 
306,, 316, 321, 337, 343-344, 354-355, 360, 377-378, 385-386, 398, 401 en 455; A. Janse, 'Het 
leenbezitt van de Hollandse ndderschap', 193 en 198; H. Kokken, Steden en staten, 110-111 en 
1II '' K. van N'icrop, Van ridders tot regenten, p. 78. 

Brimeu,, Adriaan van (tussen 10.03.1471 en 5.06.1472 - 14.09.1515), 1, AP 

A.. was de oudste overlevende zoon van Guy van Bnmeu en van Antonia de Ram-

bures.. Zijn ouders regelden reeds toen A. erg jong was een verloving met Katharina 

vann Croy, een dochter van FÜips graaf van Chimay*. Tussen beiden werd echter 

nooitt een huwelijk voltrokken. 
Inn november 1477 werd A. hoewel hij toen beslist nog minderjarig was, als raadslid-
kamerheerr opgenomen in de hofhouding van Maximiliaan. A. en zijn machtige 
voogdenn verbleven in die tijd aan het Bourgondische Hof. 
Eénn van A. familieleden en beschermheren, Andneu van Rambures, was sins 1483 
raadslid-kamerheerr van Lodewijk XI . Wellicht introduceerde deze Andneu A. aan 
hett Franse hof. Immers uiterlijk in 1489 trad A. in Franse dienst. Hij maakte toen 
deell  van een conrigent Franse troepen die Sint-Omaars aanvielen. In 1499 ontving 
A.. de ridderslag. In die jaren bouwde A. een grote reputatie op als krijgsheer in 

037 7 

a a 
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Guyenne,, Navarra en Picardië. In 1503 (hij was toen luitenant van de markies van 
Mantua)) verzeilde A. een tijdje in Bourgondische krijgsgevangenschap. A. sneuvelde 
aann Franse zijde tijdens de slag bij Mengnano. 

Jeann Molinet, Chromques. II, 106 en 524, Gachard cd., 'Ordonnancc et état de la maison de 
Maximilien',, 118 en VC'. Paravicini, Guy de Bnmeu, passim en vooral 516-518. 

0388 Brimeu, Eustache van, graaf van Megen, heer  van Wezemaal, (sinds 1505) 
vann Eperlecques, (sinds 1506) van Cohem en (sinds 1516/1517) van Houdain 
(ca.. 1473 - russen 1.03.1547 en 27.02.1548), 1, BR 

aa E. was de tweede volwassen geworden zoon van Guy van Brimeu en Antonia van 
Rambures.. E. x 1) Margareta van Ransen (Rasone?) en x 2) (huwelijksverdrag d.d. 
25.02.1522)) met Barbe van Hill e (+ l"7.08.1544). Deze Barbe was een dochter van 
Franss van Hüle, de graaf van Thurn en van Margareta, een natuurlijke dochter van 
Maximiliaann van Oostenrijk. Dit huwelijk kwam tot stand door bemiddeling van 
Margaretaa van Oostenrijk en Karel V. Uit E.'s tweede huwelijks sproten dne kinde-
ren:: Karel; Joris (ca. 1524 - herfst 1571) en Margareta (+ 13.09.1548). Verder ver-
wektee E. een buitenechtelijke zoon. Deze werd naar zijn vader vernoemd (1522-
1571). . 

bb Na de dood van zijn oudere broer Adnaan* verwierf E. ook de Franse goederen 
vann de familie Brimeu. Omdat er bij elk Frans-Habsburgs conflict beslag werd 
gelegdd op deze goederen, ruilde E. de meeste daarvan in 1534 met Antoon van 
Vassé. . 

cc E. verbleef sinds 1494 regelmatig als kamerheer aan het Hof van Filips de Schone. 
Ookk in 1497 werd hij in die functie vermeld. In de hofordonnantie van 1 februari 
15000 komt E. ook voor als kamerheer. Hij moest toen van mei tot en met novem-
berr aan het Hof verblijven. Zijn aanwezigheid werd beloond met een dagvergoeding 
vann 30 s. E. vergezelde Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis als kamer-
heerr (1501-1503). In 1515 behoorde E. ook tot de raadsleden-kamerheren van de 
jongee Karel V. In 1536 was E. hofmeester van landvoogdes Mana van Hongarije. 

dd In 1505 wordt E. tevens vermeld als raadslid. 

II  E. speelde geen bijzonder vooraanstaande rol m de diplomatie of bij het bestuur. 
Well  trad hij enkele malen namens de vorst op tijdens vergaderingen van de 
Henegouwsee staten (1525 en 1526). 

ARABARAB RSA 22 flOóv; Gachard cd., Collection des voyages, ƒ, 348 en W. Paravicini, Guy de Bn-
meu,meu, 519-523 (met zeer uitvoerige literatuur -en archiefvcrwijzingen). 
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0399 Brugge, Jan V van, heer  van Gruuthuse en van Spiere, ridder  (1458(?)-1512), I, 

aa J. was de enige zoon van Lodewijk van Brugge* en van Margareta van Borssele. J. x 
1)) Maria van Auxy (- de zus van Isabella, echtgenote van Ftlips van Crèvecoeur*). J 
xx 2) op 18.03.1480 met Renée van Bueil, een dochter van een bastaarddochter van 
dee Franse koning Karel VI I en van diens minnares Agnes Sorel (= Renée was dus 
eenn nicht van Lodewijk XI) . J. x 3) Maria van Melun. Een dochter uit het 1° huwe-
lijk ,, Margareta x later Jacob II van Luxemburg*, heer van Fiennes en graaf van Ga-
vere.. Twee zonen uit het derde huwelijk van j . : Jan en René zouden later J.'s titels 
erven.. Jan x Louise de Nesle. René (+ 1572) x Beatrix ter Kameren. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 
gg In het bewogen voorjaar van 1477 trachtte J., samen met anderen de onrust te 

Bruggee te bedwingen. Later tijdens dat jaar verdedigde J. Rijsel, als kapitein van de 
stad,, met succes tegen de aanhoudende Franse invallen. In 1478 nam J. deel aan de 
heroveringg van Boussu en Trélong. J. was kapitein van een ordonnantiebende van 
500 lansen. Voor de slag bij Guinegatte (7.08.1479) werd J. tot ridder geslagen. 
Hoewell  Maximiliaan en zijn troepen deze veldslag wonnen, namen de Fransen vele 
krijgsgevangenen.. J. was één van hen (zie verder onder k). 

jj  Ondanks al zijn activiteiten in Franse dienst (zie onder k) beschreven de Habs-
burgsee bestuurders J. nog voor een vergadering van de Staten-Generaal die in juli 
14933 te Antwerpen werd gehouden. 

kk Al kort na Guinegatte (zie onder g) zetelde J. in de Raad van Lodewijk XI . In 1484-
'855 ontving J. een jaargeld van Karel VII I ten belope van 2000 £. In 1497-1498 
bedroegg J.'s jaargeld 1200 £. Verder was J. van 1494 tot 1512 in dienst van de 
Fransee koning als gouverneur van Abbeville. In deze stad bouwde J. een grote po-
pulariteitt op. Tijdens een deel van deze periode nam J. zeker ook het stadhouder-
schapp over Picardië waar. J. beschikte over veel invloed aan het Franse hof. FIij was 
err een prominent lid van de zogenaamde Vlaamse factie. Deze factie bestond verder 
o.a.. uit Füips van Crèvecoeur*, An toon van Bourgondië*  en Lodewijk van Hale-
wijn* .. Net zoals de andere leden van de Vlaamse factie aan het Franse hof, speelde 
J.. een belangrijke rol in de burgeroorlogen tegen Maximiliaan. J. was van meet af 
aann betrokken bij het conflict. Zo nam hij deel aan de bewogen vergadering van de 
Staten-Generaall  die eind april-begin mei 1482 in Gent werd gehouden. Op 20 
februarii  1484 legde J. de eed af als stadhouder van Waals-Maanderen. Wellicht 
danktee J. zijn benoeming aan de Vlaamse regentschapsraad. Immers zodra Maximi-
liaann de toestand weer even onder controle had, liet J. zijn bezittingen wegbrengen 
uitt Rijsel en gaf hij zijn stadhouderschap op. De stad Rijsel schonk J. toen 3000 
schildenn (écus) als schadevergoeding. Boudewijn van Lannoy*  volgde J. op als 
stadhouder.. In 1484 was J. tevens schout van Brugge; wellicht ook namens de eerste 
regentschapsraad.. J. zetelde ook in de tweede Vlaamse regentschapsraad actief was 
vann juni 1488 tot april 1489. J. voerde in die dagen samen met de Lodewijk van 
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Halewijn*,, heer van Piennes een Frans legertje aan dat in het graafschap opereerde. 
Dee Maamse steden overlegden dan ook regelmatig met J. Bij de kroning van 
Lodewijkk XII , in 1498, werd J. opgenomen in de Orde van Saint-Michel. In 1499 
woondee J. de leenhulde bij die Filips de Schone betoonde aan Lodewijk XII . 
Namenss de koning van Frankrijk bezegelde hij mede de bijbehorende akte. Filips de 
Schonee voerde in deze jaren een Frankrijk-vriendelijke koers. j . dook dan ook af en 
toee op in de Nederlanden. 

Jeann Molinet, Chromques. I, 218, 265, 305-313 en 460 en II, 41-43, 87, 138, 445, 449 en 463-
465,, W.P. Blockmans cd., Handelingen van de lieden, I, 251, 495 en 499 en II, 653; Idem, De 
volksvertegenwoordiging,volksvertegenwoordiging, 141, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118; 
A.. de bouw, Philips van Kleef, 141-225, J. Gaülard, Bruges et Ie Franc. I, 77; Guülaume, Histoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 207; M. Harsgor, 'L'essor des batards nobles', 340; A.J.M. Kerckhoffs-dc 
Heij,, De Grote Raad. II, 29-30; M.P.J., Martens, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 
21,, 25-26 en 31; F. Poulkt, Les gouverneurs de province, 179; D. Potter, War and government, 41, 
50,, 111. 116, 118, 122, 25 ,̂ 260̂  274, 310 en 314; A. Wautcrs, in: ES. Mil, k. 3S3-38"7; R. 
Wellens.. 'La révolte brugeoise', 7 n. 10 en Idem, Les Etatsge'néraux, 449. 

Brugge,, Lodewijk van, heer  van Gruuthuse, prin s van Steenhuize, graaf van 
Winchester,, heer  van Oostkamp, van Tielt-ten-Hove, van Avelgem, van 
Spiere,, van Haamstede (sinds 1455) en van Heemstede (sinds 1473) (ca. 1427 
-24.11.1492),, 1,VL 
L.. behoorde tot één van de aanzienlijkste Maamse adellijke geslachten. Hij was de 

enigee zoon van Jan IV en Margareta van Steenhuize. L. x in 1455 Margareta van 
Borsselee (+ 1510), een dochter van Hendrik van Borssele en Johanna van Halewijn. 
Dezee Margareta was dus een zuster van Wolfert*. Dit huwelijk zou L. later veel 
invloedd verschaffen in Holland en Zeeland. Uit dit huwelijk werd één zoon geboren: 
Jann V* en twee dochters: Johanna x Jacob II graaf van Hom* en Maria x Adnaan 
vann Kruimngen. 
Inn 1474 bedroeg L.'s netto inkomen uit lenen in Zeeland en Holland 1120 £. In 

Zeelandd verwierf L. Haamstede via zijn huwelijk. De heerlijkheid Heemstede in 
Kennemerlandd kocht hij als stadhouder. 

Inn 1445 trad L. écuyer eschanson toe tot de hofhouding van Filips de Goede. Ook in 
14499 vervulde hij nog deze functie. Op 24 maart 1477 vaardigde Maria van Bour-

gondiëë haar eerste hofordonnantie uit. Deze had terugwerkende kracht tot 
1.01.1477.. Als Maria's chevalier d'honneur et premier chambellan was L. haar voornaamste 
hofdignitans.. Bij deze functie hoorde een gevolg van 12 lieden (12 boucbes) en een 
dagvergoedingg van 32 s. In 1478 werd L. aangesteld tot kamerheer van Maria en 
Maximiliaanss net geboren zoon: Filips. 

Alss eerste kamerheer was L., na voorzitter Jan van der Bouvenen', het belangrijkste 

lidd van Maria's Raad. Ook bij deze functie hoorde het recht op 12 bouches. 

Inn 1461 werd L. verkozen tot \Tiesndder (10° kapittel, Sint-Omaars). L. poogde in 

1473,, tijdens het 12° \Tieskapittel, een verzoening tot stand te brengen russen Karel 

file:///Tiesndder
file:///Tieskapittel
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dee Stoute en Antoon van Croy. L. bleef in mei 1481 weg van het 14° kapittel van 
hett VUeskapittel dat toen werd gehouden in 's Hertogenbosch. Tijdens de Mechelse 
kapittelvergadenngg van het Gulden Vlies (mei 1491) beschuldigden L.'s mede-
ndderss hem van verraad (zie ook onder k). 

Opp 23 november 1462 wordt L. benoemd tot stadhouder voor Holland, Zeeland en 
West-Friesland.. In het voorjaar van 1477 droeg L. bij tot de terugkeer van de rust 
doorr snel op te stappen als stadhouder (3 maart). L.'s zwager Wolfert van Borssele* 
volgdee hem op. L.'s salaris als stadhouder bedroeg 300 £. 

Ca.. 1450 werd L. kapitein van de stad Brugge (L.'s vader had deze functie ook uit-
geoefend.. Hoewel L. er in deze periode bij Filips de Goede op aandrong mild op te 
tredenn tegenover de oproerige Gentenaars, nam hij deel aan militaire expedities 
tegenn de stad. Filips de Goede sloeg L. tot ridder naar aanleiding van de slag bij 
Gaveree (23.07.1453). L. nam actief deel aan de militaire campagnes die Karel de 
Stoutee in 1465 en 1468 voerde tegen de Franse koning Lodewijk XI en tegen 
Dinantt en Luik. Tijdens de eerste maanden van 1477 was L. actief betrokken bij de 
landsverdediging. . 
Inn de tweede helft van de jaren 1440 vertrouwde Filips de Goede L. voor het eerst 
enkelee diplomatieke missies toe. Tussen 1458 en 1461 maakte L. deel uit van enkele 
belangrijkee gezantschappen. In 1460-1461 en 1465-1467 leidde L. zelfs twee Bour-
gondischee zendingen naar Engeland. L. was dan ook betrokken bij de onderhande-
lingenn die leidden tot het huwelijk dat Karel de Stoute en Margareta van York, 
zusterr van de Engelse koning Edward IV, op 3 juli 1468 met elkaar sloten. Tegen-
standerss verdreven Edward IV in de herfst van 1470 uit Engeland. Hij vluchtte naar 
dee Nederlanden. L. ontving de koning en zi)n gevolg in Holland. Tijdens de daarop-
volgendee maanden steunde L. Edward bij diens pogingen om zijn troon te herove-
ren.. Edward slaagde hierin op 11 april 1471. De koning beloonde L. door hem op 
133 oktober 1472 de titel graaf van Winchester en een jaargeld van 200 £ te verlenen. 
L.. maakt deel uit van het gezantschap dat Lodewijk XI in de lente van 1477 drin-
gendd om een wapenstilstand verzocht. De Franse koning poogde toen vergeefs L. 
overr te halen in zijn dienst te treden. 
Inn de lente van 1477 stond L. bij de Bruggelingen garant voor de naleving van de 
privilegiess die ze net hadden verworven. L. woonde de vergaderingen van de Staten-
Generaall  bij die in september 1478 en februari 1479 te Dendermonde werden 
gehouden.. De stad schonk hem bij die gelegenheden wijn. L. was tevens aanwezig 
bijj  de bewogen vergadering van de Staten-Generaal in april-mei 1482. De stad Aalst 
schonkk hem toen wijn. 

Opp 10 januari 1483 lieten de Leden van Maanderen Filips de Schone in Gent 
huldigenn als graaf. Ze duidden L. aan als één van de vier raadsheren van de jonge 
Filipss (samen Adolf van Kleef*, Filips van Bourgondië-Beveren* en Adnaan van 
Rassegem*).. L. zetelde dan ook sinds 5 juni 1483 in de eerste Maamse regent-
schapsraad.. In oktober 1483 ontbrandde tussen de leden van de Raad en Maximi-
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Haann een conflict. Deze laatste had de Raad ontbonden maar de leden weigerden op 

tee stappen. Nadat Adolf van Kleef*  en Füips van Bourgondië*  in mei 1484 de 

regentschapsraadd toch hadden verlaten, verzeilde deze steeds meer in Frans vaar-

water.. Toen Brugge in handen was gevallen van aanhangers van Maximiliaan (1 )uni 

1485),, werd L. namens de aartshertog opgepakt door Engelbert II van Nassau*. 

Dezee beheerde ook L.'s in beslag genomen goederen. Enkele Miesndders bedongen 

datt L. met ter dood werd veroordeeld. Wel werd hij, zoals voorzien in de statuten 

vann het Gulden Vlies, berecht door een college van medendders. Zij veroordeelden 

L.. tot de confiscatie van zijn goederenbezit en het betalen van een enorme boete 

vann 300.000 gouden schilden {ecus) (cfr. Jean Molinet, Chroniques. /, p. 466-467: "Le 

seigneurseigneur de la Grutuse, pour racheter sa vie, pay a III.'  escus, dont les cent furent donné ̂ a 

MonseigneurMonseigneur de Nassau, qui avott secourut le due de son argent"). Verder zou L. gedurende 

dnee jaar worden opgesloten in Mechelen. Hij kwam echter al in februari 1488 vrij . 

Zoo hoopten de partijgangers van Maximiliaan druk uit te oefenen op de Brugge-

lingenn die de Habsburger toen vasthielden. Tijdens de onderhandel ingen om de 

vrijlatingg van Maximiliaan speelde L. een belangrijke rol. Nadat Maximiliaan Brugge 

middenn mei had kunnen verlaten, pakten Duitse troepen L. opnieuw op. Met de 

hulpp van vrienden kwam hij al snel weer vrij . L. nam vervolgens ook zitting in de 

tweedee Maamse regentschapsraad. Füips van Kleef*  was de leidende figuur in deze 

Raad.. L. profileerde zich nu minder sterk dan tevoren. Wel stond L. aan het hoofd 

vann de Vlaamse afvaardiging die de vrede van Montils-lès-Tours (30.10.1489) 

onderhandelde.. De stad Brugge betaalde hem hiervoor 540 £. L.'s reis dan ook met 

277 paarden. Later, en zeker sins 1491, bemiddelde L. opnieuw tussen de partijen. 

L.. was aanwezig bij het befaamde Rijselse Banket van de Fazant (17.02.1454). 

Tijdenss de vroege jaren 1470 liet L. in Brugge een klooster en een kapel optrekken. 

Hijj  bracht ook één van de mooiste bibliotheken in de Neder landen bij elkaar. Maria 

vann Bourgondië duidde L. in haar testament aan als één van haar executeurs-

testamentair. . 

ÏL4GÏL4G Raad ran Vlaanderen 34323, W.P. Blockmans cd., Handelingen van de lieden. I, 21, 27, 62, 
63,, 73, 84, 91, 207, 213, 223, 288, 296, 304, 449, 495, 506, 509 en 557; Idem. 'Autocratie ou 
polvarchic',, 257-368; Idem, De volksvertegenwoordiging, 138, 141, 268, 307 en 367, jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. I, 186, 210, 250-254, 275-276, 361, 460, 466, 615, 619, 622, 630-634 en ƒƒ, 7, n , 
31,, 42, 71, 73, 165, 172, 223, 257-258, 266 en 284, LP. Gachard ed, 'Relation des états 
généraux',, 323, Het Gulden l'ites, 37; M. Damen, De staat van dienst. Bijlage I; A. Janse, 'Het 
leenbezitt van de Hollandse ridderschap', 181, 193 en 198; A.J.M. Kcrckhoffs-de Heij, De 
GroteGrote Raad. IL, 28-30; M.PJ Martens, 'De biografie van Lodewijk van Gruuthuse', 13-36; W. 
Ossoba,, in: R. De Smedt ed.. Les chevaliers, 132-133; Iv Poullet, Les gouverneurs de province, 160, 
J.B.B.. Van Praet, Recherches sur Louis de Bruges, passim; M. Vale, 'An Anglo-Burgundian Noble-
man',, 115-131; A. Wautcrs, in: BN. 1111, k. 381-390, R. Wellens, 'La révolte brugeoisc', 6-7 
enn Idem, Les Etatsgénéraux, 449. 
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0411 Busleyden, Frans van, kardinaal , aartsbisschop van Besan^on, proost van 
Sint-Lambertu ss te Lui k en van Sint-Donaas te Brugge etc. (1465/'70-

27.08.1502),, g,BO 

aa F. was de tweede zoon van Gilli s en van Johanna (of Eli2abeth) van Musset. Vader 

Gilli ss stamde uit de burgerij van Aarlen. Hij maakte o.a carrière in de Raad van 

Luxemburg.. Karel de Stoute verhief Gilli s in 1471 in de adelstand. Gilli s en Johanna 

overledenn voor 1489. Naast Frans kozen nog twee andere zonen van Gülis en 

Johannaa voor een loopbaan in Bourgondisch-Habsburgse dienst: Jeroen* en Vale-

riaan. . 
dd Sinds 1492 zetelde F. in de Raad van Maximiliaan en Filips. Op 1 juni 1497 

benoemdee Filips de Schone F. tot chief principal des finances. F. was één van de de 
raadsherenn in 1501-'03 met Filips de Schone meereisden naar Spanje. F. zat toen 
dezee ambulante hofraad voor. 

ff  In 1498 werd F. benoemd tot aartsbisschop van Besancon. Paus Alexander VI 
creëerdee F. tijdens de zomer van 1502 kardinaal. De paus bepaalde toen tevens dat 
hett bisdom Kamerijk bij de eerstvolgende vacature aan F. zou toevallen. Hiermee 
leekk Alexander VI (al dan niet na aandringen van Filips de Schone) de familie 
Glymes-Bergenn verder te willen vernederen (zie ook onder k). 

hh Als proost van het Sint-Lambertuskapittel speelde F. in 1487 een belangrijke rol bij 
dee afwikkeling van de Luikse crisis en de erkenning van Jan van Hom door alle 
partijenn als legitieme bisschop. In 1494 ontving F. vergoedingen voor rei2en die hij 
inn opdracht van zijn collegae raadsheren had gemaakt. In 1500-'01 reisde F. in 
opdrachtt van Filips de Schone naar Spanje. 

11 Als leraar {maistre d'escok) van Filips de Schone ontving F. sinds februari 1492 een 
jaargeldd van 1200 frank. Sinds 10 maart 1497 bedroeg F.'s jaargeld 900 £. Op 28 
septemberr 1499 werd dit bedrag opgetrokken tot 2000 £. 

kk In 1496 poogde F. Filips de Schone tot een onafhankelijke politiek te bewegen. Dit 
wektee de woede op van Maximiliaan. F. gaf samen met Willem van Croy-Chièvres* 
leidingg aan de pro-Franse factie in Filips de Schone's hofraad. De broers Glymes-
Bergen**  golden er als F.'s voornaamste tegenstanders. Nadat deze laatsten in onge-
nadee waren gevallen (juli 1502) leek F. de politieke lijn van Filips de Schone lange 
tijdtijd  te gaan bepalen, maar hij overleed reeds een maand later te Saragossa. 

11 F. studeerde te Leuven en in Italië (wellicht te Padua). In 1485 of'86 promoveerde 
hijj  tot doctor in het kerkelijk recht. Voor 1489 was F. reeds proost van het Luikse 
Sint-Lamberuskapittell  van het Brugse Sint-Donaaskapittel. In 1501 drong F. er bij 
Filipss de Schone zeer op aan dat hij het aanbod van Lodewijk XI I om over land 
dwarss door Frankrijk heen naar Spanje te reizen aan te nemen. 

J.. Chmcl cd., Urkunden, 116-117, 520-523 en 543; I.G., in: CE l, 234-235, P. Harsin, Lapnna-
pauttpautt de Ltege a b fin du règne de Lours de Bourbon, 251 en n. 180; A. Henne, Histoire du rigne de 
Charles-Quint.Charles-Quint. I, 34-38; A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), De Grote Raad II, 32-33; H. De Vocht, Jero-
meme de Busleyden, 4-10 en 205-207; M. Rey ed., Les diocèses de Besanpn et de Smnt-Cbude, 96 en A. 
Walther,, Die Anfange Karls V., 20, 24-26, 130 en 140. 
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0422 Busleyden, Jeroen van, proost van de Sint-Pieterskerk te Aire , kanunn i k van 

dee Luiks e Sint-Lambertuskathedraal etc. (1470-1517) , g, BR 

aa J. was de derde zoon van Gilli s en Johanna van Musset. Hij was dus een broer van 

Franss van Busleyden*. Na het overlijden van Gilli s en Johanna (voor 1489) zag 

Franss er op toe dat zijn jongere broer een uitstekende opvoeding kreeg. Tot bij zijn 

overlijdenn begeleidde Frans ]. ook bi) het uitstippelen van diens loopbaan. 

dd J. zetelde sinds 1504 in de Grote Raad. In 151"7 maakte J. de overstap naar de 

Geheimee Raad van de jonge Karel V. 

hh J. vervulde vele diplomatieke missies. J. reisde o.a. naar Frankrijk, Engeland en 

Rome.. Daar feliciteerde hij namens Filips de Schone Julius II na diens verkiezing tot 

pauss (voorjaar 1506) In 1517 zond Karel Y J. als zijn wegbereider naar Spanje. J. 

reisdee over land in het gezelschap van kanseüer jean Le Sauvage. Hij werd ziek 

tijdenss de tocht en overleed te Bordeaux. 

11 J. studeerde eerst te Leuven in de artes- en in de rechtenfaculteiten. Later trok hij 

naarr Orleans en Padua. In deze laatste stad promoveerde hij tot doctor in beide 

rechten.. J. was bevriend met Thomas More en Eramsus. J. voorzag in zijn testament 

eenn legaat voor de oprichting van het befaamde Leuvense Dnetalencollege. 

II ,, De Vocht, Jerome de Busleyden, passim; I.G., in: CE. I, 235-237; A.J.M. Kerckhoffs-dc Hcij, 
DeDe Grote Raad. II, 34 en Theys, in: NBW. 1, k. 283-287. 

0433 Carondelet, Jan I , heer  van Champvans3 5, van Solre36 en van Potel les3 7, r idder 

(1428/29-1501/02),, 1, BO 

aa De familie Carondelet behoorde tot de burgerij van Dole. J. was de zoon van een 

gelijknamigee vader en Johanna van Basan. Een broer van J. was kanunnik te Dole, 

eenn ander sneuvelde op het slagveld van Montlhéry in Bourgondische dienst. J. x in 

dee lente van 1466 met Margareta van Chassey. Het paar kreeg zes zonen en vij f 

dochters.. De zonen Claude en Ferry werden later raadsheer bij de Grote Raad. 

Zoonn Karel werd slotvoogd van Ath en hofmeester van Karel Y's zuster Eleonora. 

Zoonn Willem bracht het tot raadslid-kamerheer en burggraaf van Harelbeke. Doch-

terr Anna x met Jan van Luxemburg, heer van Zottegem*, Margareta x met Frans 

vann Chastel en Johanna x Karel van Poiüers (een familielid van Jan van Poiüers*?). 

cc N*a de afschaffing van het Parlement van Mechelen (zie onder d), werd J. eerst 

raadslid-kamerheerr van Maria van Bourgondië en sinds november 1477 ook van 

Maximiliaan.. Füips de Schone betaalde J. in 1500 een dagvergoeding van 30 s als 

kamerheer. . 

,33 Champvans-lès-Döle; Dep. Jura, arr. Dole. J. kocht deze hcerli)kheid en het bijhorende kasteel in 
1474.. Karel de Stoute verleende j . lage en middelbare rechtsmacht. 
366 Solrc-sur-Sambre; J. kocht deze heerlijkheid in 1485. 
vv J verwierf deze heerlijkheid in de buurt van Kamcrijk in 1489. 
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dd Na zijn studietijd (zie onder 1) werd J. lid van de Parlementen van Dole (1461) en 
vann Beaune (1463). In 1467 volgde J.'s opname als raadsheer-rekwestmeester in de 
Grotee Raad. In september 1473 promoveerde J. tot voorzitter van deze Raad. Wan-
neerr enkele maanden later het Parlement van Mechelen werd opgericht (december 
1473),, duidde Karel de Stoute J. logischerwijze ook aan als eerste voorzitter deze 
instelling.. Naar aanleiding van deze promotie ontving J. de ridderslag. Zijn salaris 
bedroegg toen 1200 £. Na de afschaffing van het Parlement van Mechelen kreeg J. 
eenn aanstelling als voorzitter van beide Parlementen van Bourgondië. Deze functie 
hadd echter weinig om het lijf , daar Franse troepen bijna het volledige rechtsgebied 
vann deze Parlementen controleerden. Wellicht moest J. het voorzitterschap van de 
nieuwee Grote Raad aan Jan van der Bouvenen* laten omdat hij geen Nederlands 
sprak.. j . verbleef in ieder geval in de onmiddellijke omgeving van het aartsherto-
gelijkee paar. In november 1477 omschreven de vorsten zijn takenpakket als volgt: 
''Pour''Pour desk en avant les servir en leur conseil secret et autrement a leur plaisir". Het Groot 

Privilegiee bepaalde dat de vorst zonder de hulp van een kanselier zou regeren. In 
maartt 1480 benoemden Maria en Maximiliaan echter opnieuw een kanselier. Ze 
vertrouwdenn dit ambt aan J. toe. Op 20.12.1496 nam J. ontslag. Zijn streekgenoot 
Thomass de Plaine volgde J. op. Wel bleef J. actief als gewoon raadsheer. J. zetelde in 
dee regentschapsraad die in 1485-'86, tijdens Maximiliaans reis naar Duitsland, de 
lopendee zaken moest afhandelden (Füips van KleeP, Engelbert van Nassau* e.a. 
moestenn militaire aangelegenheden behartigen, I administration de sa justice en la main et 

conduiteconduite de messire Jeban Carondelet ...et messeigneurs de son consetl). In 1490 zetelde J. in de 

raadd van Maximiliaan die vanuit Mechelen diens zaken bestierde (cfr. notitie Jan van 
Lannoy-Mignoo val). 

hh J. nam deel aan de onderhandelingen die leidden tot de Vrede van Cadzand 

(29.07.1492). . 
ïï In 1477 bedroeg J.'s jaargeld 1200 schilden (- 1440 £). Filips de Schone bepaalde 

opp 14 maart 1497 dat J.'s jaargeld van 1500 ƒ zou bedragen. 
jj  In januari 1478 reisde J. samen met Adolf van Kleef*  en Lodewijk van Brugge-

Gruuthuse**  naar Holland om er de steden te verzoeken de nog lopende beden die 
eertijdss aan de Karel de Stoute waren toegezegd verder te blijven betalen. 

kk Als vertrouweling van Maximiliaan had J. altijd een pro-Engelse en felle anti-Franse 
koerss gevaren. Filips de Schone brak met deze lijn. Wellicht wilde hij een kanselier 
wienss denkbeelden dichter bij de zijne aansloten en ontsloeg hij J. daarom in 1496. 

11 J. studeerde te Dole. Hij zetelde sinds 1451 als rechter in het Vrijgraafschap. Sinds 
14577 redigeerde hij er in opdracht van de hertog, de plaatselijke costumen. J. pro-
beerdee in de jaren '60 de erfgenamen van Lodewijk van Chalon te verzoenen (zie 
onderr Jan van Chalon). Begin 1488 pakten de Bruggelingen Maximiliaan en zijn 
gevolgg op. De stedelingen namen toen ook J. in verzekerde bewaring (Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. 7, p. 597-598, schreef over zijn optreden tot dan toe: "Qui fort prudentement 
ss 'estoit tousjours conduit, en son office de chancellerie, au tres grant honneur du rqy, son maistre, 

tellementtellement qu 'il  avoit acquis grace, faveur et amtstié des grans princes, des moyens et des petis. 
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Overgeleverdd aan de Gentenaren, kwam J. pas krachtens de vrede van Montils-lès-
Tourss (30.10.1489) terug vrij.™ In dit verdrag werd tevens bepaald dat de Maamse 
statenn J. bij wijze van schadevergoeding een grote som geld moesten betalen. Toen 
hett erg moeilijk bleek dit bedrag te innen, probeerde J. de som te verhalen op leper 
enn de kleine Vlaamse steden en plattelandsdistncten. leper zegde in december 1495 
alsnogg zijn aandeel te betalen. Maar gedingen hierover bleven tot in 1496-'98 voor 
dee Grote Raad lopen. 

ARABARAB RSA 22 f. 139v en 22bis, ADN B 18824 (23762 en 23763); J.T. de Smidt, Hl. Strub-
bee e.a. eds., Chronologische lijsten, ƒ., 296, W.P. Blockmans cd.. Handelingen van de Leden. II, 7"70, 
"74,, 778, 788, 816 en 820, Jean Molinct, Chromques I, p. 471, 597; II, 194 en 238; M.'l'. Caron, 
LaLa noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 107; G. Coquibus, Jean Carondelet, passim; Gachard, in: 
BN.BN. III,  k. 341-348, M.j. van (Jent, "Pertijeltke saken", 190-191, A.J.M. Kcrckhoffs-de Heij, De 
GroteGrote Raad. II, 38-40, J. Theurot. 'L'université de Dole', 288-293 en R. Wellens, 'La révolte 
brugeoise',, 11 n. 27 en 30 

0444 Carondelet, Jan II , aartsbisschop van Palermo (1469 - 7.02.1545), g, BO 
aa J. was de tweede zoon van Jan I" en van Margareta van Chassey. 
bb J. werd in 1494 deken van de kathedrale kerk van Besancon. In 1519 verwierf J. het 

aartsbisdomm Palermo. Hiermee werd hij ook Ipso facto primaat van Sicilië. Een jaar 
laterr volgde de aanstelling tot proost van Sint-Donaas te Brugge. J. cumuleerde 
verderr beneficiën als kanunnik van Sint-Walburga te Veurne, Sint-Pieters te 
Anderlecht,, Sint-Salvator te Harelbeke en proost van Sint-Piat te Seclin. Tot 1511 
wass J. tevens commanditair abt van de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij van Montbenoit39 

inn het Vnjgraafschap. Dit laatste ambt gaf hij vervolgens door aan zijn broer Ferry. 

dd J. werd in 1497 benoemd tot raadsheer bij de Grote Raad. Hij behield deze functie 
tott bi) zijn overstap naar de Geheime Raad in 1508. Toen gaf hi] zijn zetel in de 
Grotee Raad door aan zijn broer Ferry. Als lid van de Geheime Raad was J. üd van 
hett college dat in samenspraak met Margareta van Oostenrijk de Nederlanden be-
stuurde.. In 1515-T7 was J. een van de raadsheren die Karel Y vergezelden naar 
Spanje.. In 1522 volgde J.'s promotie tot voorzitter van de Geheime Raad. Na het 
overlijdenn van Margareta van Oostenrijk gaf J., samen met Antoon van Lalaing*  en 
inn afwachting van Maria van Honganjes benoeming tot regentes, leiding aan het 
bestuurr over de Nederlanden. Bij de reorganisatie van de centrale raden in 1531, 
bevestigdee Karel V J. als voorzitter van de Geheime Raad en stelde hij hem aan tot 
lidd van de Raad van State. Bij afwezigheid van de regentes zat J. ook deze vergade-
ringg voor. Maria van Hongarije kon goed overweg met J. 

™™ Deze weergave van de feiten stoelt op Kerckhoffs-de Ucij. Wellens (p. 11 n. 27) daarentegen 
meentt dat )., na betaling van losgeld, reeds in juli 1489 vrijkwam. 
VJJ Montbcnoit ligt op vijfenzestig kilometer ten zuidoosten van Besancon. 
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11 J. studeerde en promoveerde tot doctor in beide rechten. Hij behaalde deze graad 
wellichtt aan de universiteit van Dole. J. schreef verschillende juridische tractaten, 
zijnn De Orbis Sttu werd in 1562 te Antwerpen uitgegeven. J. schonk een groot legaat 
aann het Leuvense Sint-Donaascollege. Verschillende portretten van j . zijn bewaard 
gebleven,, een door Jan Gossaert in het Louvre, een door Barend van Orley in de 
Oudee Pinacoteek te München en een door Jan Cornelisz. Vermeyen in het Brooklyn 
Museumm te New York. 

M.. Baelde, De colbteralt raden, 245-246, D. Coenen, in: XBN. II, 79-82, L.Y.G. Gorter-van 
Roven,, Maria van Hongarije, 142, 144 en 186, A. 1 Icnne, Histotre du r'egne de Charks-Qmnt. III, 
242-244;; A J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad. II, 41-42 en J.C. Olin, in: P.G. Bietcnholz 
enn T.B. Deutscher eds., CE. I, 272-273. 

0455 Chalon, Filiber t van, prin s van Oranj e etc. (1502-1530), 1, BO 
aa Jan van Chalon*, F.'s vader, overleed enkele weken na de geboorte van zijn zoon. 

Claudinee (1498-1521), F.'s enige zuster x Hendrik II I van Nassau*. 
bb Toen duidelijk werd dat F. koos voor een loopbaan in Habsburgse dienst, nam de 

Fransee regering al zijn bezittingen waar ze de hand op kon leggen in beslag. Karel V 
schonkk F. in 1522 het graafschap Saint-Pol en andere heerlijkheden in Artesië, 
Henegouwenn en Picardië ter compensatie. Na F.'s overlijden ging zijn prinselijke 
titeltitel over op de familie Nassau. 

ee In 1516, toen hij nog maar veertien jaar oud was, werd F. reeds verkozen tot Vlies-

ndderr (Brussel, 18° kapittel). 
ff  Op zijn vijftiende werd F. benoemd tot stadhouder en luitenant-generaal van het 

Vnjgraafschapp en van Charolais. De jonge Karel V en Mercunno dl Gattinara 
haddenn grote druk uitgeoefend op Margareta van Oostenrijk40 opdat deze de 
functiess aan F. zou toevertrouwen. Mercunno wilde zo de macht van Willem van 
Vergy**  breken. F.'s salaris kwam uit Karels schatkist. Karel stelde F. in 1528 aan tot 
vice-koningg van Napels. F. trad er hardhandig op tegen een aantal edellieden die het 
koninkrijkk in handen van de Fransen wilden spelen. 

gg F. stond van 1514 tot 1522 aan het hoofd van een ordonnantiebende die bestond 
uitt 50 lansen en 100 boogschutters. In 1522 waren er acht zulke bendes in de 
Nederlandenn actief. F. leidde toen de zijne persoonlijk in de strijd. Tijdens de 
veldtochtenn van de Habsburgse legers in Italië ontpopte F. zich tot één van Karels 
gevierdee veldheren. F. overleed op 3 augustus 1530 ten gevolge van de verwondin-
genn die hij opliep te Gavinana bij Pistoia tijdens een schermutseling met de bele-
gerdee Florentijnen. 

hh Sinds 1520 verbleef F. meestal in Spanje. 

ïï F's jaargeld bedroeg in 1517 4000 £. 

400 Margareta bestuurde toen het Yrijgraafschap als haar weduwegoed. 
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Zowell  Lodewijk XI I en Frans I als Maximiliaan en Füips de Schone overlaadden F. 

reedss op zeer jonge leeftijd met gunsten opdat hij later in hun dienst zou treden (zie 

ookk onder e en f). 

K... Brandi, Keiler Karel I' , 258-259, G. GaJasso, Alia periferia deü'impero, 63-~0; Guilaume, 
HistotreHistotre des bandes d'ordonnance, 220; Het Gulden I 'Hes, 39, M. I larsgor, Recherches sur Ie personnel. I, 
820-821,, J.M. Headley, 'The conflict between nobles and magistrates', 74; A. Ilenne, Htstotre 
dudu r'egne de Charles-Quint, III,  81, F. Koller, Les Bandes d'ordonnances, 85; A. Walther, Die Anfange, 
186-2011 en L'. Robert, Philibert de Chalon, passim. 

Chalon,, Jan I I  van, prin s van Oranj e etc. (1443 - apnl 1502), 1, BO 

Dee familie Chalon was diep verdeeld. Het testament van Lodewijk sr. (+ 1463), dat 

dee kinderen uit zijn tweede huwelijk bevoordeelde ten opzichte van die uit eerste 

huwelijk,, lag aan de basis van een schier oneindige reeks van gedingen. De familie-

ledenn legden het geschil ter arbitrage voor aan de Bourgondische hertogen. Hoewel 

Karell  de Stoute in 1470 een Salomonsoordeel velde, voelden Willem en jan zich te 

kortt gedaan. Zeer tegen hun zin had Karel de Stoute immers reeds in 1468 hun 

voornaamstee concurrent, Lodewijk van Chalons jr. (de eerste zoon van Lodewijk sr. 

uitt diens tweede huwelijk), het Gulden \Ties verleend. De oudste en dus benadeelde 

zoonn van Lodewijk was Willem (+ 1475). Deze Willem x met Katharina van Breta-

gne,, een dochter van Richard van Bretagne, graaf van Etampes en Margareta van 

Orleans.. Frans II , een broer van deze Katharina, zou de laatste onafhankelijke 

hertogg van Bretagne worden. J. was de eerste zoon uit het huwelijk van Willem en 

Katharina.. Hertog FÜips de Goede poogde een huwelijk russen J. en een dochter uit 

hett huis Kleef (zijn nichten) te bewerkstelligen. Maar J., die om de erfenis van zijn 

grootvaderr intussen een haast openlijke oorlog was aangegaan met zijn ooms en 

neven,, zocht naar een bruid die hem ook in Frankrijk bondgenoten zou opleveren, 

j .. 1) x uiteindelijk met Johanna van Bourbon (+ 1491), een dochter van Karel I van 

Bourbonn en Agnes van Bourgondië. Deze Johanna was ook een zuster van Isabella, 

dee tweede echtgenote van Karel de Stoute en van de Luikse bisschop Lodewijk*. In 

14955 zou J. x 2) met Filippine van Luxemburg, gravin van Charnv, een dochter van 

Antoonn en van Antoinnette van Beauffremont. Filippine zou na de dood van J. nog 

eenn belangrijke rol spelen in het Vri|graafschap. Zo bemiddelde ze in het conflict 

tussenn Willem van Verg)'*  en Mercurino di Gatunara. Uit het huwelijk tussen J. en 

Füippinee werden drie kinderen geboren: één dochter: Claude, °ca. 1496 (x in 1515 

mett Hendrik van Nassau*), een zoon die ook Claude werd genoemd, maar reeds na 

eenn jaar overleed (1499-1500) en Filibert*, die slechts enkele weken voor J.'s dood 

werdd geboren. 

Dee telgen uit het geslacht Chalon golden in beide Bourgondiës als de belangrijkste 

vazallenn van de hertogen. De kern van hun bezittingen in deze gewesten lag aan de 

noordzijdee van het meer van Neuchatel en bij Lonsde-Saulnier. In 14^8 legde 

Lodewijkk XI beslag op deze bezittingen (zie onder k). Krachtens de vrede van 

file:///Ties
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Attechtt (dec. 1482) kreeg J. zijn Bourgondische bezittingen terug. Het prinsdom 

Oranjee bleef echter in Franse handen. 

Sindss 1478 trad J. op als stadhouder Mana en Maximüiaan in die delen van Bour-
gondiëë die nog onder hun gezag stonden. Deze vorsten zegden J. hun steun toe bij 
zijnn strijd om de erfenis (zie ook onder a en k). Vooral in het Vrijgraafschap behaal-
dee J. enkele successen tegen de Fransen. Maar uiteindelijk kon J. er zich met hand-
haven.. Hij vluchtte naar de Lage Landen (Maria van Bourgondie was een nicht van 
zijnn echtgenote). Op 28 maart 1482 legde J. de eed af als soeverein baljuw, stad-
houderr en kapitein-generaal van Namen. Sinds 1 september 1483 nam Godfried van 
Evee als luitenant van J. diens taken waar. In augustus 1485 droeg J. zijn bevoegd-
hedenn over aan Jan van Glymes-Bergen*. Intussen had J. de Nederlanden alweer 
verlaten.. Tijdens de onderhandelingen die leidden tot de vrede van Senlis (zie ook 
onderr k) had J. weerom contact op genomen met Maximiliaan. Deze benoemde J. 
opp 6 november 1494 tot stadhouder van het Vrijgraafschap (de plaatselijke edelen 
haddenn aangedrongen op de benoeming van een stadhouder uit hun midden). Maar 
J.. bleef tegelijkertijd zetelen in de Franse koninklijke raad (zie ook onder k). Nog in 
14988 getrootste FÜips de Schone zich veel moeite om J. te kunnen handhaven als 
stadhouder.. J. bleef ook geld ontvangen van Maximiliaan. 
Bijj  Guinegatte (1479) voerde J. een eigen legeronderdeel aan. In 1482-'83 leidde J., 
samenn met Engelbrecht van Nassau*, de Brabantse troepen die het land van Luik 
binnentrokkenn ter ondersteuning van bisschop Lodewijk van Bourbon*, J.'s zwager. 
Naa de moord op Lodewijk van Bourbon (30.08.1482), trok J. samen met Füips van 
Kleef**  naar het Land van Luik om er de aanhangers van Willem van der Mark*  een 
lesjee te leren. 
Vanuitt de Lage Landen poogde J. een Bourgondisch-Bretoens-Engels bondgenoot-
schapp op poten te zetten. Zo reisde hij in 1481 samen met Füips van Croy-Chimay* 
enn Jan van Lannoy-Mignoval*  naar Edward IV. 
"La"La maison de Chalon, comme celle de Luxembourg, était trop grande pour quelle puis se s'acco-

modermoder du rók servante d'un maitre tel que Ie due de Bourgogne ou Ie rot de France, et trop petite 

pourpour qu'il soit possible de mener une politique tndépendante, bien qu'elle possedat, grace d la prtn-

cipautécipauté d'Orange k titre de maison souveraine" (M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. I, p. 

769).. Nadat Karel de Stoute zijn voor J. onbevredigende uitspraak in het farrulie-
geschill  (1470) had geveld (zie ook onder a), verliet J. het Bourgondische hof. Na 
eenn tijdje aanvaardde hij een militair commando in Franse dienst. Lodewijk XI ver-
dachtt J. en diens vader er echter van dat ze heimelijk toch nog contacten onder-
hieldenn met het Bourgondische hof. De koning liet Willem oppakken. Maar Willem 
enn J. konden Lodewijk XI ook goede diensten bewijzen. Mochten zij de familiale 
erfeniss in handen krijgen, dan zouden in beide Bourgondiës hun invloed kunnen 
latenn gelden ten voordele van de koning. Nu zwaaiden vertegenwoordigers van de 
jongeree takken uit het huis Chalon daar de plak. Zij steunden Karel de Stoute door 
dikk en dun. Na Karel de Stoute's overlijden leek J's uur te slaan. Lodewijk XI 
beloofdee hem het gouverneurschap over beide Bourgondiës en de hele familiale 
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erfenis.. J. voerde de koninklijke troepen die Bourgondië binnenvielen: "slinsi Ie roy 

ss 'en ayda, pour ce qu 'tl estoit grand seigneur, tant en la conté que duché de Bourgogne, et aussu 

btenbten apparanté et aymé." (Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, p. 419). 

Maarr toen Lodewijk XI zijn belofte niet nakwam en J. niet aanstelde tot gouverneur 

vann Bourgondië, koos deze de zijde van Maria. Vertrouwelingen v a n j ., zoals Claude 

vann Vaudray*  volgden hem in die keuze. Lodewijk X I reageerde door alle bezittin-

genn van ]. waar hij de hand op kon leggen in beslag te nemen. Bovendien beschul-

digdee de koning J. ervan een poging te hebben ondernomen hem te vergiftigen. Na 

dee dood van Lodewijk XI (30.08.1483) en gezien de zwakte van Maximiliaan dacht 

J.. dat er voor hem meer viel te halen in Frankrijk. Al snel vestigde hij zich echter in 

Bretagnee (cfr. zijn verwantschap met de plaatselijke hertogelijke familie; zie onder 

a).. J. ontpopte zich er alras tot de aanvoerder van de lokale pro-Franse factie. 

Tijdenss de Guerre folie koos J. partij voor Karel van Orleans en tegen de regenten 

Annaa en Pieter van Beaujeu. In 1488 streed J., alhoewel hij lang aangedrongen had 

opp een wapenstilstand, uiteindelijk bij Nantes aan de zijde van de hertog van Breta-

gnee tegen de koninklijke regenten, j . werd gevangen genomen en afgevoerd naar 

Angers.. Bij zijn vnjglating kreeg J. de opdracht mee de Bretoense hertogin-weduwe 

Annaa ervan te overtuigen te huwen met de Franse kandidaat. Eens terug in Breta-

gnee ontpopte J. zich weerom als een man van Maximiliaan. In 1490 onderhandelde 

J.. nog namens Anna met Maximiliaans gezant Wolfgang van Polheim*. Maar sinds 

14911 poogde J. Anna huwelijk met Karel VII I te overhalen. Di t zou hem uiteinde-

lij kk zou lukken. Al s dank overlaade Karel VII I J. nu met gunsten. In 1492 droeg J. 

dee dauphin Karel, zoon van Karel VII I en Anna, naar de doopvont. Het kind stierf 

echterr zeer jong. In 1493 onderhandelde J. namens Karel VII I over de vrede van 

Senlis.. In deze vrede werd J. opgenomen als één van de Franse "'conservateurs de la 

pai\pai\}} \\ Bij de begrafenis van keizer Fredenk II I vertegenwoordigde J. de Franse 

koning.. In 1495 drong J. tijdens de zittingen van de koninklijke raad aan op een 

terugtrekkingg van de Fransen uit Italië. Na het overlijden van Karel VIII , bracht J., 

enn na het mede aandringen van enkele andere koninklijke raadsleden, Anna van 

Bretagnee ertoe weerom te huwen, nu met de nieuwe Franse koning Lodewijk XII . 

Inn 1480 hield J. de pas geboren Margareta van Oostenrijk boven de doopvont, f. 

wass aanwezig tijdens de Büjde Intocht van Füips de Schone te Leuven (10.09). Na 

14944 verbleef J. meestal in het Vrijgraafschap. Zij n persoonlijke hofhouding be-

stondd er o.a. uit tien adellijke kamerheren en een raad die vij f leden telde. 

ADNADN B 18824; Jean Molinct, Chromaues. I, 143, 175, 179, 206, 301, 320, 328, 331, 333, 376, 
394,, 399, 408-411; II, 61-62, 161, 234, 236, 238, 331, 368, 378, 383, 396, 413 en 490, M.T. 
Caron,, La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 507; J. Dcbry, 'Claude de Neufchatel', 232; A. de 
1'ouw,, Philips van Kleef, 51-61, M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. 1, 769-834, J.M. Headley, 
'Thee conflict between nobles and magistrates', 58-59, W.!\ leemans en H, leemans, l^a 
PrinapautéPrinapauté dörange, 26-27 en K. Poullet, Les gouverneurs de promnce, 171. 
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0477 Chalon-Arlay, Karel van, graaf van Joigny41 en heet van Vitteaux42,1, BO 
aa K. behoorde tot één van de aanzienlijkste families van het Ynjgraafschap. Hij was 

dee zoon van Jan van Chalon en Johanna van Trémoüle. K. x in 1470 met Johanna 
vann Bainchtum (een halfzuster van Guy van Brimeu. Voor Johanna was dit haar 
tweedee huwelijk, na een eerdere verbintenis met Artus van Chatillon. 

bb K. erfde de titel graaf van Joigny na de dood van zijn oom Lodewijk van Trémoüle 
inn 1467, K. was een gunsteling van Maria van Bourgondië. Op 24 maart 1477 
schonkk ze hem (d.m.v. een open brief) de heerlijkheid Havré. De Rijselse Reken-
kamerr registreerde deze schenking echter niet. 

cc K. diende zeker sinds maart 1455 als kamerheer aan het hof van Filips de Goede. 
Mariaa van Bourgondië nam K. op 26 maart 1477 als één van haar 24 cbevaiters de 

compaignecompaigne op in haar hofhouding. In november 1477 volgde de aanstelling tot eerste 
kamerheerr van Maximüiaan (36 s. per dag). Ook op 4 december 1481 werd K. nog 
vermeldd als kamerheer van Maxirruliaan. 

gg In 1474-75 nam K. deel aan de belegering van Neuss. De Fransen namen K. gevan-
genn op 20 juni 1475. Na zijn vrijlating bleef hij in dienst van het Bourgondische 
huis.. K. nam K. deel aan de slag bij Guinegatte in 1479. Tijdens de gevechten liep 
hijj  een wonde aan de keel op. 

11 Op 9 januari 1472 nam K. de functie van burggraaf van Genappe (in Waals-

Brabant)) over van Gann van Brimeu. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-
lien',, 117, Jean Molinet, Chroniques. I, 36, 97, 305 en 317; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 83 n. 
247,, 444 n. 168-170, 469 n. 77, 471 n. 81, 479 n. 103 en p. 581; F. Barbey, Louts de Chalon, 
princeprince dX)range, passim. 

0488 Chateaubriant, Filip s (?), heer  van Beaufort43 (- 1524/1525?), 1, HE?, 
aa In 1493 streed een Jan van Chateaubriant, heer van Beaufort in Picardië aan de 

Fransee zijde. Een verwant van deze man? 
cc F. was een kamerheer van Filips de Schone in februari 1500. Hij moest aan het Hof 

verblijvenn van mei tot en met oktober en hij ontving hiervoor 30 s. per dag. F. was 
tevenss kamerheer van de jonge Karel V tijdens diens eerste Spaanse reis (1517) (48 

s.. per dag). 
ff  Na de verovering van het Doornikse benoemde Karel V F. tot groot baljuw van 

stadd en land. 

ARABARAB RSA 22 f 106v; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503; Jean Molinet, Chroniques. II, 
350-3511 en E. Pouïïet, Les gouverneurs de province, 183. 

411 Gelegen aan de Yonne tussen Auxerre en Sens; Dep. Yonne, arr. Auxerre. 
422 Gelegen in het oude hertogdom Bourgondië: Dep. Cóte d'Or, arr. Montbard. 
433 Beaufort: Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Hautmont? Of Beaufort in de buurt van de 
Sommcc of in de Jura? 
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0499 Ciron , Wil le m van, ridder,  1, BO 

bb Karel de Stoute had W. de geconfisceerde Bourgondische heerli jkheden Brulat en 

Pluvet444 geschonken. In 1473 bevestigde de Grote Raad W. in het bezit van deze 

heerlijkheden. . 

cc W. was raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. In november 1477 trad hij in 

dezefdee functie toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de ia maison de Maximilien', 118 en |.T. de Smidt; K.l. 
Strubbee e.a. eds.. Chronologische lijsten. 1., 57. 

0500 Ciron , Hendr i k van, ridder,  1, BO 

cc H. behoorde in november 147"7 als raadslid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi 

miliaan. . 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

0511 Cliffort , Rogier  van, ridder,  1, E NG 

aa R. was een Engels edelman die tot het gevolg van Edward IV behoorde toen deze 

inn 1475 het Kanaal overstak. 

cc In november 1477 behoorde R. als raadslid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi-

miliaan. . 

Jeann Molinet, Chromques. I, 106 en Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-
lien',, 118. 

0522 Cormorant , Regnault van, ridder,  1, WVL ? 

bb In 1475 hield een zekere Guerard Cormorant een leen met een jaarlijkse opbrengst 

vann 86 £ in het Rijseise. Was Guerard een verwant van R? 

cc R. werd in maart 1477 één van de vierentwintig chevaliers de compatgne van Maria van 

Bourgondië. . 

RAGG Raad van \ laanderen 34323 en CM 1. Cools, Met raad en daad?, 152. 

0533 Cottebrune45, de heer  van, 1, BO 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

444 Pluvicrs, dep. Cóte d'Or, arr. Dijon, k. Genlis 
4:11 Dep Doubs, arr. Besancon, k. Baumc-les-Damcs. 
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0544 Ctéqui46, Jacob, 1, AP 
aa De Créqui's golden als de belangrijkste familie uit Hesdin en stonden bekend als 

trouwee Bourgondische partijgangers. Hun machtsbasis lag in de regio rondom de 
Canche.. Jan V (de vader van J.?) (+ 1474) was ook al kamerheer van Karel de 
Stoute.. Later traden leden van de familie in Franse dienst, bekleedden ze functies 
aann het Franse Hof en schopten het tot vice-gouverneurs voor Picardië. Tijdens de 
regeringg van Frans I, bereikte de familie het hoogtepunt van haar macht. 

cc 1. was raadsüd-kamerheer van Maximiliaan sinds november 1477. 
11 Op 16 december 1477 kreeg J. van Maximiliaan de opdracht de geschaakte weduwe 

vann Guy van Bnmeu, Antonia van Rambures, te bevrijden. Ook Jan van Ligne*, 
heerr van Aremberg, Antoon van Oignies, heer van Bruay en een zwager van Guy 
vann Bnmeu en Jacob van Glymes-Bergen*, de baljuw van Waals-Brabant, ontvingen 
eenn dergelijke opdracht. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117; W. Paravicim, Guy de Bn-
meu,meu, 49 n. 47, 84 n. 253 en 503 n. 31 en D. Potter, War and Government, 46, 66, 91 en 137-140. 

0555 Crèvecoeut, Filip s van, heer  van Esquerdes47 etc. (ca. 1418 22.04.1494), 1, AP, 

aa F. was een zoon van Jacob en van Margareta de la Trémoüle. F. x Isabella van Auxy, 

dochterr van Jan IV. Isabella stamde net zoals F. uit een aanzienlijk gelsacht uit het 

grensgebiedd rondom de Somme. Isabella's zuster Maria x Jan van Brugge-Gruut-

huse*.. Deze werd dus F.'s zwager. 
cc F.'s vader was raadslid-kamerheer geweest van Filips de Goede. F. groeide op aan 

hett Bourgondische Hof en werd later raadslid-kamerheer van Karel de Stoute en 
baljuww van Amiens namens de hertog. In de eerste hofordonnanüe van Maria van 
Bourgondiëë (d.d. 24.03.1477), werd F. nog vermeld als chevalter d'honmurbi) afwezig-
heidd van Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*. Slechts op 12 juli 1477 werd F. officieel 
uitt deze functie verwijderd (zie verder onder k). 

ee F. werd in 1468 verkozen tot Vliesridder (11° kapittel, Brugge). 
gg De jonge Karel de Stoute beloonde F.'s deelname aan het neerslaan van de Gentse 

opstandd met de ridderslag (Dendermonde, 1452). F. was ook kapitein van een 

ordonnantiebende. . 

kk F. had echter reeds op 5 maart 1477 de poorten van Atrecht laten openen voor de 
troepenn van Lodewijk XI . Vervolgens trad F. in dienst van de Franse koningen. In 
dee Franse koninklijke raad ontpopte F. zich tot de prominenste vertegenwoordiger 
vann de zogenaamde Vlaamse factie. Deze factie stond een actieve inmenging in Ne-
derlandsee aangelegenheden voor. Zo zou Vlaanderen in de schoot van de Franse 
koningenn vallen. Een Frans legertje onder leiding van F. opereerde in Maanderen 

uu'' Créquy/Crcquy: Dep. Pas-de-Calais, arr. Montreuil, k. Fruges. 
477 Hsquerdes, Dep. Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, k. Lumbres. 
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tenn tijde van de opstand van Füips van Kleef" en de steden. F. schoot toen de 
Maamsee steden 60.000 £ voor om de oorlog verder te kunnen zetten. Van dit geld 
zagg F. slechts een deel terug. F.'s erfgenaam, Jean du Bois, voerde tot in 1508 een 
reekss gedingen tot voor het Parlement van Parijs om terugbetaling te verkijgen. Lo-
gischerwijzee was deze Maamse factie in de koninklijke raad afkerig van Karel YIU's 
Bretoensee huwelijk en zijn latere Italiaanse expeditie. F. was ook op het terrein 
actief;; zo voerde hij in de slag bij Guinegatte (augustus 1479) de Franse troepen aan. 
Inn 1482 leidde F. de Franse delegatie bi] de onderhandelingen die leidden tot de 
vredee van Atrecht. De Franse koningen beloonden F. met tal van belangrijke onder-
scheidingenn en functies; zo werd hij ndder in de Orde van Saint-Michel, stadhouder 
vann Artesië-Picardië en van La Rochelle, maarschalk van Frankrijk (in 1483) en 
uiteindelijkk eerste kamerheer van Karel VII I (1493). Al deze functies leverden F. 
eenn fortuin op. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323; W.P. Blockmans cd., Handelingen van de Leden. L, 339, 446, 
458,, 470, 474-475, 479, 481, 484, 486, 488, 490-491, 499-503, 506-507 en 553-554 en II, 977, 
10022 en 1021-1022; Idem, 'La position du com té de Flandre', 71-89; A. Collet, 'Philippe de 
Crcvecoeur',, 376-468, S. Dauchy, De processen in beroep, 203-204; Guülaumc, Hutoire des bandes 
d'ordonnance,d'ordonnance, 197-198; M. Harsgor, Recherches sur Ie personnel. II, 376-480; \V. Ossoba, in: R. De 
Smedtt cd., Les chevaliers, 142-143 en D. Potter, War and Government, 14, 32, 37-64, 66-68, 91-
96,101-102,, 170, 237, 242, 251, 256-257 en 308. 

0566 Croy, Adriaan van, heer, later  1° gtaaf van Roeulx*8 en heer  van Beaurain49, 
(ca.. 1492-1553), 1, HE 

aa A. was een zoon van Ferry, heer van Roeulx'en van Lamberta van Brimeu. 
Eustachee (+ 1538), een broer van A., was sinds 1523 bisschop van Atrecht (zie ook 
onderr f) A. x Claudine van Melun. Uit dit huwelijk sproten twee zonen: jan en 
Eustache.. Beiden werden later graaf van Roeulx. 

bb Karel V verhief op 24 februari 1530 de heerlijkheid Roeulx tot graafschap. In 1550 

hadd A. de kasselnj La Montoire bij Sint-Omaars in pacht. De pachtsom bedroeg 
toenn 4^6 £ 16 s. 3 d. per jaar. Ca. 1550 ontving A. een gecumuleerd jaarsalaris van 
60000 £ voor de functies die hij uitoefende (zie ook onder f en g). 

cc A. verbleef van jongsaf aan het hof. Hij groeide er op samen met de jonge Karel V. 
A.. behoorde dan ook later tot de intimi van Karel V. Logischerwijze prijkte A. op 
Karelss hoflijst van juni 1517 als kamerheer. Verder vergezelde A. Karel tijdens diens 
eerstee reis naar Spanje. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 48 s. 

4HH Le Roeulx: prov. Henegouwen, arr. Soignies (Zinnik). 
4JJ \X'aarschijnlijk vandaag: Beaurainville: Dep. Pas-de-Calais, arr. Montrcuil-sur-Mer, gcm. Campagnc-
lès-II  lesdin. 
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dd A. werd in 1540 aangesteld tot gewoon lid van de Raad van State. In 1542 zetelde A. 

inn de ad hoc Raad van Oorlog. Sinds 1549 trad A. tevens op als Hoofd van Finan-

ciën. . 

ee In 1519 werd A. verkozen tot Vliesndder (19° kapittel, Barcelona). 
ff  In 1524 volgde A. zijn vader op als stadhouder van Artesië. Het jaarsalaris voor 

dezee functie bedroeg omstreeks 1550 1000 £, Later zal A. ook nog stadhouderschap 
vann Waals-Maanderen (sinds 1532) en dat van Maanderen (sinds 27 december 
1540)) op zich nemen. A. beheerste het Nederlands niet. De Vlaamse steden lieten 
hunn stukken vertalen opdat A. er kennis van zou kunnen nemen. Als stadhouder 
vann Maanderen ontving A. een jaarsalaris van 4000 £. Als stadhouder van grens-
provinciess had A. permanent zes spionnen in dienst. Hij ontving daarvoor van de 
vorstt een jaarlijkse vergoeding ten belope van 326 £. 

gg Nog in 1524 nam A. de ordonnantiebende van zijn vader over. A. verwierf veel mi-
litairee roem. In 1532 werd hij kapitein en gouverneur van Den Bnel. Tijdens de 
campagnee van 1536-1537 moest A. echter het opperbevel laten aan Hendrik van 
Nassau*.. Maar later werd A. alsnog maréchal de l'ost. Daarvoor kreeg hij een jaar-
salariss van 1000 £. In 1542 voerde hij de troepen aan in de oorlog tegen Frankrijk 
enn tijdens de campagne ter onderwerping van Gelre. In 1547, bij de slag van Mühl-
berg,, vocht A. aan de zijde van Karel V. In 1552 speelde A. een leidende rol bij de 
heroveringg van Hesdin. Enkele maanden later overleed hij ten gevolge van verwon-
dingenn opgelopen tijdens het beleg van Terwaan. 

hh In 1519 zond Karel A. naar zijn tante Margareta. A. moest haar aansporen Karels 
kandidatuurr voor het keizerschap krachtig te steunen. Tijdens de eerste daaropvol-
gendee jaren vergezelde A. Karel V meestal tijdens diens rerzen. 

11 Karel stuurde A. in oktober 1539 als zijn gezant naar Gent. Uiteindelijk gingen de 
Gentenaars,, op aandringen van de wevers en de cresers, niet in op de voorstellen die 
A.. namens de keizer aan de rebelse stad had voorgelegd. Later zag A. toe op de vol-
trekkingg van de straffen die de keizer Gent had opgelegd. A. leidde ook de bouw 
vann het Spanjaardenkasteel en hij werd de eerste commandant van deze citadel. 

ARABARAB RSA 23 f 24v, Gachard ed., Collection des voyages. II, 503; M. Baclde cd., De domein-
goederengoederen van de vorst, 209, 339, 347 en 404; Idem, De collaterale raden, 250; K. Brandi, Keiler Karel 
V,V, 84-85; B. Delmaire, Thérouanne et Hesdin', 131; L.V.G. Gorter-van Royen, Maria van 
Hongarije,Hongarije, 164-176, 235-237, 247, 262-265 en 269; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 
200;; Het Gulden Vues, 39; P.P.J.L. Van Petcghem, De Raad van Vlaanderen, 106-107 en 154, H. 
Poullet,, Les gouverneurs de province, 160-161, 176 en 179; R. Vermeir, 'Adricn de Croy, eerste 
graaff  van Roeulx', in: H. Soly en J. Van De Wide eds., Carolus, 199 en F. Walser m.m.v. R. 
Wohlfeil,, Die Spanischen Zentralbehörden, 248 en 263. 
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0577 Croy, Antoon, heer  van Sempy50, van Tours-sur-Marn e en van Saint-Piat (na 
1455-1546),, 1, AP 

aa A. was de tweede zoon van Filips*, graaf van Chimay en Walburga van Moers. A. 
wass dus een broer van de Karel*  eerste prins van Chimay. 

cc De hoflijst van 21 juni 1517 vermeldt A. als één van de kamerheren van de jonge 

Karell  V. A. behoorde ook tot Karels gevolg tijdens diens reis naar Spanje in 151" 
(488 s. per dag). Niettegenstaande zijn gevorderde leeftijd benoemde Maria van 
Hongarijee A. in 1531 tot haar chevalier d'honneur. Wel meende de regentes dat A. 
zachtmoedigg was en dat hij bijgevolg moeilijk opkon tegen sterke persoonlijkheden. 
Toenn na de dood van Jacob II I van Luxemburg*, in 1532, een carroussel van 
benoemingenn voor hoge edellieden op gang kwam, spande Maria zich zeer in om A. 
nogg enkele lucratieve ambten te bezorgen. Dankzij haar lobbywerk werd A. toen 
opperwachtmeesterr van Brabant. Ook kreeg A. een aanstelling als eerste commissaris 
voorr de vernieuwingen van de magistraat in Maanderen. Normaliter oefende de 
stadhouderr deze functie uit, maar het Vlaamse stadhouderschap bleef vacant tussen 
15322 en 1541. Als eerste commissaris oefende A. ook toezicht uit op de bedijking in 
hett graafschap. Na de aanstelling van Adnaan van Croy*  als stadhouder van 
Maanderenn werd A. tweede commissaris. Deze functie oefende hij uit tot bi| zijn 
overlijden. . 

dd A. zetelde als gewoon lid in de Raad van State van bij de oprichting van dit college 
inn 1531. In 1542 zetelde A. in een ad hoc samengestelde Raad van Oorlog. Deze 
moestt een strategie bedenken om de Nederlanden te vrijwaren van de plunder-
tochtenn van Maarten van Rossem. In 1543 werd A. nog aangesteld tot voorlopig üd 
vann de Raad van Financiën. Uit deze opsomming moge blijken dat A. een ijverig be-
stuurderr was. 

ee In 1516 werd A. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel). 

gg K. oefende ook een militaire functie uit: hij was kapitein van Le Quesnov. 

11 In 1534 gaf Maria aan Barend van Orley de opdracht een portret van A. te 
schilderen. . 

ARABARAB RSA 23 f 24v; Gachard cd., Collection des voyages. II, 503; M. Baelde, De collateral raden, 
251-252,, Het Gulden \ 'lies, 39; L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 125, 144-145, 
167-P6,, 190, 24". 260 en 278 en P.P.J.L. Van Peteghem, De Ruadvan I laanderen, 106, 108 en 
164-165;; J. Lauwercys, in: XBW. I, k. 653-660. 

0588 Croy, Ferry van, heer  van Roeulx (-17.06.1524), 1, HE 

aa De heren van Roeulx uit het huis Croy stammen af van Jan II I (1436-1505), de 

tweedee zoon van Antoon (de Grote) en diens tweede echtgenote Margareta van 

Lotharingen.. Jan II I x Johanna van Crecques (+ 1489). Ferry x in 1491 Lamberta 

r>r> ""  Dep. Pas-de-Calais, arr. Montrcuil-sur-Mer, k. Campagne-lèz-[ lesdin. 
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vann Bnmeu (+ 27.04.1556, te Saint-Omer), de tweede dochter van Guy van Bnmeu. 
UitUit  dit huwelijk sproten drie zonen en een dochter. Adriaan*, werd net zoals zijn 
vaderr stadhouder van Artesië. De tweede zoon Ferry, overleed op jonge leeftijd. 
Pauss Adriaan VI bevestigde Eustache, de derde zoon, op 8.09.1523 als bisschop van 
Atrechtt (+ 3.10.1538). Dochter Antoinette x Jan, burggraaf van Dreux. 

cc F. vergezelde Filips de Schone tijdens diens eerste reis naar Spanje (1501-1503). Op 
155 juni 1502 (het Hof bevond zich toen in Toledo) werd hij ingeschreven als 
kamerheerr (36 s. per dag). Ook op 10 mei 1512 verbleef F. aan het hof. Later stelde 
dee jonge Karel V F., na tussenkomst van diens verwant Willem van Croy-Chièvres*, 
aann tot eerste hofmeester. Ook op de hoflijst van juni 1517 prijkt F. als eerste hof-
meester.. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 95 s. 

dd Als hofmeester was F. tijdens de eerste jaren van Karels persoonlijke regering lid 
vann diens Hofraad. F. nam actief aan de vergaderingen deel. In Spanje werd F.'s 
dagvergoedingg opgetrokken tot 109 s. 7 d. In Spanje brak er een hevige ruzie uit 
russenn F. en Willem van Croy-Chièvres*. F. verliet vervolgens het hof en begeleidde 
Karelss broer Ferdinand naar de Nederlanden. 

ee F. werd in 1505 verkozen tot Vliesndder (17° kapittel, Middelburg). 
ff  F. bekleedde sinds 1513 het stadhouderschap van Artesië. In deze functie was F. in 

15233 verantwoordelijk voor de bevoorrading van de gezamenlijk campagne voeren-
dee Nederlandse en Engelse legers. F. was nog steeds stadhouder bij zijn overlijden. 

gg Verder was F. zeker sinds 1522 de aanvoerder van een ordonnantiebende die 

bestondd uit 50 hommes d'armes en 100 boogschutters. 
11 Bij de doopplechtigheid van de jonge Karel V in 1500 droeg F. het doopkleed. 

ARABARAB RSA 23 f 26r; ADN B 2333 f. 108v en 19164 (44000); C.F. Butkens cd., Trophees 
(1641),, 586, Jean Molinct, Chroniques. II, 468-471; Gachard ed., Collection des voyages. I, 348 en 
II,II,  503, Ciuülaume, Htstotre des bandes d'ordonnanct, 200; Het Gulden Vues, 38; S.J. Gunn, The 
Dukee of Suffolk's March', 602, A. Hcnne, Htstotre du rigne de Charles-Quint. Ill,  80, W. 
Paravicini,, Guy de Brimeu, 514 n. 78; \L Pouller, Les gouverneurs de province, 176 en I\ Walser 
m.m.v.. R. Wohlfeil, Die Spantshen Zentralbehörden, 124, 133-134. 

0599 Ctoy, Filips, graaf van Chimay, heer  van Sempy en van Quiévrain (eind 

novemberr 1434 - 18.09.1482), 1, HE 

aa F. was een zoon van Jan, graaf van Chimay en Maria van Lalaing, dame van Ecaus-

sines.. F.'s broer Jacob (+ 1516) was een kanunnik van het Luikse kathedrale kapit-

tel.. Na de moord op de plaatselijke bisschop Lodewijk van Bourbon*, wilde Jacob 

dienss katheder bezetten. Maar er waren meedere kandidaten. Uiteindelijk won Jan 

vann Horn het pleit. Jacob zou in 1502 alsnog bisschop van Kamenjk worden. 

Michiel,, heer van Sempy* was een tweede broer van F. In 1454 F. x Walburga van 

Meurs,, dochter van graaf Vincent en Anna van Beieren. Uit het huwelijk van F. en 

Walburgaa sproten vier kinderen: Karel*, 1° prins van Chimay; Antoon*, heer van 
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Sempy;; Kathanna (+ 1544) x in 1490 Robrecht II van der Mark*, heer van Sedan (+ 
1536)) en Margareta (+ 1511) x in 1501 Jacob III , graaf van Horn*. 

cc Antoon van Croy, F.'s vader, en F. verbleven in de jaren 1450 meestal aan het hof. 

Zee beschikten er over veel invloed. In tegenstelling tot een eerder gedane belofte 
benoemdee de graaf van Charolais (de latere Karel de Stoute) F. in 1457 met tot 
derdee kamerheer. Twintig jaar later stelde MaximÜiaan F. wel aan tot eerste 
kamerheerr (augustus 1477). 

ee In 14 3̂ werd F. verkozen tot Miesndder (12° kapittel, Yalencijn). 

ff  In 1474 benoemde Karel de Stoute F. tot stadhouder van Gelre. Sinds 1476 oefende 

F.. dit ambt daadwerkelijk uit. In maart van dat jaar vergaderde hij over de situatie in 
Gelree te Den Haag met Karel de Stoute en enkele andere edellieden. Sinds 1479 
tradd F. op als luitenant-generaal van Luxemburg namens Maria en Maximiliaan. Hij 
speeldee dan ook een belangrijke rol bi) de pacificenng van dit hertogdom. 

gg In de jaren 1450' nam F. deel aan de oorlog tegen Gent. In 1453 werd hij geridderd. 
Ookk na 1470 bekleedde F. belangrijke militaire functies. Zo nam hi] deel aan het be-
legg van Neuss (1474). Hij voerde er een tijdje het commando over de Italiaanse 
huurlingen.. F. nam deel aan de slag bij Nancy. Hij werd er krijgsgevangen genomen. 
Laterr in 1477 heroverde F. zijn heerlijke stad Chimay op de Fransen. In 1478 was F. 
kapiteinn van bende van 50 lansen uit het leger van Maxirruliaan. In 1480 poogde F., 
alss voornaamste Henegouwse edelman, de niet betaalde troepen uit het graafschap 
tee verjagen. Later voerde F. samen met Engelbrecht van Nassau* de Bourgondische 
troepenn aan in de oorlog tegen de Fransen. 

hh In 1475 pakte F., op bevel van Karel de Stoute, Lodewijk van Luxemburg graaf van 

Saint-Poll  op. In 1478 bepleitte F. als hoofd van een Bourgondische afvaardiging 
mett succes een wapenstilstand van een jaar bij Lodewijk XI . Op 18 december 1478 
werdd F. belast met de leiding van een onderzoekscommissie. Die moest uitklaren 
waaromm in Holland de twisten tussen Hoeken en Kabeljauwen weer waren opge-
laaid.. De commissie kreeg ook als opdracht mee deze twisten te bedaren. In 1480 
onderhandeldee F. opnieuw met Kabeljauwse en Hoekse edelen en steden, nu in 
samenspraakk met o.a. Engelbrecht van Nassau*. In 1481 reisde F. namens Marga 
retaa van York naar Engeland. 

kk Zeker sinds 1462 ontvang F. geld van de Franse koning als één van diens raads-

lieden-kamerheren.. Daarom beval Karel de Stoute F. in 1465 zijn hof te verlaten. 
F.'ss vader Jan en zijn oom Antoon ondergingen toen hetzelfde lot. In augustus 1468 
verleendee Karel graüe aan de bannelingen. 

11 In december 1477 duidde Maxirruliaan F. aan als één van de voogden van Guy van 
Bnmeuss kinderen. In 1481 nam F. deel aan de doopplechtigheid van Frans, de 
tweede,, jong gestorven zoon van Mam en Maximiliaan. F. verzamelde, net zoals 
zijnn vader, kostbare manuscripten. Rogier Van der Wevden schilderde een portret 
vann F. (nu in het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten). Molinet karakteri-
seerdee F. o.a. zh: fort eloquent, sage et dtscret (I, 164), As: fort affecté au bten é paix et au 
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saïutsaïut de la chose publicque (/., 271), of nog als: preu et vailiant aux armes, elegant personage, 

moultmoult eloquent, sag et discret en tous ses affaires et fort bien adressiét en toute  ̂ qualité  ̂ de bonnes 

meurs.meurs. Omwil le van de zilveren belletjes die aan de teugels van zijn paarden 

rinkeldenn kreeg F. de bijnaam: la clochette du Hainaut. 

ADNADN B 2121 f. 311v-359r en 2124 f. 186v-l87; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis 
derder dagvaarten, 294; Jean Molinct, Chroniques. I, 36, 62, 84, 97, 100, 131, 149, 151, 154, 164, 168, 
183,, 209, 234, 246-248, 250, 252, 265, 271, 277, 299-301, 322-323, 326-328, 330-333, 361, 
367,, 375 en 377; M.R. Thielemans ed., 'Ix-s Croy', 130 e.v., Gachard cd., 'Ordonnance et état 
dee la maison de Maximilien', 118; M.J. van Gent, 'Tertijelike saken", 122, 209-212 en 254 
Guillame,, Histoire des bandes d'ordonnanct, 198; Het Gulden Vlies, 37, A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, 
DeDe Grote Raad. II, 46; G. Moreau, 'Jacques de Croy', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher 
eds.,, CE. I, 368; W. Ossoba, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 149-150 en W. Paravicini, 
'Moers,, Croy, Burgund', 110. 

0600 Croy, Fi l ip s van, heer van Croy51, graaf van Porcien, heer van Aarschot etc. 

(-1511),, 1, A P 

aa F. was de oudste zoon van de beroemde Antoon, bijgenaamd de Grote (ca. 1402-

naa 147552) en van diens tweede echtgenote Margareta van Lotharingen, erfdame van 

Aarschott etc. F. x in 1455 Jacoba van Luxemburg, dame van Bar-sur-Aube (+ 1511) 

enn een dochter van de op de Panjse Place de Grève onthoofde Lodewijk van 

Luxemburg-Saint-Pol.. F. had drie zussen en twee broers. Johanna x met Lodewijk 

graaff  van Zweibrücken en Veldenz. Isabelle x Guy van Estoutevüle. Jacoba x Jan 

vann Ligne*. Karel overleed op jonge leeftijd en F.'s jongste broer Jan, heer van 

Roeulxx (+ 1505) was de vader van Ferry*. Uit het huwelijk tussen F. en Jacoba 

sprotenn drie zonen: Hendrik*, heer van Aarschot (+ 1514), Willem* , heer van 

Chièvress (+ 1521) en Antoon (+1495), bisschop van Terwaan sinds 1485. 

gg In 1476 voerde F. een Bourgondische compagnie aan in Lotharingen. In 1477 werd 

F.. gevangen genomen bij Nancy. In november 1477 leverde F. in het Wesdand van 

Maanderenn alweer slag tegen de Fransen. In 1479 nam F. deel aan de slag bij Guine-

gatte.. F. was betrokken bij de pacificering van Luxemburg in 1480. F. verving Filips 

vann Kleef*  van augustus 1482 tot juni 1483 als kapitein-generaal van Henegouwen. 

jj  In 1482 nam F. deel aan de Gentse vergadering van de Staten-Generaal. In het 

najaarr schonk de magistraat van Aalst F. wijn. Wellicht nam F. ook toen deel aan de 

vergaderingg van de Staten-Generaal namens de Vlaamse adel. 

kk F. was een tijdje lid van de Franse ridderorde van Saint-Michel. In de jaren '70 van 

dee 15° eeuw was F. zeker een tijdje in dienst van Lodewijk XI . Zo werd F. in 1475 

samenn met drie andere overgelopen Bourgondische edellieden uitgesloten van de 

511 Crouy-Saint-Pierre, Dep. Somme, arr. Amiens. 
522 Deze Antoon zou in 1481 Maximiliaan nog verzocht hebben hem rechten op een molen in het 
graafschapp Namen toe te kennen (cfr. ADN B 18824 (23739)). Bij die molen gaat het wellicht om 
Antoon,, heer van Scmpy; zie aldaar. 
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amnestiebepalingenn uit het bestand van Soloeuvre. F. zou later verklaren dat zijn 
schoonvaderr hem ertoe had overhaald de Bourgondische zaak te verlaten. Maar in 
decemberr '75 was F. al opnieuw kamerheer van Karel de Stoute. Krachtens de 
vredee van Atrecht uit december 1482 kreeg F. de goederen die de Fransen eerder 
haddenn aangeslagen terug. 
F.'ss graftombe lag in Porcien. 

Jcann Molinct, Chrontaues. I, 151, 168, 209, 248, 263, 305, 330-333 en 394, II, p. 128, C.K 
Butkenss cd., Trophees (1641), 586, W.P. Blockmans cd.. Handelingen van de lieden, I, 45 en 251, 
MR.. Thielemans cd., 'Les Croy', 130, L. Poullct, Les gouverneurs de province, 151 et 163, R. 
Yaughan,, Charles the Bold, 250 en R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 449. 

Croy,, Filip s II  van, 1° markies, later  hertog van Aarschot (1496-1549) 1, BR 
F.. was de oudste zoon van Hendrik, graaf van Porcien*. F. 1) in 1520 x Anna van 
Crov-Chimav-Beaumontt (1501-1539), een dochter van Karel van Croy*, de prins 
vann Chimay, 2) Johanna van Humières en 3) in 1548 Anna van Lotharingen, de we-
duwee van René van Chalon*. Drie broers van F. doorliepen een schitterende reli-
gieuzee loopbaan: Willem werd o.a. kardinaal en aartsbisschop van Toledo; Ro-
brecht,, bisschop van Kameri]k en Karel, bisschop van Doornik. F's zuster Jacoba x 
Antoonn II van Glymes-Bergen*. 

F.. was wellicht de rijkste edelman van zijn generatie. Hij had o.a. een aanzienlijk 
deell  opgestreken van Willem van Croy-Chievres'*  erfenis. 
Inn 1521 werd F. benoemd tot hoofd van de Raad van Financiën. In 1531, bij de 
oprichtingg van de Raad van State, volgde de aanstelling tot gewoon lid van dit 
college.. In 1532 en 1533 stond F. bovendien opnieuw aan het hoofd van de Raad 
vann Financiën. Omwille van zijn militaire kwaliteiten zetelde F. in 1542 in een ad boe 

Raadd van Oorlog. Deze moest de dreiging die uitging van Maarten van Rossem 
afwenden. . 

F.. werd reeds in 1516 verkozen tot Vliesndder (Brussel, 18° kapittel). 
Inn 1521 werd F. tevens aangesteld tot stadhouder van Henegouwen. F. bekleedde 
ditt ambt tot in 1541. Sinds 1537 combineerde F. het met het grootbaljuwschap van 
dezee provincie. Verder was F. van 31 december 1531 tot en met 1 augustus 1533 
actieff  als stadhouder van Luxemburg en van Chiny. 

F.. nam na het overlijden van Willem van Croy-Chièvres*  diens ordonnantiebende 
overr (50 hommes d'armes en 100 boogschutters). Karel V bevestigde F. in 1522 in dit 
commando. . 

M.. Baelde, De collaterale raden, 252-253, M. Dicrickx, 'Croy, Karel van, abt en bisschop', in: 
.YBIJ".. 2, k. 148-158; L.Y.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 52, 127, 144, 168-176, 
179,, 187, 235, 237, 25T-265, 269-2^2, 2 8̂ en 302; A. Henne, Histoire du règne de Charles-Qumt. 
III,III,  80, H. De Schepper, 'De markies van Havre', 33-34; Guillaumc, Les bandes d'ordonnance, 
198;; Het Gulden Vlies, 39 en H. Poullet, Les gouverneurs de province, 152 en 163. 
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0622 Croy, Hendri k van, graaf van Porden53, heer  van Aarschot, van Beaumont en 
vann Renty (-1514), 1, BR/LUX 

aa H. was een zoon van Füips*  en van Jacoba van Luxemburg. H. was dus de oudere 
broerr van Willem van Croy-Chièvres*. H. x met Charlotte van Chateaubriant, dame 
vann Loigny. Uit dit huwelijk sproten zeker vier zonen: Füips II van Croy-Aarschot*, 
Willem,, kardinaal en aartsbisschop, Robrecht, bisschop van Kamerijk en Karel, 
bisschopp van Doornik, en een dochter Jacoba x Antoon II van Glymes-Bergen*. 

gg In 1478 was H. kapitein van een compagnie van 100 lansen van Maximihaan. 

11 H.'s graftombe lag in Porcien. 

(].]''.. Butkens ed, Trvphees (1641), 586; M. Dierickx, 'Croy, Karel van', in: NBW. 2, k. 148-158 
onn (iuillaume, Histoire des bandes d'ordonrtance, 198. 

0633 Croy, Karel van, graaf, later  1° prin s van Chimay, baron van Quiévrain (wel 
lichtt ca. 1450-1.09.1527), 1, HE 

aa K. was een zoon van Filips graaf van Chimay* en van Walburga gravin van Meurs. 
K.. was dus een broer van Jacob de bisschop van Kamenjk (zie notitie Füips van 
Croy-Chimay,, en alhier onder h). K. x Louiza van Albret (+ 1537) in mei 1497. 
Louizaa was de zuster van Jan, de koning van Navarra. Eerder zou K. een huwelijk 
mett Anna van York, een dochter van Edward IV hebben versmaad. Louiza's bruid-
schatt bestond uit het burggraafschap Limoges en de heerlijkheden Landrecies en 
Avesnes.. Uit het huwelijk van K. en Louiza sproten twee dochters: Anna (1501-
1539)) x Filips II van Croy-Aarschot*  en Margareta, dame van Wavnn en van Ecaus-
siness (+ 1549) x Karel II van Lalaing, een zoon van Karel I* . Tevens werden er 
zekerr twee zonen geboren uit dit huwelijk: Filips en Engelbrecht. Stierven zij jong? 

cc Reeds in 1482 was K. eerste kamerheer van Maximihaan. In 1494 diende K. als 
kamerheerr in de eerste zelfstandige hofhouding van Füips de Schone. K. was toen 
tevenss lid van de ambulante hofraad van deze vorst. Uiteraard was K. aanwezig bij 
dee Blijde Intredes van Filips de Schone te Leuven en te Brussel. Op 14.07.1498 
benoemdee FÜips de Schone K. tot chevalier d'honneur van Johanna van Castüië. Na 
hett overlijden van Füips de Schone (26.09.1506) stelde Maximüiaan K. aan tot 
voogdd en eerste kamerheer van zijn kleinzoon Karel. In 1509, legde K. deze functies 
neerr ten gunste van Willem van Croy*, heer van Chièvres. K. beschouwde deze 
ambtenn als louter erefuncties. Margareta trok de opvoeding van haar neef immers 
naarr zich toe. Toch vercheen K. nog regelmatig aan het hof; zo ook op 10 mei 
1512. . 

dd In 1505 behoorde K. tot de raadsheren die onder het voorzitterschap van Willem 

vann Croy-Chièvres de Nederlanden bestuurden tijdens de tweede Spaase reis van 

Füipss de Schone (zie ook onder 1). 

5'' Chatcau-Porcien: Dep. Ardennes, arr. Rethcl. 



286 6 H A N SS C O O LS 

ee K. werd verkozen tot Miesndder tijdens het 15° kapittel (Mechelen, 1491). 

gg K. nam deel aan de slag bij Guinegatte (1479). Daar redde Maximiliaan van 

Oostenrijkk wellicht K.'s leven. Maximiliaan Vermoedelijk in opdracht van Maximi-

liaann ging K. in 1483 naar Luxemburg poury deffendre ses droits sur cetie province et autres. 

Tenn tijde van de Vlaamse regentschapscrisis koos K. de zijde van Maximiliaan. Zo 

wass hij present bij de inname van Oudenaarde in 1484. Maximiliaan benoemde K. 

inn oktober 1489 tot luitenant en kapitein-generaal van het graafschap Henegouwen. 

K.. zou deze ambten uitoefenen tot in 1521. In 1489-'90 w7as F. tevens kapitein-

generaall  van het Maamse Westland. F. beschikte met over het nodige geld om zijn 

Duitsee huurlingen te kunnen betaten. Daarom droeg hij de (kleine) steden uit dit 

gebiedd op renten te verkopen voor het fenomenale bedrag van 35.000 ƒ De steden 

zegdenn slechts 24 .000/ toe. Volgens Jean Molinet, Chroniques. II, 114: vormde K. als 

aanvoerderr een goed stel met Maximiliaans luitenant-generaal Albrecht, de hertog 

vann Saksen*: "Ces deux princes ensambks unis et accompagnié ̂de grant noblesse, conducteurs 

dede guerre et gendarmerie, tant d'Alemaigne que de Haynau, par une proesse et haux explots dignes 

dede memoirs, iabourèrent d la ressource des pays'' Zeker tijdens Maximiliaans afwezigheden 

oefendee K. een grote invloed uit Albrecht. 

hh In 1491 gaf Maximiliaan K. de opdracht met Füips van Kleef*  te onderhandelen 

opdatt deze zijn bezetting van Sluis zou opgeven (Jean Molinet, Chroniques. II, 216: 

"En"En ce temp^j Charles de Croy, prince de Chimay, avoit totale puissance par Ie roy des Komains 

dede Jaire lappointement de monseigneur Philippe de Clèves, qui lors tenoit les deux chasteaux de 

l'Eclusel'Ecluse a main forte"). In 1492 behoorde K. tot diegenen die alsnog de vrede bewerk-

stelligden.. (Jean Molinet, Chroniques. IL, 321: "Entre les illustres, grans et nobles personna-

gesges qui jabriquirent ce traitiét, monseigneur Charles de Croy, prince de Chimay, fut Ie principal 

mediateur,mediateur, efficient et apointeur; car des l'an 91, qu'i fist ung voyage ès Allematgnes, la majesté 

royaleroyale lui donna auctorité et charge de ce faire; maïs quand il  fut retourné par dechd et qu 'tl 

desployadesploya sa legation devant monseigneur l'archiduc, son conseil et les trois Estas de Malines, 

aucunsaucuns esprit  ̂ brisèrent tout ce qui estoit conchupt. Et d'aultre part, monseigneur de Ravestain ne 

sese volt accorder ad ce d quoy il  s 'est main tenant condescendu, dont grant despence s 'en est ensieuvie, 

carcar les pays n 'eussent soustenu la grande et horrible cherge et dommageuse perte qu 'il^ ont depuis 

soujfertesoujferte a cause du siège."^). In 1493 behoorde K. tot de ondertekenaars van de vrede 

vann Senlis. In de tekst wordt K. genoemd als conservateur de la paix voor Hene-

gouwen.. In 1496 droeg K. bij aan een verzoening tussen Robrecht van der Mark II 

(++ 1536) en de Bourgondisch-Habsburgse vorsten. K. had veel belang bij een der-

gelijkee regeling. K.'s zuster Kathanna was immers getrouwd met Robrecht. K.'s 

broerr Jacob was als pretendent op de Luikse bisschopszetel jarenlang een intieme 

bondgenoott geweest van Robrecht van der Mark. In 1498 was K., die over uitste-

1)44 Molinet plaatst de/c man wel in een erg gunstig daglicht, maar hij had er dan ook een nauwe band 
mee. . 
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kendee contacten aan het Franse Hof beschikte,55 één van de medeondertekenaars 

vann de vrede van Parijs. In 1499 was K. erbij wanneer Füips de Schone leeneed 

aflegdee voor Maanderen en Artesië. In 1518 behoorde K. tot de onderhandelaars 

diee een niet-aanvalspact sloten met de Luikse bisschop Evrard van der Mark*  en 

dienss broer Robrecht II . 

ïï In 1497 bedroeg het jaargeld van K. 3000 ƒ 

jj  In 1478 woonde K. in Gent een zitting bij van de Staten-Generaal. 

kk K. steunde Maximiliaan onvoorwaardelijk in zijn strijd om het regentschap (zie ook 

onderr g). 

11 K. was aanwezig bij de doopplechtigheid voor de jonge Füips de Schone, in 1478. 

K.. woonde zowel Maximiliaans uitverkiezing tot Rooms-koning te Frankfurt, als 

dienss kroning te Aken bij. Op deze kroningsdag, 9 april 1486, verhief Maximiliaan 

hett graafschap van Chimay tot prinsdom. Op 5 november 1496 trad D on Juan van 

Castdiëë per procuratie in de echt met Margareta van Oostenn)k. K. woonde de 

dienst,, die in Mechelen werd gehouden, bij. Twee jaar later nam K. deel aan de 

doopplechtigheidd voor Eleonara, de oudste dochter van Füips de Schone en 

Johannaa van Castüië. In 1500 hield K. Karel, de oudste zoon van Füips en Johanna 

bovenn de doopvont. Hij was ook Karels peetvader. Ook bij de doop van Maria van 

Hongarijee (1505) was K. present. Hij droeg toen het zoutvat. K. was er tevens bij 

toenn in november 1502, Nicolaas de Ruter, ingehuldigd werd als bisschop van 

Atrecht.. Deze Nicolaas was een vertrouweling van de Bourgondisch-Habsburgse 

machthebbers.. Zowel tijdens Füips de Schones eerste als tijdens diens tweede 

Spaansee reis bleef K. achter in de Neder landen (zie ook onder d). De eerste keer 

kreegg hij de opdracht de Franse gijzelaars56 die in Valencijn verbleven, te vermaken. 

K.. ontving hiervoor 12 £ per dag. Füips raadde K. o.a. jachtpartijen te organiseren 

terr verstrooiing van deze gijzelaars. Daartoe mocht hij ook Jacob II van Luxem-

burg-Fiennes*,, Karel van Lalaing*, van Antoon van Ligne*  en Lodewijk van Rolin-

Aymenes**  optrommelen. All e heren werden vriendelijk verzocht hun valken ter 

beschikkingg te stellen. 

ARABARAB RSA 22 f. 195r en 22bis f. 2r; ADN B 18824 (23745), 18825 (23954) en 19164 
(44000);; Jean Molmet, Cbrontques. I, 1, 276, 305, 307, 315-317, 377, 438-439, 451, 465, 483, 
489-512,, 541-543 en 551; II, 73, 114-115, 120-121, 129, 147, 150-153, 156, 163, 172, 216, 223, 
225,, 261-262, 319-321, 328, 368-369, 377, 396, 418, 424-425, 437-438, 449, 452, 465, 468-
472,, 480, 519, 521, 525, 540, 547 en 560; W.P. Blockmans ed., Handelingen van de Leden, ƒ, 517-
5188 en 523-524; Idem, 'Autocratie ou polyarchie?', 324; Idem, De volksvertegenwoordiging, 396; 
Gachardd ed. 'Relation des Ktats-Généraux', 314; J. Chmel ed., Urkunden, 537 en 542; Het 

555 De Fransen steunden de aanspraken van de familie Albrct op de troon van Navarra tegen 

Ferdinandd van Aragon. 
566 De/e gijzelaars stonden garant opdat er Füips de Schone niets zou overkomen ujdens zijn 

doortochtt van Frankri|k. 
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GuldenGulden l 'lus, 38, K. Poullet, IJS gouverneurs de province, 163 en R. Wellens, in: R. Dc Smedt cd. 
LesLes chevaliers, 203-204. 

0644 Croy, Michie l van, heer  van Sempy (-1516), 1, HE 

aa M. was de derde zoon van Jan van Croy-Chimay en Maria van Lalaing. M. was dus 

eenn jongere broer van Füips, de graaf van Chimay* en van Jacob, de bisschop van 

Kamenjk.. M. x Elisabeth van Rotselaar. Uit dit huwelijk werden geen kinderen 

geboren. . 

cc M. was een raadsheer-kamerling van Maximiliaan in november 1477. 

dd In december 1510 wilde Maximiliaan M. aanduiden als lid van Margareta's Raad en 

kamerheerr van de jonge Karel V. 

ee In 1501 werd M. verkozen tot Yliesndder (16° kapittel, Brussel). 

gg In I486 streed M. tegen de Fransen. In 1492 was M. kapitein van de vesting 

Maubeuge. . 

hh M. vergezelde Füips de Schone tijdens diens tweede Spaanse reis zeker tot in Enge-

land.. Maakte hi] ook de rest van de reis mee? 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving M. een jaargeld vanwege Füips de Schone ten belope 

vann 1 2 0 0/ 

)) In 1482 nam M. namens de Henegouwse adel deel aan de Gentse vergadering van 

dee Staten-Generaal. 

kk M. steunde Maximiliaan toen in 1488 de Vlaamse en Brabantse steden opnieuw de 

stnjdd tegen de Habsburger aanbonden. 

11 Toen er in 1486 in hofkringen roddels over Boudewijn van Lannoy circuleerden, 

namm M. de verdediging van Boudewijn op zich. In 1500 was M. aanwezig bij de 

doopplechtigheidd van de latere Karel V. 

ARABARAB RSA 22bis; [can Moünct, Chromques. 1, 520 en 541, II, 45, 115, 150, 468-471, 519, 521, 
5255 en 571, J.T. dc Smidt, Hl . Strubbc e.a. cds.. Chronologische lijsten. I, 257, Gachard cd., 
'Ordonnancee et ctat de Ia maison de Maximiüen', 119.J Lamecre ed., Recueil des Ordonnances. 
III,III,  71, Ciachard ed., 'Relation des Ftats-Gcncraux', 314; |.M. Duvosquel, 'La fortune fon-
cière',, 23 en Het Gulden I 'lies, 38. 

0655 Croy, Olivier  van, Messire, O N, 1 

cc Vermeld als raadslid-kamerheer van Maxixniliaan in november 1477. 

gg Ondanks zijn moedig verweer namen de Fransen O. knjgsgevangen bij Guinegatte 

inn 14^9. 

Jeann Moünct, Chromques, L, 305 en 313 en Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilicn',, 118. 
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0666 Croy, Willem van, heer  van Chièvres57, later  hertog van Soria en van Archi , 
baronn van Roccacitta58, 1° graaf van Beaumont, 1° markies van Aarschot, 
heerr  van Temse etc. (begin 1458 - de nacht van 27 op 28.05.1521) 1, HE 

aa W. was de tweede zoon van Filips, heer van Aarschot en van Jacoba van Luxem-
burg.. Willem x Mana-Magdalena van Hamal, de weduwe van Adolf van der Marck 
enn een dochter van Willem, heer van Helderen en van Margareta van Merode. 

bb In 1485 koopt W. van zijn vader de heerlijkheden Beaumont en Chièvres. Heverlee 
ontvangtt hij als een voorschot op de erfenis. In 1516 ontving W. de hertogdommen 
Sona,, Archi en de baronie Roccacitta. Tussen 1517 en 1519 verhief Karel de heer-
lijkhedenn in de Lage Landen van W (Beaumont tot graafschap, Aarschot tot mar-
kiezaat).. W. betwistte Claude van Toulongeon* het bezit van Bornem en Rumst. De 
Grotee Raad stelde W. in vonnissen d.d. 8 februan 1493 en 14 maart 1494 in het 
ongelijk. . 

cc In 1494 wordt W. opgenomen in de eerste hofhouding van Füips de Schone als 
zelfstandigg vorst. In 1509 volgde W. Karel van Croy*, pons van Chimay op als 
eerstee kamerheer en voornaamste opvoeder van de jonge Karel V. Ook in de 
hoflijstt van juni 1517 werd W. vermeld als grant et premier chambellan. Als eerste 
kamerheerr reisde W. samen met Karel af naar het Iberisch schiereiland. Zijn dagver-
goedingg bedroeg toen 7 £ 4 s. 4 d, 

dd W. zetelde sinds 1494 ook in de ambulante Hofraad van Füips de Schone. W. bleef 
achterr in de Nederlanden tijdens de eerste Spaanse reis van Füips de Schone (1501-
1503).. Hij zetelde toen in de regentschapsraad. Ook tijdens deze tweede reis van 
Füipss de Schone bleef W. in de Nederlanden. De aartshertog vertrouwde hem nu 
hett opperbevel alle strijdkrachten toe, op het land zowel als ter zee. Bovendien 
beheerdee W. de overheidsfinanciën. De facto bestuurde W. de Nederlanden als 
stadhouder-generaal.. Füips duidde W. in zijn testament ook zo aan. W. hield ook na 
dee komst van Margareta van Oostenrijk naar de Nederlanden (1507) toezicht op de 
financiën.. Maximüiaan bevestigde W. uitdrukkelijk als lid van de Financiële Raad in 
1510.. W. stond immer een goede verstandhouding met Frankrijk voor (zie ook 
onderr k). Hij trachtte zijn pupÜ te doordringen van dit standpunt. W. zetelde in de 
eerstee Hofraad van Karel V als zelfstandig vorst (1515). Ook hield hij toen nog 
steedss toezicht op de vorstelijke financiën. In 1517 stelde Karel ook aan tot hoofd 
vann de Spaanse schatkist {contador mayor). W. verving in deze functie de net 
overledenn kardinaal de Cisneros. 

ee In 1491 werd W. verkozen tot Vliesndder (15° kapittel, Mechelen). 
ff  Van 1497 tot december 1503 oefende W. het ambt uit van groot-baljuw van Hene-

gouwen.. Hierna werd hij stadhouder, soeverein-baljuw en opperjachtmeester van 
hett graafschap Namen en kapitein van de stad Namen. Hier volgde hij Jan van 

Prov.. I Icnegouwen, arr. Ath. 
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Glymes-Bergen**  op. W. resideerde af en toe ook daadwerkelijk in Namen. Hij be-

kleeddee deze functies tot in 1509. jan van Glymes-Bergen* kreeg toen zijn functies 

terugg ter compensatie voor zijn gemiste sollicitatie naar het eerste kamerheerschap 

vann aartshertog Karel (zie ook onder c). 

gg In 1481 nam W. deel aan de Hongaarse veldtocht van Keizer Fredenk II I tegen ko-

ningg Mathias. De keizer vertrouwde hem het commando toe over 50 hommes d'armes. 

Inn 1488 werd W. kapitein van de stad Hoei. W. steunde Maximiliaan dan ook in 

dienss strijd tegen de medestanders van de familie van der Mark in Luik en tegen de 

oproengee Vlamingen. In deze periode verwierf W. een zekere roem als krijgsman: 

"Le"Le seigneur de Chtèvres, lors florissant en prouesse, autant recommandé que nul aultre de son 

edge"edge" (Jean Molinet, Chromques. II, 85). Voor de periode 15050-'06; zie ook onder d. 

Inn 1516 stelde Karel W. aan tot admiraal van het koninkrijk Napels en kapitein-

generaall  (= opperbevelhebber) ter zee voor alle landen van de vorst. 

hh In 1489 behoorde W. tot de edellieden die poogden Filips van K leeP te bewegen 

tott het sluiten van een compromis (samen met de Albrecht van Saksen", Karel van 

Croy-Chimay**  en Cornells van Bergen*) (zie ook onder k). Twee jaar later 

onderhandeldee W. opnieuw met Filips van Kleef*. In 1492 was W. ook present bij 

dee besprekingen die tot de vrede van Sluis leidden. W. behoorde tevens tot de 

ondertekenaarss van deze vrede. In 1493 ondertekende W. de vrede van Senlis. In 

15011 behoorde W. tot de onderhandelaars van het verdrag van Lyon. Di t verdrag 

behelsdee o.m. een huwelijksovereenkomst tussen de dochter van Lodewijk XI I , 

Claudee van Frankrijk (° 14.10.1499) en aartshertog Karel, de zoon van Filips de 

Schonee (°24.02.1500). Voorafgaand aan zijn tweede Spaanse reis sloot Filips de 

Schonee de vrede van Tiel met Gelre. W. behoorde tot de mede-ondertekenaars van 

ditt verdrag. 

ïï In maart 1497 bedroeg het jaargeld van W. 2000 ƒ In 1517 bedroeg W.'s jaargeld 

30000 £, 

kk In de jaren 1480' koos W. de zijde van Maximiliaan tegen de Vlamingen. W. be-

streedd ook de familie van der Mark in het Luikse (zie ook onder g). Toen er in 1519 

eenn nieuwe keizer moest worden verkozen, drong o.a. W. er bij Karel op aan te kan-

dideren.. Later ontpopte W. zich tot een tegenstander van een gewelddadige vervol-

gingg van Luther en diens volgelingen. Toch sloeg Karel V Luther in de ban na de 

Rijksdagg van Worms (17.04.1521). Enkele weken later sloot Karel een alliantie met 

pauss Leo X. Deze alliantie had tot doel de Fransen uit Milaan te verdrijven. Zo brak 

Karell  met de uitgangspunten van W.'s politiek. Deze had er steeds naar gestreefd de 

vredee met Frankrijk en ook met Engeland te bewaren. 

11 Maximiliaan ridderde Wr. op de dag waarop hijzelf tot Rooms-koning werd ge-

kroondd (9.04.I486). In 1493 woonde W. de begrafenis van keizer Fredenk II I bij. 

^^ Deze drie bezittingen lagen in het koninkrijk Napels. 
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Eenn portret van W. op 53-jange leeftijd wordt bewaard in de Brusselse Musea voor 

Schonee Kunsten (inv. 405). 

ARABARAB RSA 22bis en 23 f. 23v, W.P. Blockmans, Handelingen van de Leden. II, 1036, 1043, 
10477 en 1049; J.T. de Smidt, KI . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 263 en 273-274; 
Gachardd ed., Collection des voyages. II, 503, Jean Molinet, Chroniques. I, 509, II, 45, 64, 85, 120-
121,, 150151, 225, 261, 320, 328, 378, 384, 481, 487, 519, 551, 559, 582584; J. Lameere ed., 
KecueilKecueil des Ordonnances. III,  71; J. Chmcl cd., Urkunden, 538 en 543; Het Gulden Vlies, 38; G. 
Morcau,, 'Guülaume de Croy', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher eds., CE. I, 366-367; K. 
Poullct,, Les gouverneurs de province, 163 en 172, R. Vcrmeir, '45. Willem van Croy, heer van 
Chièvres',, in: 11 Soly en J. Van De Wide eds., Carolus, 197; R. Wellens, Les chevaliers, 204-206 
enn G. Dansaert en T. de Limburg-Stirum, Gmllaume de Croy-Chièvres, passim. 

0677 D iksmu ide, de heer  van, 1, VL 

cc Raadslid-kamerheer van MaximiHaan in november 1477. 

)) In april en juli 1493 werd de heer van Diksmuide als één edelen uit het kwartier van 

Bruggee uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de Staten-

Generaal. . 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119 en W.P. Blockmans ed., 
HandelingenHandelingen van de Leden. II, 641 en 653. 

0688 E g m o n d, Flori s van, 2° graaf van Buren, heer  van IJsselstein en van Sint-

Maartensdi j kk  etc. (1469 - 14.10.1539), 1, H Z 

aa F. stamde uit één van de belangrijkste Hollandse geslachten. Het geslacht Egmond 

behoordee traditioneel tot de factie van de Kabeljauwen. Steevast steunden de leden 

vann dit huis de Bourgondisch-Habsburgse vorsten. F. was een zoon van Fredenk, 

heerr van IJsselstein (zie hieronder) en Aleida van Culemborg (+ 20.07.1471). F. x 

opp 12.10.1500 Margareta van Zevenbergen-Glymes (na 1481 - na 1551), dochter 

vann Cornells*  en Maria van Stnjen. Maximiliaan, de oudste zoon van F. en Marga-

retaa zal het ook schoppen tot Vhesridder, stadhouder van Friesland en lid van de 

Raadd van State. Verder sproten er uit hun huwelijk twee dochters: Walburga (+ 

12.04.1547)) x op 26.08.1523 Robrecht (de jongere) van der Mark (1506-1536), zoon 

Robrechtt I en Machteld van Montfoort en Anna x 1) eveneens op 26.08.1523 Jozef 

vann Montmorency (- 1530), zoon van Filips en van Maria van Horn, x 2) Jan graaf 

vann Horn (tussen 1470 en 1475 - 1540), zoon van Jacob en Füippa van Würt tem-

berg. . 

bb Op 22.04.1524 kocht F. samen met Antoon van Lalaing*, heer van Hoogstraten 296 

gemetenn 100 Vz roeden land in Zeeland. Hiervoor betaalden ze 7030 £ 3 s. 6 d. Di t 

landd was kort tevoren aan de grafelijkheid teruggevallen. 

cc Sinds 1493-1494 werd F. opgenomen als kamerheer in de hofhouding van Filips de 

Schone.. Ook in 1497 wordt hij vermeld als kamerheer (36 s. per dag; dienst van juli 

tott en met december). In februari 1500 is F. opgeklomen tot permanent kamerheer 

(366 s. per dag). F. reisde mee in het gevolg van Filips de Schone tijdens diens eerste 
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Spaansee reis (1501-1503) (en wel als kamerheer; 36 s. per dag). In 1513 wilde Marga-
retaa aan Maximiiiaan, Ferdinand van Aragon en Hendrik VII I het recht geven een 
eerstee kamerheer voor haar neefje Karel aan te duiden. De keuze van Hendrik VII I 
viell  op F. In juni 1514 kloeg Hendrik echter dat F. in Karels hofhouding nog 
minderr invloed kon uitoefenen, dan mocht hij in Rome hebben verbleven. 

dd Na het overlijden van Filips de Schone zetelt F. in de Hofraad van Margareta van 
Oostenrijk.. Hij behoorde er tot de pro-Engelse factie. F. zou deze lijn de rest van 
zijnn leven getrouw blijven (zie ook onder k). In 1531 bij de oprichting van de Raad 
vann State werd F. benoemd tot gewoon lid van deze raad. Maria van Hongarije 
wenstee niet dat F. aan het hoofd van de Raad van Financiën zou komen te staan, 
omdatt ze meende dat hij tekorten vooral zou dekken door grote delen van het vor-
stelijkk domein te verkopen. 

ee In 1505 F. werd verkozen tot \Tiesndder (17° kapittel, Middelburg). 

ff  Sinds 1510 vertegenwoordigde F. de Habsburgse regering in die delen van Gelre die 
zee beheerste. F. was verwant aan de Gelderse hertogelijke familie. Toen Jons van 
Saksen'' in 1515 afstand deed van zijn rechten op Friesland en deze overdroeg op 
Karell  V, duidde deze laatste F. aan als stadhouder. F. oefende dit ambt uit tot in 
1517. . 

gg F. voerde de vloot aan die Filips de Schone in 1505-'06 een tweede maal naar 
Spanjee bracht. Later vestigde F. vooral de aandacht op zich als aanvoerder in de 
strijdd tegen de Fransen en tegen de Geldersen. Sinds 1507 stond F. aan het hoofd 
vann een eigen, weliswaar kleine, ordonnantiebende (25 hommes d'armes). Toen Karel 
VV de Nederlanden in het voorjaar van 1522 verliet, duidde hij F. aan als kapitein-
generaall  van het leger. F.'s ordonnantiebende telde toen 50 hommes d'armes en 100 
boogschutters.. Wel was F. ernstig ziek tijdens een goed deel van dat jaar. Margareta 
vann Oostennjk duidde F in 1523, tot vreugde van de Engelsen, aan als bevelhebber 
vann het Nederlandse leger dat samen met Engelse troepen Frankrijk zou binnen-
vallen.. F. ontwierp een gewaagd aanvalsplan. De geallieerde troepen moesten zo ver 
alss mogelijk naar het zuiden door te stoten, zonder tijd te verliezen met belege-
ringen.. De campagne was aanvankelijk een groot succes. Maar de vroeg invallende 
winterr dwong de geallieerden tot de terugtocht. In 1536 was F. opnieuw kapitein-
generaall  van het leger dat opereerde in het noorden van de Lage Landen. 

hh F. ondertekende op 14.04.1510 een overeenkomst met Fredenk van Baden, bis 
schopp van Utrecht, en de Staten van het Oversücht waarin de dne partijen beloof-
denn gedurende een half jaar hertog Karel van Gelre gezamenlijk te bekampen. 

kk F. behoorde tot de ferventste leden van de pro-Engelse factie in de Raad van Mar-

garetaa (zie ook onder c, d en g). Hij onderhield dan ook goede relaties met Engelse 
raadsherenn en legeraanvoerders zoals William lord Sandys en kardinaal Wolsey. In 
15200 had een zekere Daniël van Zijl uit Oudewater F. beledigd. F. eiste voor het 
Hoff  van Holland openbare boetedoening, het opdragen van missen e.d. De Grote 
Raadd evoceerde de zaak en veroordeelde Daniël op 13 december 1521 enkel tot het 

file:///Tiesndder
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vragenn van vergiffenis. F. voerde ook een proces tegen zijn halfzuster Kathanna (zie 

ookk onder Frederik van Egmond). 

ARABARAB RSA 22 f. 105r en 22bis; J.T. de Smidt; K.I. Strubbe ca. cds., Chronologische lijsten. II, 
2566 en 294, Gachard ed., Collection des voyages. I, 348; J. Chmel cd-, Urkunden, 538; R. F-'ruin ed., 
DeDe /eenregisters van Bewesten Schelde, nr. 1411; M. Baelde, De collateral raden, 257; Beelacrts van 
Blokland,, 'De nationale positie'. 33-36; A.W.H. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 
65-66,, L.V.G. Gorter-van Roycn, Maria van Hongarije, 53, 130, 144, 170-171, 176, 182, 189 en 
223;; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 203, Het Gulden Vlies, 38; S.j. Gunn, 'The Duke 
off  Suffolk's March', 603-630; A. Henne, Histoire du regne de Charles-Qumt. I, 103 en III,  79; CA. 
vann Kalveen, Het bestuur van btsschop en Staten, 143-145; L. Sicking, Zeemacht en onmacht, 160; H. 
Poullet,, Les gouverneurs de province, 156 en 181; J.S. Theissen, De regeering van Karel V, 33-48; J.D. 
Tracy,, Holland under Habsburg Rule, 71, 113 en 216; A. Walther, Die Anjdnge Karls V., 112-119. 

0699 Egmond, Frederik van, heer  van IJsselstein (sinds 1483), (sinds 24.06.1498) 
graaff  van Buren en van Leerdam, ndder, bijnaam Schele Gijs (ca. 144059-1521), 1, 

HZ Z 
aa F. was de tweede zoon van Willem en Walburga van Moers. Jan III *  was de oudere 

broerr van F. Willem jr.*  was de jongere broer van F. F. x 1) in 1464 Aleida van 
Culemborgg (+ 20.07.1471), vrouw van Sint-Maartensdijk, dochter van Gernt II en 
Elisabethh van Buren, x 2) Walburga van Manderscheid. Uit het eerste huwelijk van 
F.. sproot zeker één zoon: Floris*. Verder had F. misschien een dochter: Wemmer. 
F.. had ook drie buitenechtelijke kinderen: Knstoffel, Willem en Kathanna. 

bb F. moest om het bezit van Sint-Maartensdijk een proces voeren voor de Grote 

Raad. . 
cc In 1474 was F. raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. In 1477 werd F. raadslid-

kamerheerr van Maximiliaan. Zijn dagvergoeding bedroeg 24 s, indien present.. 
gg Samen met zijn oudere broer, nam F. in 1474-1475 deel aan de belegering van 

Neuss.. In Gelre ondersteunde F., samen met zijn broers, krachtig de acties die zijn 
vaderr er ondernam. Nadat Bourgondische troepen het hertogdom hadden veroverd, 
kreegg F. er belangrijke functies. Ook na het overlijden van Karel de Stoute verde-
digdee F. er de Bourgondische belangen. Van apnl 1478 tot april 1481 hielden de 
anti-Bourgondischee Nijmegenaren F. en zijn broer Willem jr. gevangen. Na zijn 
vrijlatingg streed F. opnieuw aan de zijde van David van Bourgondië en Maximiliaan 
tegenn de Stichtenaren die o.a. F.'s heerlijkheid IJsselstein bedreigden. In 1481 werd 
F.. ook nog aangesteld tot baljuw en slotvoogd van Schoonhoven. In 1483 versloe-
genn Maximiliaan en F. de Stichtenaren. Deze laatsten moesten o.m. aanvaarden dat 
eenn Bourgondisch garnizoen in Utrecht werd gelegerd. Dit garnizoen stond onder 
hett bevel van F. In februari 1484 nam F. ook nog Amersfoort in. In de stad bevon-
denn zich tal van Hoekse ballingen. F. beweerde dat hij tijdens de oorlog tegen de 
Stichtenarenn 13.000/had uitgegeven. Dit bedrag vorderde hij van het najaar van 
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14833 af van bisschop David en de plaatselijke staten. In 1486 werd F. baljuw van 
Gooilandd en slotvoogd van Muiden. In maart 1488 voerde F. een legertje aan dat 
vanuitt Antwerpen naar Maanderen trok om Maxirruliaan te ontzetten die toen werd 
vastgehoudenn in Brugge. In 1492 moest F. Wageningen, zijn laatste bolwerk in 
Gelre,, ontruimen. 

]]  Als heer van IJsselstein werd J. zeker van 14Ó8 regelmatig opgeroepen om deel te 
nemenn aan de vergaderingen van de Hollandse staten. In januari 1476 verbleven F. 
enn zijn vader Willem* te Mechelen. Vertegenwoordigers van de Hollandse steden 
diee door kanselier Hugonet daarheen ontboden waren om er te onderhandelen over 
eenn bede, fêteerden toen beide Egmonds. 

kk F. steunde Maximiliaan in diens stnjd om het regentschap in de jaren 1480' (cfr. g). 
11 F. stond op goede voet met de Utrechtse bisschop David van Bourgondië. Zijn 

grotee vijand was Jan van Montfoort*. In 1486 was F. aanwezig bij Maximiliaan kro-
ningg tot Rooms koning te Aken. 

Jeann Molinet, Chrontques. I, 98 en 512, JT. de Smidt, I'M. Strubbe ca. cds., Chronologische lijsten. 
I,I, 354, J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 31, 272, 381, 395 en 419, 
Gachardd cd., 'Ordonnancc et ctat de la maison de Maximilien', 117; A.W.F. Dek, Genealogie 
derder heren en graven van Egmond, p. 65, M.J. van Gent, 'jan van Fgmond (1438-1516)', p. 259-
269;; Idem, 'Tertijeüke saken", 89, 101, 104-105, 118-119, 178, 184, 204, 302, 319, 330, 365, 
371,, 373, 382, 405, 422-423, 451, 474 en 477; CA. van Kalvecn, Het bestuur van bisschop en 
Staten,Staten, 30-36 en 52-68 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 41. 

0700 Egmond, Jan III , heer  van (en sinds 1486 1° graaf), heer  van Baer, Lathum, 
(sindss 1504) van Hoogwoude en Aarstwoude, bijnaam: Manke Jan (Hattem, 

3.04.14388 - Egmond, 21.08.1516) 1, HZ 

aa f. was de oudste zoon van Willem* en Walburga van Moers. ]. was dus de oudere 

broerr van Fredenk*  en Willem jr.*. J. x in mei 1484, te Den Haag en in 

aanwezigheidd van vertegenwoordigers van de Hollandse hoofdsteden, met Magda-

Ienaa van Werdenburg (1464-1538). Magdalena was een dochter van Joris, graaf van 

Werdenburgg en van Kathanna van Baden. Magdalena was tevens een nicht van 

Maximiliaann van Oostennjk. Maximiliaan had dan ook een hand in dit huwelijk. Uit 

dee verbintenis tussen J. en Magdalena sproten tien kinderen. Eén dochter overleed 

naa een maand. Josina x in 1511 Jan II van Wassenaar*  (1483-4.12.1523). Walburga 

(++ 7.03.1529) x Willem de Rijke, graaf van Nassau (1487-1559) (Willem van Oranje 

wass een zoon uit het 2° huwelijk van Willem de Rijke). Kathanna (1491-voor 

6.03.1544)) trad eerst in bij het Bergense kapittel van Sint-Waudru, later x Frank van 

Borssele,, zoon van bastaard Flons van Borssele. Anna (ca. 1493-30.10.1563) zou in 

hett klooster zijn getreden ten gevolge van een belofte van haar vader. Deze zou 

toenn hij zijn paard aan keizer Maximiliaan schonk ook beloofd hebben zijn mooiste 

^^ DC index op J.G. Smit ed.. Dagvaarten, geeft 1462 als geboortejaar. 
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dochterr aan God te geven. In 1538 benoemde Karel V haar tot abdis van de 
Cisterciënserabdijj  van Loosduinen. Willem overleed toen hij nauwelijks 20 jaar oud 
was.. Johanna trad eerst samen met haar zuster Kathanna in bij het kapittel van Sint-
Waudru.. In 1526 Johannna alsnog x Joris Schenk van Toutenbuxg*. Jan*  volgde zijn 
vaderr als graaf van Egmond. Jons (ca. 1504-1559) werd in 1526 kanunnik van het 
Luiksee kathedrale kapittel van Saint-Lambert, en in 1534 bisschop van Utrecht. Jons 
waswas ook abt van Sint-Amands60. Filips overleed in 1529 op twintigjarige leeftijd in 
Italië.. J. had ook een buitenechtelijke zoon: Albrecht. 

bb In oktober 1471 vergaderde J., namens zijn vader, samen met de abt van Egmond, 
tweee raadsheren van het Hof van Holland en stadsbestuurders van Alkmaar over 
hett herstel van de duinen bij Petten. Op 12 november 1486 verhief Maximiliaan de 
heerlijkheidd Egmond tot graafschap. In juni 1487 breidde Maximiliaan dit graaf-
schapp verder uit met de heerlijkheden Purmerend, Purmerland en Ilpendam. Maxi-
miliaann had Purmerend eerder ontnomen aan Jan van Montfoort. Nog in 1509 
probeerdee Jan Purmerend, middels een proces voor de Grote Raad terug te krijgen. 
Dee Grote Raad wees Jans verzoek echter af. 

cc In november 1477 nam Maximiliaan J. op als raadslid-kamerheer in zijn hof-

houding.. In 1494 trad J. als kamerheer toe tot de eerste hofhouding van Filips de 

Schonee als zelfstandig vorst. 
dd In 1477 benoemde Maria van Bourgondië J. tot raadsheer bij het Hof van Holland. 

Omwillee van zijn drukke bezigheden oefende J. dit ambt niet uit. 

ee In 1491 werd J. verkozen tot Vliesridder (15° kapittel, Mechelen) 
ff  Nadat Karel de Stoute in 1473 de macht in Gelre had verworven, stelde hij J. aan 

tott baljuw van Zutphen. In 1474 benoemde de hertog J. tevens tot baljuw van 
West-Friesland.. Eind juni 1474 werd J. daarenboven nog gouverneur van Arnhem. 
Opp 5 augustus 1483 stelde Maximiliaan F. aan tot stadhouder van Holland-Zeeland. 
F.. dankte deze benoeming aan zijn leiderschap van de Kabeljauwse factie (zie ook 
onderr k). Op 19 november 1515 nam J. ontslag als stadhouder. 

gg J. nam samen met zijn broer Fredenk deel aan het beleg bij Neuss (1474-1475). Als 
Hollandss stadhouder greep J. krachtig in ten tijde van de zogenaamde Jonker 
Fransenoorlogg (1488-1490) en de Opstand van het Kaas -en Broodvolk (1492). Bij 
hett beleg van Poederoyen in 1507 versloegen de Geldersen J. Hij liep er één van 
zijnn weinige militaire nederlagen op. 

hh In 1491 drong FUips van Kleef*  er op dat J. zou optreden als één van zijn garanten 

bijj  een eventueel vredesverdrag met Maximiliaan. In 1493 behoorde J. tot de mede-
ondertekenaarss van de vrede van Senlis. 

jj  J. werd als lid van de Hollandse ridderschap, zeker sinds juli 1467, regelmatig uitge-

nodigdd voor de statenvergaderingen. 

600 Nu Saint-Amand in het Dep. du Nord. 
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kk Net zoals zijn vader steunde J. de Bourgondisch-Habsburgse vorsten tn de strijd om 

Gelree (zie ook onder f). Toen aan het eind van de jaren 1470' de factiestrijd weer 

hoogg oplaaide in Holland manifesteerde J. zich als één van de leiders van de 

Kabeljauwen. . 

11 J. ondernam in 1462-1463 een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Hij werd er ridder van 

dee Orde van het Heilig Graf. Enkele portretten van j . bleven bewaard en worden 

bewaardd in het Rijksmuseum te Amsterdam (ca. 1510) en in het Centraal Museum te 

Utrechtt (ca. 1535). Het bekendste is echter een tweeluik waarop Jan en zijn echt-

genotee Magdalena worden afgebeeld. Deze diptiek wordt bewaard in het Metro-

politann Museum of Art te New York. 

Jeann Molinet, Chromques. II., 261. 283-306 en 368; J.T. de Smidt, KI . Strubbe ca. cds., 
ChronologischeChronologische lijsten. II, 85; J.G. Smit ca. cds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 2, 31, 110, 
152-1533 en 296; Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 117;J. Chmel 
ed.,, Urkunden, 538; Het Gulden I 'lies, 38; A.W.H. Dek, De genealogie der heren en graven van 
Egmond,Egmond, 50-52; II . Kokken, Steden en staten, 271; K. Poullet. Les gouverneurs de province, 168; V. 
Sintobin,, '37. Jan (1438-1516), First Count ot Hgmond', in: M. VV. Ainsworth en K. 
Christiansenn eds., From I 'an Eyck to Bruegei, 185-186; M.J. van Gent, 'Jan van Hgmond (1438 
1516)',, 259-269; Idem, in: R. De Smedt ed.. Les chevaliers, 198-200 en Idem, "Pertijeüke saken", 
157-404. . 

0711 E g m o n d, Jan IV , 2° graaf van en heer  van Baer  etc. (1499-1528) 1, H Z 

aa J. was het achtste kind van Jan III *  en Magdalena van Werdenburg. J. in 1516 x 

Francoisee van Luxembourg (+ 1557). Francoise was een dochter van Jacob II *  en 

Margaretaa van Brugge-Gruuthuse. Francoise erfde in 1530 van broer Jacob I I P 

Fiennes,, Auxy, Armencières, La Hamaide etc. Ui t het huwelijk van J. en Francoise 

sprotenn drie kinderen: Karel (+ 7.12.1541 te Cartagena), Margareta (1517/1518-

1554)) en de befaamde Lamoraal van Egmond (1522-1568). 

cc J. was kamerheer van de jonge Karel V in 1517 (48 s. per dag). 

ee In 1516 werd J. opgenomen in de Orde van het Gulden Mies (18° kapittel, Brussel). 

gg Karel V stelde ]. in 1527 aan tot het hoofd van zijn Italiaanse lichte ruiterij. J. over-

leedd te Ferrara. 

AIL'iBAIL'iB RSA 23 f. 25r; A.W.Iv Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 52-53 en Het 
GuldenGulden l 'lies, 39. 

0722 E g m o n d, Wi l le m van, heer  van, van IJselstein, Leerdam, Schoonderwoerd en 

Haastrechtt  (26.01.1412 - 19.01.1483) 1, H Z 

aa W. was de jongere broer van Arnold, hertog van Gelre (1423-1473). W. x op 

22.01.14377 Walburga van Meurs, vrouwe van Baar en Lattum (+ 1459). Walburga 

wass een dochter van Fredenk en Engelberta van Kleef. Uit dit huwelijk sproten dne 

zonenn en vier dochters. Voor Jan III , Fredenk en Willem jr; zie desbetreffende 

notities.. Anna x Bernard graaf van Bentheim. Elisabeth (1455-1539) x 1) Grjsbrecht 
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vann Bronkhorst (1454-1489), x 2) Jan van der Aa, heer van Bokhoven. Walburga 
overleedd op jonge leeftijd. Margareta (+ 1496) x in 1473 1) Jan van Merode, heer 
vann Leefdaal etc, x 2) Godert Torek, kastelein van Buren (+ 1507). Verder had W. 
driee buitenechtelijke zonen en één buitenechtelijke dochter. 

dd W. was de voornaamste raadsheer van zijn broer Arnold van bij de aanvang van 

dienss regering. W. zetelde ook in de Gelderse regentschapraad tijdens Arnolds 
pelgrimstochtt naar het Heilig Land (1450-1452). Füips de Goede benoemde W. op 
19.01.14522 tot raadsheer bij het Hof van Holland. W. oefende deze functie uit tot 
27.01.1456.. W. verbleef echter meestal in Gelre. Daar steunde hij Arnold in diens 
conflictenn met diens zoon Adolf. Nadat Adolf zijn vader had opgesloten, voerde 
W.,, krachtig gesteund door zijn drie zoons, de pro-Bourgondische partij aan. Mana 
vann Bourgondië nam W. in 1477 op in haar Grote Raad. 

ee In 1478 werd W. verkozen tot VUesndder (13° kapittel, Brugge). 
ff  Hertog Arnold van Gelre had Karel de Stoute aangewezen als zijn opvolger. Deze 

veroverdee het hertogdom in 1473. Karel benoemde nu W. tot stadhouder. W. 
meendee dat hij te oud was om dit ambt naar behoren te kunnen vervullen. In 1475 
slaagdee hij er dan ook in zijn gelijknamige zoon te laten aanstellen als zijn plaats-
vervanger.. Toch vertegenwoordigde W. in 1480-1481 Mana en Maximiliaan op-
nieuww als stadhouder in die delen van Gelre en Zutphen die onder Bourgondische 
controlee stonden. Verder was W. sinds 1454 tot bij zijn overlijden schout van 
Alkmaar. . 

jj  In januari 1476 ontbood kanselier Hugonet vertegenwoordigers van de Hollandse 
stedenn naar Mechelen om er te onderhandelen over een bede. W. en zijn zoon Fre-
derik**  die toen ook te Mechelen verbleven, lieten zich door de stedelingen fêteren. 

kk W. was de onbetwiste leider van de Hollandse Kabeljauwen. Ondanks het aandrin-
genn van deze Kabeljauwen benoemde Mana van Bourgondië in 1477 W. niet tot 
stadhouderr van Holland-Zeeland. Wellicht wilde ze de Hoeken met voor het hoofd 
stoten.. Wel nam Mana W. in maart 1477 op in haar Grote Raad (zie ook onder d). 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; J.G. Smit ca. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 
381;; A.W.K. Dek, Genealogie der beren en graven van Egmond, 48-51; Het Gulden Vlies, 37, A.J.M. 
Kerckhoffs-dee Hei), De Grote Raad II, 67, W. Paraviciru, 'Moers, Croy, Burgund', 112; K. 
Poullet,, Les gouverneurs de province, 156; MJ. van Gent, 'Jan van Kgmond (1438-1516)', 259-
269,, Idem, in: R. de Smedt, Les chevaliers, 159-160 en Idem, 'Tertijelike saken", 100-102, 122, 
152-153. . 
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0733 E g m o n d, Wi l le m jr . van, heer  van Haps61 (-1494), 1, HZ 

aa W. was de derde zoon van Willem* en Walburga van Meurs. W. x Margareta van 

Culemborg-Meer,, vrouwe van Boxmeer etc. (+ 1505). Margareta was eerder 

gehuwdd geweest met de Henegouwse edelman Pieter van Yertaing (+ 1473). Uit dit 

huwelijkk sproten twee dochters: Mana was zwakzinnig, Anna (ca. 1488-1517) x 1) 

Willem,, graaf van Berg etc. (1468-1511) en x 2) in 1512 Ftlips van Yirnenburg en 

Nieuwenaarr (-1534). Verder had W. twee buitenechtelijke kinderen: Wilhelmina en 

Herman. . 

cc Maximiliaan duidde W. in november 1477 aan als raadslid-kamerheer (24 s. per dag 

indienn present). 

ff  Van 1475 tot 1477 verving W. zijn vader als stadhouder van GeLre. 

gg In het najaar van 1481 behaalde W. samen met zijn broer Fredenk een overwinning 

tegenn Amersfoort. De inwoners van deze stad betwistten het gezag van de Utrecht-

see bisschop David van Bourgondië. 

)) W. werd beschreven op een vergadering van de ridderschap die op 18 augustus 

14688 te Den Haag plaatsvond. 

11 Van 1478 tot 1481 hielden de anti-Bourgondische Nijmegenaren W. en zijn broer 

Fredenkk vast. 

Gachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 117, J.G. Smit e.a. eds., Bron-
nennen voor de geschiedenis der dagvaarten, 31, A.W.F Dek, Genealogie der graven en heren van Egmond, 48-

499 en M.J. van Gent, 'Vertijeltk sahen", 122, 178, 204, 302, 330. 

0744 Erban, Loys van, ridder,  1, ON 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd cd., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 118. 

0755 Estambourg6 2, de heer  van, Cornelis?, 1, HE? 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

gg Een Cornells de Stambourg was tot 1470 kapitein en baljuw van Biervliet. Daarna 

namm Roeland van Pouke* dit ambt over. Roeland weigerde echter uitstaande 

schuldenn aan C. te voldoen. 

J.T.. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 21; Gachard ed., '()rdonnance et 
étatt de la maison de Maximilien', 118. 

'',],]  De index op J.G. Smit, Dagvaarten, geeft 1468 als Willems geboortejaar. Willem moet echter eerder 
zijnn geboren. 
fl22 Wellicht Stambruges in de prov. I Icnegouwen. 
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0766 Faing6 3, H u g o, heer  van, ridder, 1, BO? 

ff  H. oefende in 1480 het ambt uit van stadhouder van Luxemburg en van Chiny. 

F.Poullet,, Les gouverneurs de province, 151. 

0777 Flagy64, de heer  van, 1, BO? 

cc In 1500 was F. kamerheer van Füips de Schone (30 s. per dag, aanwezig aan het Hof 

vann november tot en met april). Hij vergezelde later Füips als kamerheer tijdens 

dienss eerste Spaanse reis. 

dd Maximiliaan wilde F. in 1510 benoemen tot lid van Margareta's Raad en kamerheer 

vann de jonge Karel V. 

ARABARAB RSA 22 f. 105r; Gachard cd., Collection des voyages. I, 348 en J. Lameere cd., Recueil des 

Orcionnances.Orcionnances. III,  71. 

0788 Flurey65, Bernard van, ndder, 1, BO 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

11 B. voerde in 1478, samen met de weduwe van de heer van Zoetestede, een proces 

voorr de Raad van Vlaanderen tegen Antonia van Rambures om het bezit van een 

Hotell  in Gent. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119 en W. Paravicini, Guy de 

Brimeu,Brimeu, 509 n. 56. 

0799 Gall iot , Jan, hee r / commandeur  van Chanteraine6 6, g?, BR, 

cc In november 1477 trad J. als raadsheer-kamerling toe tot de hofhouding van Maxi-

miliaan.. Zij n dagvergoeding bedroeg 24 s., indien present. 

dd Wanneer Maximiliaan in december 1485 naar Duitsland trok, behoorde J. tot de re-

gentschapsraadd die over de militaire verdediging van de Bourgondische landen moet 

wakenn (samen met Füips van Kleef*, Engelbrecht van Nassau* en enkele niet nader 

genoemdee heren). 

gg J. nam deel aan de belangrijkste militaire operaties die Karel de Stoute tijdens de 

laatstee jaren van zijn regering opzette Qean Molinet, Chromques. I, 169: "Le seigneur de 

633 \M Fain-en-Auxois, Dep. Cóte d'Or, k. Montbard? 
644 Verschillende dorpen in het Dep. van de Cóte d'Or (= hertogdom) (2x) en in het Dep. van de 
Doubss (Vrijgraafschap) dragen de naam Flagcy. 
655 Fr bestaat een Fleurcy in Dep. Doubs (= Vnjgraafschap) en een in het Dep. van de Cóte d'Or (= 
hertogdomm Bourgondic). 
066 In Brabant. De heer van Chanteraine was een hospitaalndder van de Johannieterorde. Ovengens 
verwarrenn auteurs deze man vaak met Jacques Galliot = Giacomo Galeotto, een Napolitaans edelman 
diee eerst streed in dienst van Karel de Stoute en later in die van Maximiliaan. Deze laatste overleed in 
1488. . 
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Chanteratne,Chanteratne, tres preu et vatlknt chevalier de Kodes, recoeulla les genttlbomtnes genttlbomtnes de son hostel sy les 

noum,noum, soustinU entrettnt, abtlla et monta"). In januari 1477 bevond J. zich voor Metz. 

Hi jj  kreeg toen van Maria van Bourgondië de opdracht zijn troepen op Luxemburg-

stadd terug te trekken. Later tijdens dat jaar slaagde J., samen met andere comman-

danten,, erin delen van Artesië voor Maria en Maximiliaan te bewaren. In 1478 

verdedigdee J. Yalencijn tegen de Franse aanvallen, maar later liet hij zijn troepen 

plunderdenn in de omgeving van Namen. In 1479-1480 was J. o.a. aanvoerder van 

eenn compagnie die opereerde in de buurt van Rijsel en Dowaai. In juli 1480 legerde 

j .. zijn troepen bij Dikkebus. De Drie Leden van Maanderen oefenden toen, overi-

genss zonder resultaat, druk op hem uit opdat hij zijn troepen elders zou inkwar-

tieren.. Verder gaf J. in 1480 de verdediging van Ivoix f '7 op. Toch speelde J. een 

belangrijkee rol bij de pacificatie van Luxemburg ten gunste van Mana en Maximi-

liaan.. Zonder erom te hoeven vechten nam j . de burcht van Durbuy in. Ter 

voorkomingg van plundering ontving hij 10.000 ƒ van de stedelingen. In datzelfde 

jaarr streed J. ook nog met enig succes in Gelre. In 1484-1485 schoot Rijselse 

magistraatt J. 2000 £ voor, opdat hij zijn troepen zou kunnen betalen. J. was de 

belangrijkstee leermeester en raadsman van de jonge Filips van K leeP in militaire 

aangelegenheden.. In het voorjaar van 1488 was J. kapitein van Sluis. Hij bepleitte 

toen,, zonder succes, bij de Bruggelingen de vrijlating van de door hen vastgehouden 

Maximiliaann van Oostenrijk, 

kk In mei-jum 1488 kwam Leuven onder leiding van J. in opstand tegen Maximiliaan 

(cfr.. gelijktijdige Vlaamse opstand o.l.v. Filips van KleeP). In november 1488 

tekendee J. namens Filips van Kleef*  een korte wapenstilstand tussen diens troepen 

enn die van de Staten van Maanderen aan de ene zijde en die van Maximiliaan aan de 

anderee zijde. J. bleef een medestander van Filips van K leeP tot bij diens definitieve 

nederlaag. . 

Jeann Molinct. Chnmques, ƒ, 97, 100, 112, 169, 195-196, 248, 265, 296, 320, 328-329, 451, 471 
enn 607, II.  72-73, 122, 126 en 265; W.P. Blockmans cd., Handelingen van de Leden. I, 152; 
Ciachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilicn', 117; A. de I-'ouw, Philips fan 
Kleef,Kleef, 31 e.v., 168; A. Derville, 'Ix's pots de vin', 450, 457 en 467, Ciuülaume, Hutoire des bandes 
d'ordonnance,d'ordonnance, 206, R. Petit, 'Le Luxembourg et Ie reeul du pouvoir central', 436-437 en ].. 
Sicking.. Zeemacht en onmacht, 48 en R. Wellens, 'La révolte', 44-45 

0800 Gapannes6 8, Antoon, heer  van, ridder, 1, A P 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477 (24 s. per dag). 

gg In 1478 voerde hij 25 lansen uit de bende van de heer van Beveren aan. 

Ciachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilicn', 118 en Guillaume, Hutoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 207. 

(('' Cangnan, Dep. Ardennes. 
r,HH Gapagnes: Dep. Pas-de-(balais, arr. Boulogne-sur-Mer, gemeente Samcr 
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0811 Gavere69, Jacob van, heer van Fresin, van Ol l ign ies etc. (- 5.08.1537), 1, \ T 

aa J. was een zoon van Godfried en van Maria van Gistel. J. had een zoon Karel. 

bb j . voerde in 1521 een proces voor de Grote Raad tegen zijn verwante M am van 

Gaveree omtrent het bezit van de heerlijkheid Zittert.70 J. verloor de zaak. 

cc Kamerheer van de jonge Karel V in juni 1517. 

dd Op 1 februari 1515 nam J. deel aan de vergadering van de Hofraad die besloot om 

eenn gezantschap naar Frankrijk te sturen. Al s lid van Margareta van Oostenri jks 

raadd behoorde J. in 1529 tot de garanten van de vrede van Kamernjk. Mocht Karel 

YY de dauphin niet terugzenden naar Frans I, dan zouden Margareta, J. en andere 

Nederlandsee edellieden een dwangsom van 1.000.000 écus (schilden) aan Frans I 

moetenn betalen. 

ee In 1516 werd J. verkozen tot \Tiesridder (18° kapittel, Brussel). 

ff  J. trad aan als groot-baljuw van Henegouwen van 13 november 1504. Hij zou deze 

posiüee bekleedden tot bij zijn overlijden. 

ARABARAB RSA 23 f. 25v; J.T. de Smidt, H l . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 250; G. De 
Boomm ed., Comspondance de Marguerite d'Autriche, 221-225; A.CJ. Le Glay cd., Negotiations diplo-
matique*.matique*. II, 29-37; de Reiffenberg, Histoire de IVrdre, 309; K. Poullet, Les gouverneurs de province, 
1633 en Het Gulden Vues, 39. 

0822 Gavere, Jan van, heer van Elsloo,71 1, VL 

aa Vader van de vorige? 

cc RaadsÜd-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

dd Li d van Guy van Brimeu's Maastrichtse Raad voor Limburg en de Landen van 

Overmaze, , 

Gachardd ed. 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119; J.T. de Smidt, E.I. Strub-
bee e.a. eds., Chronologische Lijsten. I, 99, P. Gonssen, De raadkamer van de hertog van Bourgondië, 
297-300;; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 368 n. 494/3 en G. de Liedekerke, Histoire de la maison 
dede Gavere et de Liedekerke, passim. 

0833 Gattinara 72, Mercur ino , Arbori o de, kardinaal , (10.06.1465 - 5.06.1530) 1 + g, 

B O O 

aa M. werd geboren bij Vercelli73. Hij was de zoon van Paolino (+ 1478) en Felicita 

Ranzo.. M. behoorde tot een van de meest vooraanstaande lokale adellijke families. 

M.. verloofde zich als dertienjarige met het zeven jaar oudere weesmeisje Andreeta 

mm Prov. Oost-Ylaandcren, arr. Gent. 
7""  Nu Xétrud-Lumay, prov. Waals-Brabant, toen een Naamse enclave in Brabant. 

11 Nu Nederlandse Provincie Limburg bij Geleen. 
22 Regio Piemonte, Prov. Novarra. 

7 '' I loofdplaats van de gelijknamige provincie, regio Piemonte. 

file:///Tiesridder
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Avogadro.. M.'s familieleden verzetten zich aanvankelijk tegen een huwelijk. Later 

t rouwdenn M. en Andreeta lasnog. Uit hun huwelijk werd een dochter geboren: 

Ehsa. . 

bb M. werd dankzij zijn huwelijk een vermogend man. Omstreeks 1509 kocht hij de 

heerlijkheidd en het kasteel Chevigny in het Yrijgraafschap. Later volgde eindeloze 

disputenn met voormalige eigenaars. De Grote Raad velde in 1515 en 1517 twee 

voorr M. ongunstige vonnissen. 

dd M. trad in dienst van Margareta van Oostenrijk na haar huwelijk met Philibert van 

Savoiee (26.09.1501). Dankzij zijn tussenkomst slaagde Margareta na het overlijden 

vann Philibert (10.09.1504) er in het contractueel aan haar toegewezen weduwegoed 

tee verwerven. Margareta en Maximiliaan benoemden M. op 12.02.1508 tot President 

vann het Parlement van Dole. Tijdens de daaropvolgende jaren zou M. botsen met 

dee leiders van de plaatselijke adellijke factie: de familie Yergy*. Margareta nep M. 

dann ook naar de Nederlanden om er zetelen in haar persoonlijke raad. Karel V 

steldee M. aan tot kanseher van Maanderen en Bourgondie na het overlijden van 

jeann Le Sauvage (15.10.1518). Samen met Willem van Croy-Chièvres werd M. nu de 

voornaamstee raadsheer van Karel. M. meende dat dominantie in Italië de sleutel tot 

success in de Europese politiek was. Nog volgens M. moest de keizerskroon Karel 

niett alleen in theorie maar ook in de praktijk de leiding over de Europese vorsten 

verschaffen.. M.'s politiek was vooral tegen Frankrijk gericht. Zo weigerde hij in 

15266 de Vrede van Madrid te bezegelen, omdat hij meende dat deze te mild was 

voorr Frans I. M.'s oordeel bleek naderhand correct; maar intussen was het 

vertrouwenn dat Karel in hem stelde onherstelbaar beschadigd. 

hh Omstreeks 1510 onderhandelde M. verscheidene malen met Ferdinand van Aragon 

omtrentt zijn opvolging door Karel. In 1521 voerde M. overleg met zijn Franse en 

Engelsee collega's Duprat en Wolsev. 

11 De universiteit van Turijn verleende M. in 1493 het doctoraat in de rechten. M. 

werdd op 13.08.1529 kardinaal gecreëerd. Inzake koloniale politiek verdedigde M. de 

ideeënn van Bartolomé de las Casas. M. betoonde zich een bijzonder fel tegenstander 

vann Luther. 

J.T.. de Smidt, KI . Strubbc ca. eds.. Chronologische lijsten. Il, 157-158 en 195, K Walser mm v. 
R.. Wohlteil, die spamshen ^entralbehörden, passim, A. Walther, Die burgundischen Zentralbehórden, 
passimm en i.h.b. 30-37; J.M. I Icadley, The emperor and hts hts chancellor, passim; Idem, The conflict 
betweenn nobles', 49-80 en Idem, 'Mercurino Arborio di Gattinara', in: P.G. Bietcnholz en 
T.B.. Deutsche*, CE. II,  76-80. 

0844 Ginoy, de heer  van, 1, ON 

cc Raadskd-kamerheer bij Maximiliaan in 1477 (24 s. per dag indien present). 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilicn', 117. 
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0855 Gistel, Jacob van, heer  van Dudzele74 en van der  Mote (-1488, te Brugge), 1, VL 
aa De familie van Gistel gold als één van de belangrijkste adellijke geslachten in 

Maanderen.. J. x met 1) Johanna van Fontaine; 2) x Johanna van Barbancon, dame 
vann Jeumont en 3) met Kathanna van Stavele. Uit het derde huwelijk sproten zeker 
tweee dochters. Een zoon uit het 1° huwelijk: Jan zou later de bezittingen van J. 
erven.. De derde echtgenote van J. zou later, in 1501, als weduwe, Margareta van 
Oostennjkk begeleiden op haar reis naar de Savoie toen zij daar hertog Filibert zou 
huwen. . 

bb J. hield in Waals-Maanderen, bij Armentières het goed La Motte (Nedl. van der 

Mote).. Dit goed bracht in 1475 292 £ op. 
cc In maart 1477 werd J. opgenomen in de hofhouding van Maria van Bourgondië als 

chevalierchevalier de compaigne. Hij moest tijdens de drie laatste maanden van het jaar aan het 
hoff  verblijven en had recht op 12 boucbes. In november 1477 J. trad als raadslid-
kamerheerr ook toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 

gg In 1478 meende J. dat het kapiteinschap van het slot van Sint-Omaars, dat tot dan 
toee in handen was van Robert d'Ecluses, hem toekwam. De Grote Raad wees op 25 
augustuss J.'s eis in eerste aanleg af. 

jj  J. nam russen 1471 en 1485 viermaal deel aan een vergadering van de Maamse 
Statenn of de Staten-Generaal. Zo was in februan 1477 J., wellicht namens de Maam-
see adel, present tijdens de zitting van de Staten-Generaal te Gent, die volgde op de 
doodd van Karel de Stoute. De vergadering zond hem als gezant naar Lodewijk XI . 
Verderr vergaderde J. in april 1477 samen met de magistraat van Brugge en afge-
vaardigdenn van Gent over de schrapping van het Vrij e als Vierde Lid van Maande-
ren.. In september 1478 nam J. deel aan de vergadering van de Staten-Generaal die 
tee Dendermonde werd gehouden. De plaatselijke magistraat schonk hem wijn. In 
14811 zetelde J. als burgemeester van de schepenen in de Brugse magistraat. In deze 
functiee joeg hij de stedelingen, die hem van corruptie verdachten, tegen zich in het 
harnas.. Om hen tot bedaren te brengen beloofde Maximiliaan in het voorjaar van 
14822 J. voortaan uit te sluiten van alle openbare ambten. In 1485 wasj. hoogbaljuw 
vann Gent. In november van dat jaar overlegden afgevaardigden van Gent en leper 
overr zijn functioneren. In de vroege ochtend van 14 februan 1488 (= de dag nadat 
zee Maximiliaan hadden opgepakt) vatten de Bruggelingen J. Op 8 maart van datzelf-
dee jaar werd hij gefolterd en onthoofd. Volgens Molinet zegden de Staten van 
Maanderenn J.'s weduwe, na de vernieling van hun kastelen, 8000 schilden toe voor 
herstelwerkzaamheden.. Dit geld moest komen uit de Brugse stadskas. Dit pikten de 
Bruggelingenn met. Maar de weduwe van J. eiste betaling. Over deze zaak werd een 
process gevoerd voor de Raad van Maanderen en later voor de Grote Raad (o.a. 
tussenvomssenn d.d. 8.08.1494 en 12.03.1499). De zaak sleepte zeker aan tot in de 

44 Prov. West-Vlaanderen, arr. Brugge, nu gemeenten Knokke-Heist en Oostkerke. 
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herfstt van 1503. De Leden vergaderden ook vaak over deze aangelegenheid en 

trachttenn o.a. Filips de Schone te bewegen tot een interventie in het proces. 

ADXADX B 3^79; RAG Raad van Vlaanderen 34323; W.P. Blockmans cd., Handelingen van delfden. 
I,I, 21, 73 en 366 en II, 768-769 en 969-970, Idem, 'Autocratie ou polyarchies', 261 ;J. Cuvelier, 
J.. Dhondt en R. Doehaard eds., Actes des Etats-Généraux, 281; Jean Molinet, Chromques. I, 469, 
5977 en 612-614; II, 488-497; Gachard ed., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximilien', 
118;; I.L.A. Diegerick ed., Correspondance des magistrals Yprois, 71; J.T. de Smidt, VA. Strubbe ca. 
eds.,, Chronologische lijsten, ƒ, 145, 279, 339 en 458, CAI. Cools, Met raad en daad?, 168-169; ). 
Gaillard,, Bruges et Ie Franc. I, 96, I„  Galesloot, 'Comment Ie chateau de Dudzele fut rasé', 297-
303;; Kervyn de Ixttenhove, Histoire de Flandre. IV, 289 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 
300 en 34. 

0866 Gistel, Jan van, heer  van, van der  Mot e etc., I, VL 

aa Zoon van de vorige. 

cc Kamerheer van Fdips de Schone. 

dd j . was ook een tijdje soeverein-bahuw van Maanderen. 

hh In 1501 begeleidde J. Margareta van Oostenrijk op haar reis naar de Savoie, waar zi] 

hertogg Füibert zou huwen. 

)) J. was reeds lid van de magistraat van het Brugse Vrij e in 1481. Het burgemeesters-

ambtt van het Vrij e bekleedde hij in 1490-'91, 1494-'95 en 149ó-'97. J. nam tussen 

14811 en 1505 zesüenmaal deel aan vergaderingen van de Vlaamse Leden, Vlaamse 

Statenn en de Staten-Generaal. J. was tevens mayeurvan Sint-Omaars. 

11 In 1503 voerde J., samen met Jacob II van Luxemburg*, heer van Fiennes, de abt 

vann Loos en de prior van Nieppe een proces voor de Grote Raad tegen Antoon van 

Montmorency,, heer van Croisilles. De watermolens van deze laatste, gelegen te 

Houppl iness zouden de waterstand van de Leie ontregelen. 

Jeann Molinet, Chrontques. II, 490; W.P. Blockmans ed., Handelingen van de Leden. I, 168, 531, 
342,, 569-570, 572, II, 695, 699, 764, 785, 789, 989, 993, 997, 1027 en 1033; Idem, De volks-
vertegenwoordiging,vertegenwoordiging, 90 n. 90; T. Ixundan, 'Statistique feodale. III . Le Pévèle', 105 en R. Wellens, 
LesLes Etats Généraux, 167-171 en 435. 

0877 Gistel, Joost, heer  van, ridder , 1, VL 

aa Verwant aan Jan en Jacob? 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

jj  J. was in 1477-'78 en 1480-'81 voorschepen van de Gentse schepenbank van de 

Keure.. Tussen 1477 en 1493 vertegenwoordigde J. Gent zevenmaal bij statenverga-

deringen.. Het betrof hier onder andere drie zittingen van de Staten-Generaal, die 

allee in 1493 plaatshadden. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118 en W.P. Blockmans ed. 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 41, 58, 68, 81, 160 en II, p. 641, 650 en 653. 
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0888 Glymes, Antoon van, abt van Mont-Sainte-Marie75, Sint-Trud o en Sint-

Bertijn ss (4.07.1455-12.01.1532), g, AP 
aa Het geslacht Glymes was één van de belangrijkste addellijke Brabantse geslachten. 

Dee Glymes stamden af van een bastaardzoon van de Brabantse hertog Jan II (1294-

1312).. A. was de derde zoon van Jan II 'metten Lippen'*  en Margareta van Rouve-

roy.. A. was dus een jongere broer van Hendrik*  en Jan III* . Cornells*  was een 

jongeree broer van A. 
cc FÜips de Schone benoemde A. in 1500 tot raadslid-kamerheer. Met deze functie 

wildee Füips A. belonen om de schitterende ontvangst die hij de aartshertog in Sint-
Omaarss had bezorgd. In 1512 stond A. aan het hoofd van de grande ckapelk in de 
hofhoudingg van de jonge Karel V. In deze functie was hij verantwoordelijk voor 
liturgiee en muziek aan het hof. A.'s vergoeding bedroeg toen 18 s. per dag. A. 
bekleeddee deze functie nog in 1517. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 30 s. 

hh A. behoorde tot het gezelschap dat Margareta van Oostenrijk in 1501 begeleidde bij 
haarr reis naar Savoie, waar zij hertog Füibert zou huwen. In 1529 was A. aanwezig 
bijj  de besprekingen die leidden tot de zogenaamde Damesvrede. 

11 A. studeerde wellicht te Leuven. In 1480 trad hij in bij de Cisterciëncers om abt te 
kunnenn worden van Mont-Sainte-Marie. Onder druk van zijn broer Cornells, wiens 
troepenn Sint-Truiden bezetten, verkozen de monniken van de plaatselijke Bene-
dictijnerabdijj  A. in 1483 tot abt. In 1517 zou A. verzaken aan deze functie. Na het 
overlijdenn van Jan van Lannoy*  verkozen de monnikken van de uitzonderlijk rijke 
Sint-Bertijnsabdijj  op 3 november 1492 Jacob Duval tot abt. In juli 1493 dwongen 
A.'ss broers, en Hendrik in het bijzonder, Jacob tot aftreden. Paus Alexander VI 
erkendee op 28.09.1494 het akkoord tussen Jacob Duval en de broers Glymes. 

A.. Godin en CG. van Ixijenhorst, 'Antoon (I) van Bergen', in: P.G. Bietenholz en T.B. 
Deutscherr eds., CE. I, 130-131; W.A. van Mam, Macht tngt^ag, 95; H.N. Huygebaert, 'Jacques 
Duval',, in: U. Berlière e.a. eds., MB. Ill  f, 169-170 en II. De Laplane, Les abbés de Satnt-Bertin. 
II,II,  59-88. 

0899 Glymes, Antoon van, heer  later  markies van Bergen op Zoom, heer  later 
graaff  van Walhain76 etc. (1500-27.06.1541) 1, BR, 

aa A. was de jongste zoon van Jan III *  en van Adnana van Brimeu. Adriana overleed, 

kortt na de geboorte van A. in het kraambed. A. x op 12.03.1521 Jacoba van Croy. 
Jacobaa was een dochter van Hendrik, heer van Aarschot. Haar broer was kardinaal 
Willemm van Croy. Jacoba was tevens een nicht van Willem van Croy-Chièvres*. Dit 
huwelijkk kwam wellicht op aandringen van Karel V of Margerata tot stand. Het zou 
moetenn bijdragen aan een verbetering in de traditioneel gespannen verhoudingen 

755 Gsterciëncerabdi) in Bourgondië; W.A. van Ham meent dat Mont-Sainte-Mane in Henegouwen 
lag. . 
766 Prov. Waals-Brabant, air. Nijvcl. 
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tussenn de huizen Glymes-Bergen en Croy. Uk dit huwelijk sproten zes kinderen. 

Vij ff  ervan overleefden hun vader; w.o. Jan IV (1528-1567) die titels en functies van 

zijnn vader erfde. Deze j an IV was een actief lid van de Liga tegen Granvelle. Ook 

Robrecht,, die bisschop van Luik was van 1557 tot 1564 was een zoon van A. 

bb A. verwierf in apnl 1533 de titel graaf van Walhain. Een maand later werd Bergen 

opp Z o om verheven tot markiezaat. 

cc Van november 1519 tot vlak voor zijn huwelijk verbleef A. in Engeland aan het hof 

vann Hendrik M i l . 

dd A. zetelde sinds 1526 in de geheime raad van Karel V. A. In 1531 behoorde A. tot 

dee eerste generatie gewone raadsheren van de net opgerichte Raad van State. 

ee A. werd verkozen tot Vhesridder in 1531 (20° kapittel, Doornik). 

ff  In 1527 nam Jan II I ontslag als stadhouder van Namen, om deze functie door te 

gevenn aan zijn zoon.'" Karel V stemde in met de overdracht van bevoegdheden aan 

A.. In 1533 verwierf A. bovendien het stadhouderschap van Luxemburg. 

gg A. gold als een uitstekend legeraanvoerder. 

11 A. studeerde een tijdje te Leuven. In november 1517 kwam hij er in contact met 

Erasmus.. Juan Luis Vives droeg zijn Fabula de homine en een inleiding op Virgüms' 

GeorgwaGeorgwa op aan A. Na A's overlijden voerde zijn weduwe Jacoba tijdelijk het bewind 

overr de goederen van haar man. Zij botste hard met de stadbestuurders van Bergen 

opp Zoom, maar zette o.a. de benoeming van bastaard Cornelis, heer van Ransbeeke, 

tott drossaard door. Jacoba stond bekend als streng katholiek. 

ADNADN B 18905/34821; M. Baelde, De cotlateraie raden, ll^-Tbü; W.A. van Ham, Het doorluchtig 
huishuis van Bergen op Zoom, 28-29, Idem, Macht en ge^ag, 78-80, 92-93, C.G. van Leijenhorst, 
'Antoonn (III ) van Bergen', in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher eds., CE. I, 131; K Poullet, 
LesLes gouverneurs de province, 152 en 172 en CJ.F. Slootmans, Jan metten tippen, 194-196 en 309-
368. . 

0900 Glymes-Zevenbergen, Cornel is, heer  van Zevenbergen78 en van Grevenbroek, 

ridderr  (1.04.1458-1508/9), 1, H Z / B R 

aa C. was de jongste zoon van Jan II 'metten l ippen'' en Margareta van Rouv(e)rov 

aliass de Saint Simon (1469). C. was dus een jongere broer van Hendr ik ', Jan III *  en 

abtt Antoon*. De tak Zevenbergen van het huis Glvmes begint bij C. C. schaakte in 

14811 zijn latere echtgenote Maria van Zevenbergen.J,) Na een aanvankelijke veroor-

delingg door de Grote Raad zal hij in 1483 hiervoor gratie verkrijgen. Uit dit huwelijk 

sprotenn twee zonen: Maximiliaan*  en Cornelis. Deze laatste werd reeds in 1522 

Hierr volg ik K. Poullet. M. Baelde daarentegen meent dat A slechts sinds 1532 stadhouder van 
Namenn was Cfr. ADM B 18905/34821 

KK Deze plaats behoort tegenwoordig tot de provincie Noord-Brabant, eertijds maakte ze echter deel 
uitt van het graatschap i lolland. 

99 |can Molinet noemt haar Magdalena van Strijen. 
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benoemdd tot coadjutor met recht van opvolging van de Luikse bisschop benoemd. 

Inn 1538 volgde Cornells daadwerkelijk Evrard van der Mark op. Karel V dwong 

Cornellss in 1544 ertoe ontslag te nemen. Zijn opvolger werd Karels buitenechtelijke 

oomm Joris van Oostenrijk.80 In 1483 opereerde C. als een factotum van Maximüiaan 

inn de omgeving van Sint-Truiden. Middels een interventie bij paus Sixtus IV slaagde 

C.. er in zijn broer An toon* te laten benoemen tot abt van de plaatselijke Sint-

Trudoabdij. . 
bb Om zijn tweede Spaanse reis (1505-1506) te financieren, moest Füips de Schone 

grotee delen uit het domein verkopen. Zo verwierf C. Schijndel en Berlicum. 
cc In 1483 wordt C. vermeld als raadsüd-kamerheer van Maximüiaan. 
dd Tijdens de eerste Spaanse reis van Füips de Schone (1501-1503) behoorde C. tot de 

regentschapsraadd die onder leiding van Engelbrecht van Nassau* de Nederlanden 

bestuurde. . 

ee In 1501 werd C. verkozen tot Vliesndder (Brussel, 16° kapittel). 
ff  Van juli 1490 tot juni/juli 1491 was C. actief als admiraal van de Nederlanden. 
gg C. nam in 1477 deel aan de slag bij Nancy. Hij werd toen afgevoerd als krijgsgevan-

gene.. Later tijdens dat jaar leverde C. slag tegen de Fransen in Henegouwen. C. was 
kapiteinn van een ordonnantiebende (50 hommes d'armes) van Maximüiaan in 1478. C. 
namm ook deel aan de slag bij Guinegatte (1479). Nadat zijn broer Hendrik in 1480 
tott bisschop van Kamerrijk was verkozen, benoemde deze C. tot kapitein van zijn 
hoofdstad.. Enkele jaren later bestreed C. de Luikse bondgenoten van Willem van 
derr Mark (zie ook onder a). In 1492 was C. één van de aanvoerders van het Bour-
gondischee leger dat in Holland opstandjes neersloeg. In 1504 streed C. tegen de 
Geldersen. . 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving C vanwege Füips de Schone een jaargeld ten belope 
vann 1200 ƒ Hij werd toen aangeduid als notre maréchai. 

kk Sinds 1488 was C. een fel tegenstander van Füips van Kleef*, in die dagen trok hij 

vaakk samen op met zijn broer. In 1489 nam C. deel aan onderhandelingen met 

Füipss van Kleef*. 

11 C. stond op goede voet met Maximüiaan. Zijn aanwezigheid in 1486 bij Maximi-

liaanss uitverkiezing tot Rooms koning hoeft dus niet te verbazen. C. moest zich tn 

15000 verweren in een geding dat Klaas van Reimerswaal voor de Grote Raad tegen 

hemm had aangespannen. C. zou immers geld uit door hem afgewikkelde nalaten-

schapp van Jan I van Wassenaar*  hebben achtergehouden. 

ARABARAB RSA 22bis; Jean Molinet, Chnmques. /, 209, 220, 236, 265, 305, 326, 410-411, 471, 480 
enn 484; II, 35, 38, 64, 69, 89, 121, 304, 498, 518 en 535, J.T. de Smidt, F.l. Strubbe e.a. eds., 
ChronologischeChronologische lijsten. I, 462; GuÜlaume, Htstoirt des bandes d'ordonnance, 190; Het Gulden Vlies, 38; 
WA .. van 1 lam, Macht en ge^ag, 47; P. I larsin, La prinapauté de Liige a la fin du règne de Louis de 

mm Joris van Oostenrijk was een in 1505 te Gent geboren buitenechtelijke zoon van keizer 

Maximüiaan. . 
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Bourbon,Bourbon, 108-109 n. 90, L. Sicking, Zeemacht en onmacht. 53-54, CJ.K Slootmans, jan metten 
lippen,lippen, 61-66 en P. De Win, in: R. De Smtdt cd., hts chevaliers, 179-183,. 

0911 Glymes, Hendr i k van, b isschop van Kamerijk , (20.07.1449 - 7.10.1502), g, AP 

aa H. was de oudste zoon van }an II metten Lippen en Margareta van Rouveroy. H. 

wass dus een oudere broer van Jan III *  en Cornells*. H /s derde broer, Antoon* 

(1455-1532),, koos ook voor een kerkelijke loopbaan. 

cc In 1479 vroeg Margareta van York H. haar hopkapelaan te worden. H. resideerde 

toenn net als Margareta te Mechelen. 

dd H. zat wellicht sinds 1487 de Grote Raad voor. Deze functie behield hij zeker tot in 

1497.. De hofüjst van 1493 bepaalde dat H. 5 fr. per dag ontving, wanneer hij aan 

hett Hof verbleef. 

ee H. combineerde sinds 1493 het voorzitterschap van de Grote Raad met het kanse-

lierschapp van de Orde van het Gulden Vlies. Deze functie werd beloond met een 

jaarlijksee toelage van 180 £. 

hh H. vervulde talrijke diplomatieke missies. Zijn honoraria en onkostenvergoedingen 

werdenn vaak slechts met grote vertraging uitbetaald. Zo zouden H.'s erfgenamen na 

dienss overlijden hiervoor nog 33668 £ te goed hebben. Zeker tot in 1510 ontvingen 

H.'ss broers delen van dit bedrag. 

ïï In 1497 bedroeg H.'s jaargeld 1200 ƒ 

kk H. zijn broer Jan*  en zijn Maxirruliaan*  behoorden tot Füips de Schone's gevolg bij 

dienss eerste Spaanse reis (1501-1503). Ten gevolge van diepgaande meningsverschil-

lenn omtrent de te volgen buitenlandse politiek zond Filips in juli 1502 H., Jan*, 

Maximihaan**  en Filips van Bourgnondië-Blaton*  terug naar de Nederlanden. H. 

verloorr ook het voorzitterschap van de Grote Raad. Korte tijd later overleed hij. De 

rancunee van Filips de Schone strekte zich uit tot over H's graf. Aanvankelijk duidde 

hijj  H.'s felste tegenstander, Frans van Busleyden*, aan als de eerstvolgende bisschop 

vann Kamerijk. Deze overleed echter nog tijdens de zomer van 1502. Uiteindelijk 

werdd een andere tegenstander van H., Jacob van Croy*, de jongere broer van Füips* 

graaff  van Chimay, de nieuwe bisschop van Kamenjk. Deze Jacob had eerder al een 

gooii  gedaan naar de Luikse katheder, 

11 H. studeerde te Leuven (inschrijving in juni 1465) en Orleans (maart 1466). In deze 

laatstee stad promoveerde H. in beide rechten. H. startte zijn loopbaan als kanunnik 

vann de Luikse Sint-Lambertuskathedraal en apostolisch protonotans. Nog in Luik 

wass H. ook kanunnik van de Sint-Maartenskerk. In 1477 werd H. abt van Saint-

Dems-en-Broquenee in Henegouwen. In 1480 bekrachtigde de paus H.'s benoeming 

tott bisschop van Kameri)k. H. was al eerder co-adjutor van dit bisdom. Nadat H. 

kanselierr van het Gulden \Ties was geworden (1493), streefde hij enige tijd vergeefs 

naarr een creatie tot kardinaal. H. zegende in 1496 het huwelijk van de Filips de 

Schonee en Johanna van Castüië in. In 1501 bezegelde hij ook het huwelijkscontract 

tussenn Margareta van Oostenri jk en FÜibert van Savoie. Een dubbelportret van H. 

file:///Ties
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enn Jan bevindt zich in het Bergense markiezenhof. Desiderius Erasmus was sinds 

1492-'933 enige tijd H's secretans. Uiterlijk in september 1495 verliet Erasmus het 

dienstverband.. Wel ontving hij later nog geld van H. Toch bleef H.'s steun ver 

achterr bij Erasmus' verwachtingen. 

JJ Chmel cd., Urkunden, 539, W.A. van Mam, Macht enge^ag, 94; A.J.M. Kerckhoffs-de Hcij, De 
GroteGrote Raad. II, 18-19; CG. van Leijcnhorst, 'Hendrik van Bergen', in: P.G. Bietenholz en T.B. 
Deutscherr cds., CE I, 132-133; H. De Ridder-Symoens, 'Brabanders aan de rechtenuni-
versitcit',, 226, 233, 281, 282, 297-298, A. Le Roy, 'Berghes (Henri de), in: BX II, k. 207-209 
enn A. Walthcr, Die Anjange Karls V., Ih-lb. 

0922 Glymes, Jacob van, heer  van Han-sur-Lesse en Wastines81 (+ 1498?), 1, NAM, 
aa Welke verwantschap bestond er tussen J. en de overige leden van het geslacht 

Glymess uit deze lijst? 
cc In november 1477 was J. raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 
11 J. behoorde tot de kring van Guy van Bnmeu. Zo knapte hij in Luik in 1468 een 

klusjee op voor Guy. In Marie nam J. in 1473 namens Guy een eed van trouw af van 
dee inwoners. Op 16 december 1477 gaf Maximiliaan J. de opdracht het slot van 
Bornemm te belegeren. Daar hield Adriaan Vilain Antonia van Rambures, die hij 
eerderr had geschaakt, vast. Antonia was de weduwe van Guy van Bnmeu. J. was 
tevenss baljuw van Geldenaken (1466-1470) en van Nijvel (1466-1498). J.'s laatste 
rekeningg in Nijvel loopt af op 1 februari 1498. Dan overleden? 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien.', 286 en W. Paravicini, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, 204-205 n. 449, 286 n. 144, 320 n. 297 en 503 n. 32. 

0933 Glymes, Jan II  (metten Lippen), heer  van Bergen op Zoom etc. (1417-
7.09.1494)1,, BR 
aa Jan II x Margareta van Rouv(e)roy, alias van Saint-Simon (+ 1469). Uit dit huwelijk 

sprotenn 13 kinderen; o.a. Jan III* , J.'s opvolger, Hendrik*  de bisschop van Ka-
menjk,, Antoon* abt van Sint-Berüjns en Cornelis*  heer van Zevenbergen. Verder 
verwektee J. tussen de twintig en de vierentwintig buitenechtelijke kinderen. 

bb De hertogen Füips de Goede en Karel de Stoute schonken J. belangrijke privileges 
voorr zijn heerlijke stad Bergen op Zoom. J. bevorderde ook actief de handels-
belangenn van Bergen. Sinds 1481 liet J. belangrijke stukken soms mee bezegelen 
doorr zijn zoon en opvolger Jan III . Jean Molinet omschreef J. als: "Vertueux chevalier, 

trestres elegant personnage, homme bien entendu, fort plaint et regretté des estrangiers marchans qui se 

trouvoyenttrouvoyent a la join de Berghes et ausquel^il monstroit subside, liberalité et courtoisie." 

11 Prov. VC'aals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Perwez, plaats Malcvcs-Sainte-Mane-Wastines. 
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cc J. verbleef als page aan het hof van Filips de Goede. Sinds 1441 was ]. kamerheer 

vann deze vorst. Later werd hij ook kamerheer van Karel de Stoute. In november 
14777 werd J. raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 

hh In 1450-1452 reisde J. naar het Heilig Land. In augustus 1461 was j . aanwezig bij de 
kroningg van de Franse koning Lodewijk XI . 

kk Samen met zijn zonen koos J. tijdens de minderjarigheid van Filips de Schone con-
sequentt voor Maxirmliaan en tegen de Maamse regentschapsraden. 

11 J. nam in februari 1453 deel aan het Rijselse Banket van de Fazant. J. stimuleerde de 

academischee vorming van zijn zonen: van zijn wettige zonen zond hij Hendrik*  en 
misschienn ook Antoon* naar de universiteit. Ook zijn buitenechtelijke zonen Dis-
mass en Antoon studeerden te Orleans aan de plaatselijke rechtenfaculteit. 

Jeann MoLinet, Chromques. II, 397; Gachard ed.,'Ordonnance et état de la maison de Maxi-
milien',, 118; WA. van Ham, Macht en geyig, 71-72, 75, 76 (afbeelding), 78, 80 en 89; II . De 
Ridder-Symoens.. 'Brabanders aan de rechtenuniversitcit', 223 en226; C.J.F. Slootmans. Jan 
mettenmetten Lippen, 11-106 en Idem, Paas- en Koudemarkten. I en II, passim. 

0944 Glymes, Jan II I  van, heer  van Bergen op Zoom, van Walhain etc. (15 10 1452 -
20.01.1532),, 1, BR 

aa J. was de tweede zoon van Jan II van Glymes* en van Margareta van Rouveroy. J.'s 

ouderee broer, Hendrik*  (1449-1502) werd bisschop van Kamenjk en kanselier van 
hett Gulden Vlies. J. had nog twee jongere broers: Cornells*  en Antoon* (1455-
1532).. J. x in 1487/88 Adriana van Bnmeu (+ 1.06.1500), de oudste dochter van 
Guyy heer van Humbercourt en van Antonia van Rambures. Adriana was dus een 
zusterr van Adnaan en van Eustache van Bnmeu*. Uit het huwelijk tussen J. en 
Adrianaa sproten zeven kinderen. Adriana overleed in het kraambed, na de geboorte 
vann haar jongste zoon Antoon. Jan (1489-1514) en Filips (1498-1525) overleefden 
hunn vader niet. Volgens de Engelse gezant Spinelly wenste regentes Margareta in 
15133 een huwelijk tot stand te brengen russen een van deze zonen en een dochter 
vann Jacob van Luxemburg-Fiennes*. Zij slaagde met in dit opzet. Antoon* (1500-
1541)) volgde J. op. Anna (1492-1541) x in 1509 Adolf van Bourgondië*, heer van 
Beveren.. Adnana (1495-1524) x Filips van Nassau-Idenstein, heer van Wiesbaden 
(1490-1558). . 

bb J. was rijk genoeg om zijn belangen in Rome te laten behartigen door een lobbyist. 
Zoo bevestigde paus Alexander VI op 21.08.1501 een overeenkomst russen J. en de 
abtt van Sint-Bemardusabdij uit Hemiksem langs de Schelde omtrent de grenzen van 
dee rechtsmacht van beiden in Oudenbosch, Nieuwenbosch en omgeving. Op 
27.02.15122 stond Julius II J. en zijn erfgenamen toe twee derden van de tienden die 
inn zijn heerlijkheden werden geïnd, zelf te houden. J. verkreeg dit voorrecht omdat 
hijj  zulke grote kosten maken voor het onderhoud van de dijken. 

cc J. trad reeds op jonge leeftijd als raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van 

Karell  de Stoute. J. was raadslid-kamerheer van Maxirmliaan sinds november 1477. 



BIOGRAFISCHH IE NOTITIK S 311 1 

Hijj  streek 24 s. op per dag indien present. In 1485 werd J. aangesteld tot eerste 
kamerheerr van Filips de Schone. J. bleef Filip de Schone's eerste kamerheer bij 
dienss aantreden als zelfstandig vorst in 1493-1494 (De heer van Berghe sal hebben 'tregi-

mentment van der» huyse van mynen vomer, g h. eertshertoge Philippus). Deze functie leverde 
hemm 1920 £ per jaar op. J. bewaarde ook het zegel van de aartshertog. In maart 
14977 diende j . Filips de Schone nog steeds als eerste kamerheer; zijn jaargeld 
bedroegg toen 3000 ƒ Op 1 februari 1500 was zijn jaargeld verminderd tot 2000/ J. 
Alss eerste kamerheer bedroeg zijn dagvergoeding toen 119 s 8 d. Op 25 maart 1509 
duiddee Maximiliaan J. aan als zijn eerste kamerheer (voor meer benoemingen in 
15099 zie onder f). J. behoorde ook tot de hofhouding van Karel V tijdens diens 
minderjangheid.. In 1517 wordt er een heer van Walhain vermeld als kamerheer van 
Karell  V tijdens diens eerste Spaanse reis (48 s. per dag). Gaat het hier om J. of om 
zijnn zoon Antoon? 

dd J. zetelde sinds 1487 in de nieuwe Financiële Raad. In 1497 was J. één van de vier 
kamerherenn die zetelt in de Raad van Financiën. J. zetelde in de regentschapsraad 
diee sinds 1507 samen met Margareta de Nederlanden bestuurde. In de schoot van 
dezee Raad gold J. als een medestander van Margareta. Net zoals zij wilde hij een 
pro-Engelsee koers varen. Een verloving van de jonge Karel V met Maria Tudor (= 
zusterr van Hendrik VIII ) moest deze politiek gestalte geven. J. verschilde daaren-
tegenn van mening met Willem van Croy-Chièvres*. Deze laatste wilde het 
buitenlandsee beleid van de Nederlanden afstemmen op Frankrijk. Van 1510 tot 
15144 zetelde J. opnieuw in de Financiële Raad. In 1515 werd Karel meerderjarig 
verklaard.. J. trad meteen toe tot diens Hofraad. Ook hier wierp hij zich op als de 
woordvoederr van de pro-Engelse factie. J.'s voornaamste tegenstander bleef Willem 
vann Croy-Chièvres*. Karel V benoemde J. in 1531 tot gewoon lid van de Raad van 
State.. J.'s zoon Antoon* mocht de plaats van zijn vader innemen wanneer deze ver-
hinderdd was. Als raadsheer met ervaring in financiële en militaire aangelegenheden 
schakeldee Margareta J. regelmatig in om Brabantse en Hollandse steden er van te 
overtuigenn een bede goed te keuren. Zo bewerkte J. bijvoorbeeld in juli 1526 eerst 
dee Leuvense magistraat en later tijdens het hetzelfde jaar de bestuurders van de drie 
overigee Brabantse hoofdsteden. 

ee In 1481 werd J. verkozen tot Vliesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). Later trad 

J.. wel eens op als vertegenwoordiger van Willem de la Baume*. 
ff  In 1485 ontving J. een benoeming als kapitein-generaal en soeverein-baljuw van het 

graafschapp Namen. Na de ruzie met Füips de Schone en de pro-Franse factie, in 
1502,, moest J. deze functie aan Willem van Croy-Chièvres*  laten (zie ook onder k). 
Maarr hij kreeg haar opnieuw terug op 26 maart 1509. In 1509 werd J. ook nog be-
noemdd tot gouverneur van de stad Bnelle en het eiland Voorne. Op deze wijze 
wildenn Maximiliaan en Margareta J. compenseren voor zijn mislukte gooi naar het 
eerstee kamerheerschap van aartshertog Karel. Deze post kwam toen in handen van 
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Willemm van Croy-Chièvres*. In 1527 nam J. ontslag ten gunste van zijn zoon 
Antoon*. . 

gg J. nam deel aan het beleg van Neuss. Hij werd gevangen genomen bij Nancv. Voor 
zijnn vrijlating moest hij een hoog losgeld betalen. In 1479 nam J. deel aan de slag bij 
Guinegatte.. In 1487 was J. actief als kapitein van Vilvoorde. J, en zijn broer Cornells 
bestredenn o.a. in Namen en Brabant de troepen van Filips van Kleef*  (zie ook 
onderr k). In 1511 kreeg J. de opdracht om samen met Flons van Egmond* en 
Engelsee troepen, die onder het bevel stonden van Edward Poignyon, Venlo te 
belegeren.. J. maakte echter weinig van de veldtocht mee. Wegens ziekte moest hij 
langee tijd het bed houden te Den Haag. 

hh Na de dood van Maria van Bourgondië zond Maximiliaan J. samen met Boudewijn 
vann Lannoy*  naar Lodewijk XI om te onderhandelen over een verlenging van de 
lopendee wapenstilstand. Philippe de Commynes omschreef J. bij die gelegenheid als: 
"Jeune"Jeune comme luy (— Maximiliaan) et mal conseillé pour la pacification de son pays'' In 1481 

onderhandeldee J. samen met Jan van Bouverien*  te Samt-Quentin met de Fransen 
overr vrede in het algemeen en meer in het bijzonder over de status van Waals-
Maanderen.. ). was één van de mede-ondertekenaars namens Maximiliaan van de 
vredee van Atrecht (december 1482). In uitvoering van dit verdrag begeleidde hij 
enkelee maanden later Maximiliaans dochter, Margareta naar Frankrijk. In 1493 be-
hoordee J. tot de ondertekenaars van de vrede van Senlis. Nog in datzelfde jaar ver-
tegenwoordigdee J. Filips de Schone bij de begrafenis van keizer Frederik III . In 
14966 reisde J. samen met Filips de Schone naar Duitsland om er Maximiliaan te 
bezoeken.. J. maakte deel uit van het gezantschap dat namens de Nederlandse 
Staten-Generaall  dat Maximiliaan na Filips de Schone's overlijden het regentschap 
aanboodd (november 1506). J. begeleidde ook Margareta van Oostenrijk bij haar 
intredee in de Nederlanden (te Mechelen, op 27.03.1507). In 1513 behoorde J. tot de 
onderhandelaarss van de Heilige Liga. In 1521 was J. betrokken bij de besprekingen 
diee leidden tot een verdrag met Hendrik VII I (gesloten te Brugge op 25.08). J. was 
alss onderhandelaar ook betrokken bij de voorbereidingen van de vrede van 
Kamerijkk (31.07.1529). 

jj  Samen met enkele andere hoge heren nam j . deel aan de vergadering van de Staten-
Generaall  die in januari 1488 naar oplossingen zocht om Maximiliaan te bevrijden uit 
zijnn Brugse gevangenschap. 

kk Tijdens de burgeroorlog die sinds 1488 heropflakkerde, koos J. resoluut de zijde van 
Maximiliaan.. Ook Filips van Kleef*  erkende in J. en zijn broers zijn felste tegen-
standerss (zie ook onder g). Samen met zijn broer Hendrik*  en zijn neef Maximi-
liaan**  maakte J. deel uit van Filips de Schone's gevolg tijdens diens eerste Spaanse 
reiss (1501). In Spanje aangekomen zond Filips echter j . , Hendnk en Maxirruliaan 
terugg naar huis (23 juli 1502). Korte tijd later onthief de vorst J. zelfs uit al zijn 
functies.. Diepgaande politieke meningsverschillen lagen ten gronde aan dit ontslag. 
J.. was een groot voorstander van een pro-Engelse politiek, j . had ook persoonlijk 
veell  belang bij goede betrekkingen met Engeland; de welvaart van de stad Bergen 
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opp Zoom stoelde goeddeels op de handel op Engeland. Filips de Schone en zijn 

raadsherenn Willem van Croy-Chièvres*  en de broers Busleyden* wilden op dat 

ogenblikk voorrang geven aan een goede verstandhouding met de Franse koning. 

Tenn gevolge van deze twisten versterkte Engelbrecht van Nassau* zijn positie. Na 

hett overlijden van Willem van Croy-Chièvres*  (1521) sloeg Karel V een nieuwe 

politiekee koers in. J.'s invloed groeide toen. 

11 J. was opperwachtmeester van Brabant sinds 1472. J. nam deel aan de Blijde Intocht 

vann Füips de Schone te Brussel (1495). Samen met Karel van Croy*  was J. in 1500 

éénn van Karel Y's peetvaders. J. was erg snel op de hoogte van Füips' overlijden in 

Spanje.. Als eerste Nederlands edelman schreef hij naar Maxinukaan om hem op de 

hoogtee te brengen. J. ondehield erg nauwe banden met de Engelse gezanten en ko-

ningen.. De welvaart van zijn heerlijke stad Bergen op Zoom was dan ook erg 

afhankelijkk van de handel met Engeland. In J.'s Bergense residentie hing bijvoor-

beeldd een stamboom van het Engelse vorstenhuis. J. bemiddelde in 1510 ook bij de 

aankoopp van artillerie en munitie bij de Mechelse wapenfabrikant Hans Popenruyter 

voorr rekening van Hendrik VIII . J. meende dat de 24 courteaulx en 24 serpentines die 

Hendrikk kocht van even hoge kwaliteit waren als de beste Franse wapens. Margareta 

vann Oostenrijk, Karel V en Maria van Hongarije hadden allen een grote waardering 

voorr J. Vooral tijdens het eerste regentschap van Margareta had J veel invloed. J. 

wass toen immers ook Maximiliaans eerste kamerheer. De keizer stuurde in die jaren 

vaakk aan J. afschriften van de brieven die hij aan zijn dochter, de regentes, richtte. 

Hett Museum Markiezenhof te Bergen op Z o om bezit een mooi portret van J en 

Hendrikk (zie ook cat. Boymans-van Beuningen, Erasmus en zijn tijd, 1969). 

ASVASV Reg. Later. 1074 f. 276-277 en 1272 f. 53v-55r; ARAB RSA 22 f. 105v en 139v, 22bis, 
233 en 35 f. 20; ADX B 18824 (23743); Philippe de Commynes, Mémoires, ed. J. Dufournet, 
495;; Jean Molinet, Chromques. I, 378, 417, 467, 582, 615-616 en II, 63-64, 69, 89, 222-223, 282, 
368,, 372-373, 397, 468-471 en 480; J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and Papers. 1/1, 
145'nr.. 324, 340 nr. 592, 363 nr. 650, 471-472, 560 nr. 1213, 622 nr. 1339 en 673 nr. 1469, 
Gachardd cd., Collection des voyages. I, 347 en II, 503; Idem ed., 'Ordonnance et état de la maison 
dee Maximüien', 117, j . Lameere ed., Recueil des Ordonnances. III,  71; J. Chmel ed., ürkunden, 
257,, 538 en 543, M. Baelde, De collaterale raden, 230-231; J.M. Cauchies, 'Maximilicn d'Autn-
chcc et Ie traite d'Arras de 1482', 159; A. de Fouw, Philips van Kleef, 163; Het Gulden Vlies, 37, 
W.A.. van Ham, Macht en ge^ag, passim; C.G. van Leijenhorst, 'Jan (III ) van Bergen', in: P.G. 
Bietenholzz en T.B. Deutscher eds., CE. I, 133-134; F.. Poullet, Les gouverneurs de province, 171-
172;; C F J. Slootmans J as metten lippen, 48-56 en 107-308; P. De Win, in: R. De Smedt ed., Les 
chevaliers,chevaliers, 179-183; Idem, 'Glymcs, Jan (III ) van (alias Bergen, Jan van)', in: NBW. 14, k. 214-
2211 en Idem, 'Engelbert II' , 85-115. 

0955 G lymes-Berghes, Lenard/L iénar t , 1, BR? 

aa Ongetwijfeld verwant met de boven genoemde leden van de familie, 

cc Kamerheer van de jonge Karel V sinds 21 juni 1517. L. behoorde tot Karels gevolg 

tijdenss diens eerste reis naar Spanje (1517) (48 s. per dag). 

ARABARAB RSA 23 f. 25v; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503. 
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0966 Glymes-Zevenbergen, Maximiliaan , heer  van Zevenbergen en van Greven-
broekk  (1485-152282), 1, HZ/BR 

aa M. was een zoon van Cornelis*. Peetvaders van M. waren Maximiliaan van Oosten-

rijkk en de hertog van Kleef. Meters waren Johanna van Brugge-Gruuthuse, echt-
genotee van Jacob II van Horn*  en Johanna van Halewijn, echtgenote van Jan I van 
Wassenaar*.. De peetouders gaven aan het kind uitgelezen geschenken: juwelen, zil-
verenn schalen en koppen. M. x Anna van der Gracht, burggravin van Yeurne, dame 
vann Leeuwergem en van Stavele (verwant aan de heer van der Gracht*?). 

dd M. was sinds 1514 lid van de Raad van Oorlog. 

ee In 1516 werd M. verkozen tot Yliesndder (Brussel, 18e kapittel). 

gg M. ontpopte zich tot een fel tegenstander van de Geldersen, wellicht ook omdat zijn 
bezittingenn in 1512-1513 door hen werden geplunderd. 

hh M. was één van de belangrijkste gezanten die namens de Nederlandse regering de 
Duitsee keurvorsten ervan overtuigden Karel V als keizer te kiezen in 1519. Mar-
garetaa schatte M.'s kwaliteiten als diplomaat naar waarde. In 1522 stond M. aan het 
hoofdd van een gezantschap dat naar paus Adnaan VI werd gezonden. Aangekomen 
inn Italië werd M. ernstig ziek. 

kk M. behoorde tot het gevolg van Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis. 
Maarr net zoals zijn ooms Jan III *  en Hendrik*  moest hij voortijdig terugkeren naar 
dee Nederlanden. Net zoals zijn oom Jan III *  was M. een felle tegenstander van de 
pro-Fransee politiek van Willem van Croy-Chièvres*. 

Jeann Molinet, Chroniques. I, 471; K. Brandi, Keiler Karel V, 81-84; Het Gulden Vlies, 39; C.J.F. 
Slootmans,, Jan metten lippen, 197-200 en A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 144; 
Idem,, Die Anfange Kar/s K , 25. 

0977 Laurent Gorrevod, baron van Marnai en van Montenai, sinds 1521 graaf van 
Pontt  de Vaux, burggraaf van Salins (-1529), 1, BO 

aa De familie van L. stamde uit Bresse. L x in 1509 Claude de Rivoire, dame d'honneur 

vann Margareta van Oostenrijk. Een broer van L. was bisschop van Maunenne (in de 
Alpen).. In 1529 werd deze kardinaal gecreëerd, dankzij de steun van Margareta. L. 
onderhieldd goede contacten met de familie de la Baume. 

cc L. kwram in 1507 samen met Margareta van Oostenrijk van uit de Savoie naar de 
Nederlanden.. Hij werd haar chevalier d'honneur en vertrouweling. In juni 1517 reisde 
L.. als tweede kamerheer van Karel V, met een gage van 48 s. per dag, mee naar 
Spanje.. In 1522 werd L. ook nog hofmeester van Karel. Hij volgde in deze functie 
Ferryy van Croy*  op. 

822 Dn jaartal is ontleend aan Slootmans. Het NXBU". X, k. 52 geeft 1544-45. Maar M. werd reeds 
tijdenss het kapittel van 1531 vervangen als Yliesndder. 
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dd L. zetelde sinds de komst van Margareta naar de Nederlanden in haar persoonlijke 
raad.. De Engelsen verdachten hem ervan vertrouwelijke informatie te lekken naar 
Margareta'ss tegenstanders, zoals Willem van Croy-Chièvres*. 

ee L. werd in 1516 verkozen tot Vliesridder (18° kapittel, Brussel). 

gg L. was gouverneur van Bresse. 
hh L. trad regelmatig op als Margareta's gezant in Engeland. Tijdens de campagne van 

15133 hield hij zich op bij het Engelse leger dat Terwaan innam. In oktober 1518 en 
inn juni 1519 onderhandelde L. met de Fransen. 

11 In de raadsvergaderingen gold L. als een trouw medestander van Mercurino di Gat-
tinara**  en Willem van Croy-Chièvres*. Na de terugkeer van Karel V naar de Neder-
landen,, in juni 1520, meenden Engelse gezanten dat L., na de twee genoemde heren, 
hett meest vooraanstaande raadslid van de keizer was. Na het overlijden van Willem 
vann Croy-Chièvres (1521) raadde L. Karel V aan Hendrik van Nassau* te kiezen als 
eerstee kamerheer. L. zag in de diplomaat en secretaris Jean Lalemand (+1555), heer 
vann Bouclans en net als L. een Bourgondiër, een concurrent. In 1526 beschuldigde 
L.. Jean er van dat hi] bij de onderhandelingen in de aanloop naar de vrede van 
Madridd veel te mild zou zijn geweest voor de Fransen. Karel V verleende L. een 
gewilligg oor en onthief Jean van al zijn functies. Jean leidde In 1518 verleende Karel 
VV L. een licentie om vierduizend Afrikaanse slaven naar de Amerikaanse koloniën te 
latenn verschepen. L. verkocht deze licentie aan een Genuese koopman. L. zou aan 
dezee transactie 25.000 dukaten hebben overgehouden. 

ARABARAB RSA 23 f. 24v; J.S. Brewer en R.H. Brodie eds., Letters and Papers. 11/2, nrs. 2807, 
2862,, 2929, 2964, 3210, 3212, 4146, 4244, 4440 en 4658 en III,  nrs. 224 en 1357; J.H. Elliott, 
ImperialImperial Spain, 145; A. Henne, Htstotrt du règne de Charles-Quint. I, 134; Het Gulden Vues, 39; F. 
Febvrc,, Philippe II et la Franche-Comté, 95-96; F. Otte, 'Die Negersklavenlizenz des Laurent de 
Gorrcvod',, 283-320; L. Sicking en R. Fagel, 'In het kielzog van Columbus', 318 n. 25; F. 
Walserr m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spanishen Zentralbehörden, 132, 257 

0988 Goux, Willem van, heer  van Wedergate83, (- na 24.05.1504 en voor 1507) 1, BR 
aa W. was een zoon van de kanselier van Bourgondië Pieter; hij was ook verwant met 

dee heer van Rups*. W. x met Isabelle van Hennin-Liétard, een dochter van Pieter*. 
W.. was tevens de broer van Johanna van Goux, de moeder van Lodewijk van 
Vaudrey*. . 

bb Pieter van Goux verwierf Wedergate, na tussenkomst van Filips de Goede in 1458, 
voorr de som van 3600 £. W. had een slepend geschil met Pieter van Lannoy*, heer 
vann Fresnoy, baljuw van Aalst, met het leenhof van Aalst en met de magistraten van 
Aalstt en Geraardsbergen omtrent de rechtspraak in enkele enclaves van deze heer-
lijkheid.. W. legde omstreeks 1490 ook een conflict dat hij met zijn schoonmoeder 
enn met zijn zwager Gerard van Hénin-Liétard (+ 1491; zie ook onder Pieter van 

833 Belangnjkc Brabantse heerlijkheid bij Ninove. 
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Hénin-Liétard)) had omtrent een grondrente ter beslechting voor aan de Grote 

Raad. . 

cc In maart 1477 was W. één van vierentwintig chevaliers de compatgne van Maria van 

Bourgondië.. In november trad W. aan als raadslid-kamerheer van MaxirniHaan. 

gg In 1479 nam W. deel aan de slag bij Guinegatte. Naar verluidt gedroeg hij zich 

moedigg op het slagveld, 

jj  In het najaar van 1482 nam \X'. namens de Brabantse adel deel aan de Aalsterse 

vergaderingg van de Staten-Generaal waar de vrede van Atrecht werd voorbereid. De 

magistraatt van Aalst schonk W., net zoals de andere delegatieleden, wijn. 

kk W. werd in 1475 door Karel de Stoute tot ridder geslagen. In 1482 was W. aanwezig 

bijj  de rouwdienst voor Pieter van Luxemburg, heer van Saint-Pol. 

RAGRAG Raad van l laanderen 34323; Jean Molinet, Chromques. 1, 98, 315 en 407; W.P. Blockmans, 
HandelingenHandelingen van de lieden. ƒ, 251, J T. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. cds., Chronologische lijsten. I, 378, 
4333 en 474 en //, 4 en 52, Gachard cd., 'Ordonnancc et ctat de la maison de Maximilicn', 118, 
J.. Hartier, Légistes et gens de finances, 228-229 en R. Van Uytven, Torst, adel en steden' 109-
110. . 

0999 Gouy, Jacob, heer  van Auby 8 4,1, W \ l , 

aa J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in 1477 (24 s. per dag indien present). 

gg Bij een poging om Atrecht nog in 1477 op de Fransen te heroveren, werd J. door de 

Fransenn gevangen genomen. Twee jaar later nam hij deel aan de slag bij Guinegatte. 

)) In april 1482 was J. namens de Maamse adellijke stand present bij de Gentse verga-

deringg van de Staten-Generaal. Enkele weken later, bij de vergadering in Aalst, 

hoordee J. tot het gevolg van Maximiliaan. De magistraat van Aalst schonk hem 

toen,, samen met de andere leden van het herogekjke gevolg, wijn. J. was van 1481 

tott 1483 en dus op dat ogenblik hoogbaljuw van Gent. 

hh J. behoorde tot de ondertekenaars van de vrede van Atrecht. Hij maakte deel uit van 

dee stoet edellieden die de jonge Margareta van Oostenri jk begeleidde, toen die in 

uitvoeringg van dit verdrag, werd overgedragen aan leden van het Franse hof. 

W.P.. Blockmans cd.. Handelingen van de Leden, 7, 223; Gachard ed., 'Ordonnancc et ctat de la 
maisonn de Maximilicn', 118, Jean Molinet, Chromques. I, 183, 305, 378 en 417, L R Gachard 
ed.,, 'Lettres inédites de Maximilicn' f1851). 31-42; J.M. Cauchics, 'Maximilicn d'Autnche et 
Iee traite d'Arras', 160 en R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 449. 

Dep.. Nord, arr. en k. Douai. 
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1000 Gracht, van der  / des Fossés, (heer  van Heule? of van Schardau/Scardam en 

vann Melsen85?) (- 8.03.1488?), 1, VL 

dd Maria van Bourgondië benoemde op 26 maart 1477 een heer van der  Gracht tot Ud 
vann haar Grote Raad. Dit raadslid werd in het najaar van 1480 belast met een 
geheimee missie naar kardinaal GiuUano della Rovere, de latere paus Julius II . Van 
derr  Gracht kwam zeker uit Maanderen maar wie er precies achter deze naam 
schuilgaatt is moeilijk te achterhalen. Een Wouter van der  Gracht wordt in 1494-'95 
vermeldd als raadslid-kamerheer en heer van Heule (J.T. de Smidt, E.I. Strubbe e.a. 
eds.,, Chronologische lijsten. I, 444). Hij is dan verwikkeld in een proces voor de Grote 
Raadd tege Martin de Hames om het bezit van lenen. Deze Wouter van der Gracht 
namm tussen 1477 en 1496 ook elf maal deel aan een vergadering van de Maamse 
Ledenn of Staten. We kennen tevens een Willem van der  Gracht. Karel de Stoute 
steldee deze man in 1468 aan tot capitcun vander vgecost. Hij kreeg de opdracht de 
Vlaamsee kust te verdedigen en de visserij te beschermen Q. Paviot, La politique navak 

desdes dues de Bourgogne, 22 en 160). Een zekere Gilli s van der Gracht werd op 15 maart 
14777 op bevel van de Staten-Generaal opgepakt te Bergen. Op hem rustte de 
verdenkingg dat zou hebben samengewerkt met de Fransen. Doch dankzij de tussen-
komstt van Maria van Bourgondië werd hij snel daarna vrijgelaten. Deze Gilli s was 
burggraaff  van Gavere, bovendien behoorde als schepen van de Keure tot de Gentse 
magistraatt (W. Paravicini, Guy de Brimeu, 459 n. 40 en 462 n. 55.). 

jj  In juni 1482 duidde Maximiliaan een heer  van der  Gracht aan om namens de 
Vlaamsee adel over vrede te onderhandelen met Lodewijk XI Q. de Saint-Genois ed., 
'Lettress adressées par Maximilien I°', 391-392 nr. 30 en W.P. Blockmans, De volks-

vertegenwoordiging,vertegenwoordiging, 307 n. 19.). Adriaan en Wouter  van der Gracht behoorden, 
namenss de Vlaamse Staten, tot de ondertekenaars van de in mei 1488 gesloten over-
eenkomstt die leidde tot de vrijlating van Maximiliaan uit Brugge (Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. II, 22). 

kk In de vroege ochtend van 8 maart 1488 werd een Jan van der Gracht, lid van de 
Raadd van Maanderen en heer van Melsele, samen met enkele andere Gentse nota-

belen,, zonder enige vorm van proces onthoofd door leden van het revolutionaire 

Gentsee stadsbestuur. Volgens Jean Molinet zou deze Jan tijdens de regering van 

Karell  de Stoute pensionaris van de stad Gent zijn geweest (Chroniques. I, 624). In 

W.P.. Blockmans ed., Handelingen van de Leden. I en 7/ duiken nog vier andere adellijke 

herenn van der Gracht op. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323 en A.J.M. Kerckhoffs-de Hcij, De Grote Raad. II, 78. 

*55 Prov. Oost-Vlaanderen, arr. Gent, gemeente Merelbeke. 
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1011 Gruyère86, Lodewi jk , graaf van, (1492) 1, BO 

aa L. was de zoon van Frans I. L. x Claude van Seyssel. Het echtpaar had zeker een 

zoon:: Frans II . Deze was nog minderjarig bij L.'s overlijden. 

bb L. hield sinds 1475 het graafschap Gruyère van de hertog van Savoie. 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

gg Tijdens de jaren 1470 nam L. het aanvankelijk samen met de Zwitserse eedgenoten 

opp tegen de hertogen van Bourgondië en Savoie. Zo streed hij in 1475 bij Morat aan 

Zwitsersee zijde. Later bemiddelde L. russen de hertog van Savoie en de eedgenoten. 

Tijdenss de zomer van 1477 vocht L. aan Bourgondische zijde in Henegouwen tegen 

dee Fransen. 

11 Kwam L. samen met Jacob van Savoie', graaf van Romont naar de Nederlanden? L. 

liett het kasteel van Gruyère versterken en de kapel verfraaien. Deze verbouwings-

werkenn brachten L. in geldnood. 

)eann Mohnet, Cbromques. I, 237en 246, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilien',, 119 en 11. Naef, Le chateau el la ville de Gruyère, 19-23. 

Guevara,, D i e g o, heer  van Jonvelle8"  (+ 12.1520), 1, B O 

D.. was een verre verwant van Inigio van Guevara, die in 1451 als eerste Aragonees 

wass verkozen tot Vliesndder. Een andere verwant Antonio, bisschop van Mon-

dorïedoo (+ 1545) verwierf faam als historiograaf van Karel V's regering. D. was de 

(oudste?)) zoon van Ladrón*. Pedro*  was een broer van D. Ui t de relatie van D. met 

eenn zeker Johanna Marchans, sproot een dochter, Jacquemine. D. verwekte ook een 

zoon,, FiUps, bij de Brusselse Francisca Esmez. D. duidde deze Filips aan als zijn 

enigee erfgenaam. Pedro betwistte het testament van zijn broer D. Hij wilde ook een 

deell  van de koek. Filrps was verbonden aan het hof van Karel V. Hij vestigde zich 

laterr in Madrid. Na Filips' overlijden kocht koning Filips II uit zijn boedel o.a. zes 

schilderijenn van Jeroen Bosch, Van Eycks portret van het echtpaar Arnolfini en 

werkk van Rogier van der Wevden. 

D.. erfde na het overlijden van Ladrón diens heerlijkheid Jonvelle. De Franse gou-

verneurss van Bourgondië uit het huis La TrémoÜle gunden D. deze erfenis niet. 

Langlopendee processen ontsponnen zich. 

Inn 1505-1506 was D. hofmeester van Johanna van Castilië. Na het overlijden van 

Füipss de Schone reisde D. terug naar de Nederlanden. In juni 1517 was D. hof-

meesterr van de jonge Karel V. Hij ontving toen 48 s. per dag. In september 1517 

volgdee D.'s aanstelling tot hoofd van de hofhouding van de Ferdinand, Karel V's 

jongeree broer (zie ook onder k). 

''''  Zwitserland, kanton I-'ribourg. 

Bourgondië,, Dep. Haute Saóne, k. Jusscv. 
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hh D. behoorde tot het gevolg van Filips de Schone toen deze in 1505-1506 voor de 
tweedee maal naar Spanje reisde (zie ook onder c). D. onderhandelde toen namens 
Filipss met Ferdinand van Aragon. In het voorjaar van 1515 trad D. op als gezant 
vann Karel V in Engeland. De Engelse raadslieden omschreven D. als een subtle 

fellow.fellow. In 1516 vertegenwoordigde L. Karel en Maxinnliaan aan het Franse hof. 

kk D. was een verklaard tegenstander van Ferdinand van Aragon. Hij leefde lange tijd 
inn ballingschap aan het Nederlandse hof. D. oefende zelfs enkele functies uit in de 
Nederlanden.. Zo was hij een ü)d)e waterbaljuw van Amemuiden. In de Nederlan 
denn stond D. bekend als een tegenstander van een pro-Franse politiek. D. dankte de 
belangrijkee functies die hij in 1517 verwierf zeker deels aan deze houding (zie ook 
onderr c). 

11 In 1491 werd er in Mechelen een Pas d'armes georganiseerd ter gelegenheid van het 
kapittell  van het Gulden Vlies dat daar toen aan de gang was. D. nam deel aan de 
feestelijkheden.. D. overleed in Brussel en werd aldaar begraven in de Zavelkerk. 

Gachardd cd., Collection des voyages. II, 503; jean Molinet, Chroniques. II, 227; R. Fagel, De Hispa-
no-\no-\ 'laamse wereld, 326-327; F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbe horden, 11 en 
1322 n. 10 en A. Walther, Die Anfdnge, 58-59, 64, 143 n. 4, 162-163. 

1033 Guevara, Don Ladrón de, heer  van Jonvelle, (- voor september 1506), 1, BO 
aa L. was de vader van Diego* en van Pedro*. L. had uit een relatie met een zekere 

Odiliee van Gotherin ook een buitenechtelijke dochter: Margareta. Deze dochter 
ontvingg haar opvoeding aan het hof. 

bb L.'s zoon Diego* erfde diens voornaamste bezittingen, w.o. de Bourgondische heer-

lijkheidd Jonvelle. 
cc In november 1477 was L. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. Sinds 1493-1494 

wass L. hofmeester van Filips de Schone. In 1495 trad L. dan weer op als raadslid-

kamerheerr van Filips. 
gg Karel de Stoute sloeg L. in 1475 tot ndder. In 1479 nam L. deel aan de slag bij 

Guinegatte. . 
hh In 1485 was L. aanwezig bij Maximiliaans uitverkiezing tot Rooms-koning te Frank-

furt.. In 1487 reisde L. in opdracht van Maximiliaan vanuit de Nederlanden naar 
Malaga.. Hij vervoerde toen twee schepen vol met artillerie die was bestemd voor de 
Spaansee koningen. In was 1490 was L. Bourgondisch gezant in Engeland. In 1491-
'922 verbleef hij weerom in Spanje. In 1496 rustte L. de schepen uit die Margareta 
vann Oostenrijk naar Spanje moesten brengen. L. en zijn zoon Diego begeleidden 
Margaretaa vervolgens ook naar Spanje. 

ARABARAB RSA 23; J. Chmel ed., Urkunden, 539; Jean Molinet, Chroniques. I, 99, 310 en 484; 
Gachardd ed., 'Ordonnance et ctat de Ia maison de Maxirmlien', 118, R. Fagel, De Hispano-
ll  'laamse wereld, 7>2G-}>21 en A. Walther, Die Anfdnge, 58-59. 



320 0 HAN SS COOLS 

1044 Guevara, Don Pedro, 1, IB 

aa P. was een zoon van Ladron*  en een broer van Diego*. 

cc In I497 was P. écuyer tranchant van Füips de Schone. In 1517 was P. kamerheer van 
Karell  Y; hi) ontving toen 48 s. per dag. 

hh FÜips de Schone zond P. in juni 1505 als zijn gezant naar Ferdinand van Aragon. 

Ferdinandd liet P. aanhouden. Op deze wijze vergold Ferdinand de opsluiting van 
zijnn vertrouweling en secretaris Conchillos door Filips de Schone. Na 1506 fungeer-
dee P. als gezant van Maximüiaan bij Ferdinand. Ook in deze functie bleef gevangen-
schapp hem niet bespaard. Ferdinand Het P. in 1509, ten tijde van de Liga van 
Kamenjk,, opnieuw voor enkele maanden opsluiten. 

kk Na het overlijden van Füips de Schone betrapten getrouwen van Ferdinand P. die 
zichzich had vermomd als een dienaar van een andere heer. Onder foltering bekende P. 
datt hi) in samenspraak met Maximiliaan en een aantal edelen uit het Iberisch 
schiereilandd een complot tegen Ferdinand had opgezet. 

AR.4BAR.4B RSA 23 f. 25r; R. Fagcl, De Hispano-X 'bamse wereld, 327 en A. Walther, Die Anfange 
KarliKarli  I'., 58-59, 61 en 82. 

1055 Gulpen, Hendri k van, 1, LI 

ff  In 1515-1516 was H. stadhouder van Limburg en van de Landen van Overmaze. 

H.. Poullet, Les gouverneurs de province, 147. 

1066 Halerredinges, heer  van, I, VL? 

cc H. werd in maart 1477 vermeld als één van de vierentwintig chevaliers de compatgne van 
Mariaa van Bourgondië. 

RAGG Raad van Vlaanderen 34323. 

1077 Halewijn 88, Antoon van, heer  van La Chapelle89, meester  (-08 1479) 1, YL 

aa De familie van Halewijn was een vooraanstaande Vlaamse adellijke familie. A. was 
eenn zoon van Wouter IV en Jacoba de Wisch. 

cc In maart 1477 werd A. vermeld als één van de vierentwintig chevaliers de compaigne van 

Manaa van Bourgondië. A. moest zijn post toen delen met Pieter van Hennin-
Liétard,**  heer van Boussu. 

dd A. was audiëncier geweest van Karel de Stoute, 
gg A. sneuvelde in de slag bij Guinegatte. 

jj  A. nam deel aan de vergadering van de Staten-Generaal die in september 1478 te 

Dendermondee werd gehouden. De plaatselijke magistraat schonk hem toen wijn. 

KHH Halluin, Dep. Nord, arr. Lille, k. Tourcoing. 
H'JJ = Westkapelle, prov. West-Maanderen, gem. Knokke-Heist? 
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RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; Jean Molinet, Chromques. I, 313 en W.P. Blockmans cd., 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 73. 

1088 Halewijn , Joris, heer  van (ca. 1470-1536/37), WVL 
aa Joris was de tweede zoon van Jan II en Johanna van der Clyte, de erfdochter van 

Komen.. De moeder van J. was een bijzonder invloedrijke dame aan het Bourgon-
dischee hof. Zij behoorde tot de hofhouding van Maria van Bourgondië en Johanna 
vann Castilië. J. x Antoinette van Sint-Aldegonde (+ 1527). Uit hun huwelijk werden 
vierr kinderen geboren: één zoon en drie dochters. 

bb Na de ontijdige dood van zijn vader (1473) en zijn oudere broer Wouter verkreeg J. 
dee heerlijkheid Halewijn. Deze heerlijkheid werd gehouden van de Zaal van Rijsel, 
err was hoge rechtsmacht aan verbonden. In 1474 bedroeg het jaarinkomen ervan 
5544 £. Deze heerlijkheid omvatte 160.000 roeden land en renten op nog eens 
224.0000 roeden. Daarnaast behoorden nog drie lenen in het Rijselse met een jaarop-
brengstt van 370 £ tot het patrimonium van de Halewijns. Na de dood van zijn 
moeder,, in 1512, voegde J. hier nog de heerlijkheid Komen aan toe. De jaarop-
brengstt van de Komense goederen bedroeg in 1474 1832 £. 

cc In februari 1500 duikt J.'s naam voor het eerst als kamerheer op in de hoflijsten. Op 
55 oktober 1500 werd zijn dagvergoeding opgetrokken van 30 s. tot 36 s. J. nam 
tevenss als kamerheer deel aan de eerste Spaanse reis van Filips de Schone (1501-
1503).. Zijn dagvergoeding bedroeg toen immer 36 s. In juni 1517 behoorde J. als 
kamerheerr tot de hofhouding van de jonge Karel V. Inmiddels bedroeg zijn dag-
vergoedingg 48 s. 

gg In 1519 speelde J. een rol bij het beleg van Doornik. 
hh Ook na 1506 was J. actief in verschillende gezantschappen voor de Habsburgse vor-

sten:: in 1505-1506 voor Margareta van Oostenrijk, in 1520-1521 voor Karel V en in 
15244 voor Karels broer Ferdinand. 

11 J. studeerde van 1493 af aan de Leuvense artes-faculteit. J. verwierf vooral bekend-
heidd als humanist. Hij zag het als een opdracht om de leden van de hoge adel kennis 
tee laten maken met de cultuur van de oudheid en van de renaissance. Hij ontwierp 
eenn methode om Latijn te leren zonder gebruik te maken van de spraakkunst. 
Verderr stond J. bekend als de auteur van een nu verloren gegaan drietalig woorden-
boekk (Latijn - Frans - Nederlands) en tal van andere humanistische werken. J. was 
eenn kennis en mecenas van Erasmus en Vivès. Tevens bezat hij een schitterende 
bibliotheek.. J's achterkleinzoon Karel van Croy (+ 1612) zou deze bibliotheek later 
erven.. Ten slotte zou ze in 1614 te Brussel worden geveild. 

ARABARAB RSA 23 f 25r; ADS B 3779, Gachard ed., Collection des voyages. 1, 348, Lodovico 
Guiccardini,, Descrittione di tutti i Paesi Bassi, 450-451, G.H. Gools, Met raad en daad?, 173-175 en 
G.. Matheussen, 'Haloinus Georgius', in: XBIF. 7, k. 310-316. 
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1099 Halewijn , Lodewijk van, heer  van Piennes90 (-1519), 1, AP 

aa L. was een zoon van Joost, soeverein-bal) uw van Maanderen, en van Johanna van 

Laa Trémouüle. L. had een zus: Johanna, die trouwde met Jan I van Wassenaar*. 

cc L. was een kamerheer geweest van Karel de Stoute. In november 1477 trad hij als 
raadslid-kamerheerr toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 

gg L. nam deel aan het beleg van Neuss. In 1478 was hij nog even aanvoerder van één 

vann Maximiliaans ordonnantiebenden van 50 lansen. 

hh In 1507 reisde L. samen met zijn neef Jan van Wassenaar*  naar Venetië. Zij 

moestenn pogen de Republiek te verzoenen met Lodewijk XI I en Maximiliaan. L. en 
Jann slaagden niet in die opzet. Vervolgens sloten paus Julius II , koning en keizer in 
decemberr 1508 de Liga van Kamerijk die tot doel had de macht van de Serenissima te 
breken. . 

kk Volgens D. Potter werd L. reeds in 1466 door de Fransen gevangen genomen. 

Opgeslotenn in 's konings beruchte kelders zou L. besloten hebben in dienst te 
tredenn van de Franse koning. Hoe dan ook, na de dood van Lodewijk XI steeg L.'s 
aanzienn aanzienlijk. Hij was een prominent raadslid tijdens het regentschap van 
Annaa en Pieter van Beaujeu. Sinds 1486 bekleedde L. ook het gouverneurschap van 
Béthune.. Later werd L. ook nog gouverneur van Péronne en ten slotte van heel 
Picardië.. Eén van zijn zoons bracht het tot bisschop van Amiens. In 1490 ontving 
L.. 10.000 £ ter compensatie van zijn in Maanderen in beslag genomen land-
goederen.911 L. haalde wellicht voordeel uit Filips de Schones streven naar vrede met 
Frankrijk.. Hij kon tijdens diens regering weer genieten van het bezit van landerijen 
inn de buurt van Ronse. 

Jeann Molinet, Chromqws. I, 96, 524 en 560 en II, 41, 138, 405, 413, 449 en 550, |.T. de Smidt. 
KI .. Strubbe e.a. eds.. Chronologische lijsten, ƒ, 494; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la 
maisonn de Maximilien', 118; Ciuillaume, Histoire des bandes d'ordonname, 207, II.GA. Obreen, 
GeschiedenisGeschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 36 en 39 en D. Potter, War and government, 50 en 315. 

1100 Halewijn , Roeland van, ridder,  (na 1501) 1, \*L 
aa Een bastaardlid van de familie? 

cc In november 1477 werd R. aangesteld tot raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

gg R. voerde in 1476 een compagnie van 100 lansen aan. Deze werden eerst ingezet bij 
Abbeville,, later in Lotharingen. In 1492 was R. één van de aanvoerders van de Duit-
see troepen die namens Maximiliaan oproenge bewegingen neersloegen in Holland 
(Beverwijk). . 

<;oo Piermes-Onvillers, dep. Somme, arr. Montdidier of de tegenwoordige gemeenten Noord-
peenee en Zuytpeene in dep. Nord, arr. Dunkerque, k. Cassel. In Nederlandstalige bronnen 
wordtt Piennes steevast aangeduid als Peene. 
';'' Deze lagen vooral in de buurt van Kassei. 
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jj  In augustus 1480 ontving R. brieven van de Vlaamse Leden (i.v.m. het verpachten 

vann ambten?). In 1493 werd R. uitgenodigd om namens de Vlaamse adel deel te 

nemenn aan de zitting van de Staten-Generaal die in april en mei van dat jaar te Gent 

werdd gehouden. 

kk R. was in 1481 hoogbaljuw van Brugge. De stedelingen verdachten hem van corrup-

tie.. Op hun aandringen verbood Maximiliaan R. in het voorjaar van 1482 nog langer 

openbaree ambten te bekleden. R. werd ook een tijd verbannen uit Maanderen (wel-

lichtt ten tijde van en door de eerste regentschapsraad). In 1501 was R. nog schout 

vann het ambacht Axel. 

Jeann Molinet, Chroniques. I, 148-149 en II, 299; W.P. Blockmans ed., Handelingen van de Leden. I, 
1511 en 291 en II, 640; J.T. de Smidt, KI . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 466, Gachard 
ed.,, 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119; W.P. Blockmans, 'Autocratie ou 
polyarchies,, 261, Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 208 en Kervyn de Lettenhove, 
HtstoirtHtstoirt de Flandrt. Tome IV, 289. 

1111 Hamède, Arnoud VI , heer  van Condé92,1, HE 
aa Was A. verwant aan de Hameiddes die bezittingen hadden in het Rijselse; zoals 

Jehann en Michel de Ie Hameidde? Jehan de Ie Hameidde was in 1475 reeds meer dan 
700 jaar oud. Zijn leen bracht toen 340 £ per jaar op. Zijn jongere broer Michel hield 
inn 1475 ook een leen in het Rijselse. De opbrengst hiervan bedroeg 232 £. Michel x 
Johannaa van Mourcourt. Uit hun huwelijk werden 8 kinderen geboren: 3 jongens en 
55 meisjes. Michel maakte op 29 juni 1486 zijn testament op te Doornik. Hij over-
leedd voor 24 januari 1487. A. was de zoon van een gelijknamige vader (+ ca. 1475). 
A.. x Johanna van Rijsel. A. had een bastaardbroer. 

cc Maximiliaan stelde A. aan tot raadslid-kamerheer in november 1477. 
gg A. verdedigde in 1477 Henegouwen op hardnekkige wijze tegen de Fransen. 

11 A. liep in 1482 mee in de begrafenisstoet voor Pieter van Luxemburg*. 

ADNADN B 3779; 3781 en 3782; BLAdd. ms. 12449 f. 141v;Jean Molinet, Chronïques. I, 237, 256-
257,, 265 en 407; J.T. de Smidt, KI . Strubbe, Chronologische lijsten. I, 416; Gachard ed., 'Ordon-
nancee et état de la maison de Maximilien', 119, C.H. Cools, Mei raad en daad?, 175-176 en T. 
Ixrundan,, 'Stanstique feodale. III . lx- Pêvcle', 40-41. 

1122 Hamède9* , Michel, 1, HE? 
aa Volgens de samensteller van de index op de Chronïques van Jean Moünet was M. een 

zoonn van Arnoud V. Was M. dus een broer van Arnoud VI? Of dezelfde als de 
Michell  die in de vorige notitie voor het voetlicht werd gehaald? 

cc Maximiliaan benoemde M. tot raadslid-kamerheer in november 1477. 
gg De Fransen namen M. krijgsgevangen bij Guinegatte in augustus 1479. 

922 Bedoeld is wellicht: Condé-sur-1'Escaut: Dep. Nord arr. Valenciennes. 
933 Hamaide in de prov. Henegouwen. 
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Jeann Molinet, Chromques. I, 307 en 313 en Gachard ed. 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilien',, 118, 

1133 Hames94, Jan van, heer  van Sangatte en van Bondues, ridder,  (-voor 1494) 1, 
AP P 

aa Het geslacht Hames kwam oorspronkelijk uit Artesië. Deze tak hield ook lenen in 

dee buurt van Rijsel. J. was een zoon van Hugo en van Johanna van Estou(te?)vüle. ]. 
xx jacoba van Oignies. Was Jacoba verwant aan de leden van gelijknamige familie 
(ziee aldaar)? Uit het huwelijk russen }. en Jacoba sproot zeker één zoon: Martijn. 
Dezee was nog minderjarig bij het overlijden van zijn vader. Rond 1525 zou hij tot 
dee entourage van Karel V behoren. 

bb Ca. 1475 hield J. twee lenen in de kassetnj van Rijsel. Deze tenen brachten jaarlijks 

"^OO £ op. In december 1482 kreeg J. krachtens de vrede van Atrecht de inkomsten 
diee hi) haalde uit lenen in de buurt van Amiens terug. Deze lenen waren eerder 
aangeslagenn door de Fransen. 

cc ]. was reeds raadslid-kamerheer van Karel de Stoute voor 1470. In maart 1477 trad 
J.. als één van de 24 chevaliers de compaigne toe tot de hofhouding van Maria van Bour-
gondië.. In november 1477 wordt J. ook vermeld als raadslid-kamerheer van Maxi-
miliaan. . 

ff  In 1479-1480 werd J. gouverneur van Waals-Vlaanderen. Hij oefende dit ambt zeker 

niett langer uit dan tot 20 februari 1484. 
gg Ca. 1473 was J. een van de Bourgondische aanvoerders van de krijgsmacht die 

Saint-Valéry-sur-Sommee aan de Fransen had verloren. J. moest toen losgeld betalen. 
Inn 1474 nam J. deel aan het beleg van Neuss. Van 1477 tot 1479 was J. kapitein van 
hett kasteel van Rijsel. In 1478 was J. aanvoerder van een ordonnantiebende van 50 
lansen.. Hij bevocht toen de Fransen in Henegouwen. Een jaar later behoorde J. ook 
tott de Bourgondische strijders in Guinegatte. Eind november 1479 vroeg J. namens 
dee centrale regering aan de magistraat van de kasselnj leper geld voor te schieten, 
opdatt hi) troepen zouden kunnen legeren langs de grens met Frankrijk. 

jj  In het najaar van 1482 nam J. namens de tweede stand deel aan de Aalsterse verga-
deringg van de Staten-Generaal die deübereerde over de vrede met Frankrijk. 

11 Karel de Stoute benoemde J. in 1468 tot baljuw van Kortrijk. Waarschijnlijk oefen-

dee J. dit ambt met lang uit, want reeds op 1 januari 1470 werd er een opvolger voor 
J.. aangesteld. In oktober 1482 woonde J. de begrafenis van Pieter van Luxemburg-*' 
bij . . 

RAGRAG Raad van l 'laanderen 34323; Jean Molinet, Cbromques. ƒ, 96, 265, 305, 391 en 408, W.P. 
Blockmanss ed., Handelingen van de Leden, ƒ, 121 en 251; J.T. de Smidt, H.I. Strubbe e.a. eds., 
ChronologischeChronologische lijsten. I, 63 en 444; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximi-

''MM Hames Boucres, dep. Pas-de-Calais, arr. Boulogne, k. Guines. 
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ljcn',, 118, C.H. Cools, Met raad en daad?, 176-177, Guülaume, Histoire des bandes d'ordonnanct, 
209;; H. Poullet, Les gouverneurs de province, 179 cn j. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, 632. 

1144 Hannart , Jan, burggraaf van Lombeek95, heer  van Liedekerke (1539), 1, BR 

aa J. verwierf zijn adellijke titel door zijn huwelijk met weduwe Margareta, burggravin 

vann Lombeek. Deze Margareta was een dochter van Adnaan Vüain*  en Josstne van 

Romerswalle.. Door dit huwelijk werd J. de enige erfgenaam van Adnaan. Uit het 

huwelijkk tussen J. en Margereta sproot een zoon: Karel. Deze zou later trouwen met 

Annaa Scheyfre, dochter Jan Scheyfre, kanselier van Brabant. J x 2 met Agnes Lopez 

dee Toledo. 

bb De Grote Raad veroordeelde J. op 31 maart 1525 tot het betalen van enkele renten 

diee rustten op landerijen bij Aalst aan Filips van Montmorency*, heer van Nevele. 

dd In 1520 trad J. toe tot de Geheime Raad van Margareta van Oostenrijk (zie ook 

onderr 1). Bij de oprichting van de Raad van State in 1531 werd J. lid van dit college. 

J.. was toen de enige raadsheer die niet tot het Gulden Vlies behoorde of bisschop 

was.. Wel nam Karel V J. op in de Spaanse orde van Santiago. Na een verblijf aan 

hett Franse hof zetelde J. in 1538 opnieuw in de Raad van State (zie ook onder h). 

hh In de lente van 1516 reisde J. samen met Pedro de Urrea van Maximiliaan naar Mar-

garetaa (zie ook onder 1). In 1524 vervulde J. een diplomatieke missie in Duitsland. In 

15322 zond Karel V J. als gezant naar Frans I. J. verbleef tot 1536 aan het Franse 

hof. . 
kk Aan het hof beschouwde men J. als een vertrouweling van Willem van Croy-

Chièvres**  en een aanhanger van de pro-Franse factie. 
11 Sinds 1508 gold J. als een invloedrijk secretans van Maximiliaan van Oostenrijk. In 

15122 is J. secretans van de latere Karel V. Hij streek toen 12 s. per dag op. In 1516 
werdd J. secretans van aartshertog Karels Geheime Raad. In 1522 reisde J. samen 
mett Karel Y naar Spanje. Zijn titel luidde toen: premier secrétaire et audienaer. 

J.T.. de Smidt, F I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 345, M. Baclde, De collaterale raden, 
266-267;; R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld, 341; L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van 
Hongarije,Hongarije, 144; A. Ilenne, Histoire du règne de Charles-Qmnt. II, 322; F. Walser m.m.v. R. 
Wohlfeil,, Die Spamschen Zentralbehörden, 159 n. 36 en A. Walther, Die Anfdnge Karls t'., 106, 
154,, 229 en 245. 

1155 Haplaincourt 96, Karel, heer  van, 1, AP? 
cc K. was raad slid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 
11 Hi] werd in 1475 door Karel de Stoute tot ndder geslagen. 

'JSS Nu Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Prov. Maams-Brabant, arr. HalleATUvoorde, gemeente 

Roosdaal. . 
%% Misschien: Happencourt, Dep. Aisne, arr. Saint-Quenün, k. Saint-Simon? 
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Jeann Molinct, Chromques. /, 98; Gachard ed., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximilien', 
118. . 

1166 Harchies97, Jan, heer  van, 1, HE 

aa Zoon van Jacob en van Antoinette van Baenst. Deze Jacob, baljuw van Blaton, was 
inn 1473 aanvoerder van een compagnie van 100 lansen en hij sneuvelde in 1475 te 
Gransonn (cfr. W. Paravicini, Guy de Bnmeu, "?16 en Jean Molinet, Chromques. ƒ, 140). 
J.. was een neef van Filips bastaard van Brabant*, heer van Kruibeke. We kennen 
ookk een Gerard van Harchies, die in 1473-74 heer van Liesveld in Holland was en 
daarr jaarlijks 94 £ uit puurde. Deze Gerard hoefde niet bij te dragen aan de afkoop-
somm van 3000 £ die de Hollandse edellieden in november 1476 aan Karel de Stoute 
aanboden.. Hijzelf of zijn plaatsvervanger verrichtten toen reeds leendienst in het 
legerr van de hertog. Op welke wijze was deze Gerard verwant met f.? 

cc J. was raadshd-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

gg In 14 9̂ streed J. in de buurt van Kamenjk tegen de Fransen. Een jaar later leverden 
muitendee Duitse troepen slag tegen J.'s compagnie die zich toen in Luxemburg 
bevond. . 

11 In februari 1478 verbleef J. aan het hof. Muitende Duitse troepen uit Valenciennes 
namenn tijdens J.'s afwezigheid zijn kasteel in en gijzelden er zijn familie. 

Jeann Molinet, Chromques. I, 241, 293 en 332; J.T. de Smidt, IU. Strubbe e.a. eds., Chronologische 
lijsten,lijsten, ƒ, 105; J.G. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 415; Gachard ed., 
'Ordonnancee et état de la maison de Maximilien', 118 en A. Janse, 'Het leenbezit van de 
Hollandsee ridderschap', 181 en 199. 

Harchies:: Prov. Henegouwen, arr. Aat, kanton Quevaucamps, gemeente Bemissart. 
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1177 Haye98, Jan van la, heet van Saint-Michel" , 1, W\X 
aa De van la Haye's behoorden tot een bekend Rijsels koopmansgeslacht dat in de 

vijftiendee eeuw was doorgedrongen tot de lokale adel. 
bb In 1475 hield J. twee lenen in het Rijselse met een gezamenlijke jaaropbrengst van 

933 £ 
cc Sinds 14.09.1477 was J. chevalier de compaigne van Maria van Bourgondië. Hij volgde 

Joostt van Lalaing*  op in deze functie, 
gg In 1478 voerde J. 20 lansen aan uit de compagnie van de heer van Beveren. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; C.H. Cools, Met raad en daad?, 178 en Guillaume, Histoire des 
bandesbandes d'ordonnance, 211. 

1188 Hennin-Liétard , Filip s van, heer  van Boussu100 en Galmaarden101 (1464-1511) 

1,, HE/NAM 
aa F. was een zoon van Pieter*. 
bb F. erfde in 1491, na de dood van zijn broer Gerard, diens bezittingen. 
cc F. werd in februari 1500 vermeld als kamerheer. Zijn dagverdgoeding bedroeg toen 

300 s. Zijn diensttijd liep van mei tot en met oktober. Een jaar later vergezelde F. 
Filipss de Schone als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis. 

gg In 1491 streed F. tegen de medestanders van Füips van Kleef*. Hij nam hij toen het 
kasteell  van Mortaigne in. Zijn vader had deze burcht eertijds als slotvoogd beheerd. 

Laterr werd ze bezet door Pieter van Gavere (een neef van F.). 
hh In 1492 maakte F. deel van een Bourgondisch gezantschap dat naar Parijs reisde. 

Dezee ambassade stond onder leiding van Engelbrecht van Nassau*. 
II  F. en Jan van Lannoy*, heer van Mignoval betwistten elkaar het baljuwschap over 

dee bossen van Henegouwen. De Grote Raad beslechtte het geschil op 22 augustus 

14933 in het voordeel van F. 

ARABARAB RSA 22 f. 106v; J.T. de Smidt, E.I. Strubbe e.a. eds. Chronologische lijsten. I, 267; 
Gachardd cd., Collection des voyages. I, 348 en Jean Molinet, Chromaues. II, 229-230, 251 en 506. 

988 La Have: gehucht van Foncquevülers, Dep. Pas-de-Calais. 
''),}),} Er bestaan twee dorpen met deze naam in het Dep. Pas-de-Calais en één in het Dep. van 

dee Aisne. 
Vn>Vn> Nu Prov. Henegouwen, eertijds een Naamse enclave. 
1011 Nu Prov. Ylaams-Brabant, eertijds graafschap Henegouwen. 
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1199 Hennin-Liétard , Pieter  van, heer  van Boussu102, van Blagnies en van 
Galmaardenn (29.09.1433-26.06.1490), 1, HE/NAM 

aa P. was de zoon van Jan van Hennin-Liétard, heer van Boussu (+ 1452) en Katha-

nnaa van Bediune (+ 1458). P. x in 1453 Isabella, de jongste dochter van Willem van 
Lalaing,, stadhouder van Holland, Zeeland en West-Fnesland. Uit dit huwelijk spro-
tenn zeven kinderen: Jacob (die zijn vader niet overleefde), Gerard (+ 1491), Füips* 
(1464-1511,, de latere heren en graven van Boussu stammen van hem af), WÜhel-
minaa x Füips van Barbencon, Isabella x Willem van Goux*, heer van Wedergate, 
Gabnëllee x Jan van Barbencon en Francoise, die vroeg overleed. 

cc P. was achtereenvolgens raadslid-kamerheer van Füips de Goede en van Karel de 
Stoute.. In maart 1477 moest P. zijn aanstelling als chevalier de compatgne van Maria van 
Bourgondiëë delen met Antoon van Halewijn*. P. was tevens sinds november 1477 
raadslid-kamerheerr van Maximiliaan. Hij ontving toen 24 s. per dag indien hij aan-
wezigg was aan het Hof. 

ee In 1481 werd P. verkozen tot \Tiesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 

gg In 1477 bood P. weerstand tegen de Franse invallen, o.a. als kapitein van de Hene-
gouwsee vesting Le Quesnoy. In 1478 nam P. het kasteel van Boussu, dat eerder was 
veroverdd door de Fransen, opnieuw in. In 1479 legerde P. zijn compagnie van 100 
lansen,, 200 boogschutters en 400 infantensten te Kamerijk. Al deze manschappen 
werdenn toen betaald door de stad Valencijn. In 1480 behoorde P. tot de aanvoer-
derss van de troepen die Luxemburg pacificeerden. In 1487 trad P. op als luitenant 
vann Füips van Kleef*, de kapitein-generaal van Henegouwen. In die tijd leed P. aan 
fellee aanvallen van jicht. Bij het beleg van Bethune, later tijdens datzelfde jaar, 
namenn de Fransen P. en zijn zoon Gerard krijgsgevangen. Na betaling van losgeld 
werdenn ze vrijgelaten. 

jj  Tussen 1464 en 1488 nam P. zeker zes maal deel aan een vergadering van de Staten-

Generaall  namens de Henegouwse adel. In het najaar van 1482 schonk de magistraat 
vann Aalst hem bij een dergelijke gelegenheid wijn. 

11 P. oefende nog verschillende functies uit. Zo was hl) van 1460 tot 1484 baljuw van 
dee Henegouwse bossen en van 1465 tot 1490 grafelijk proost te Valencijn. In okto-
berr 1482 gaf P. acte de presence bij de begrafenis van Pieter van Luxemburg*. P. verde-
digdee in 1486 Boudewijn van Lannoy*, heer van Molembaix. Deze werd er toen van 
verdachtt stiekem aan de Franse zijde te staan. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323; Jcan Molinet, Chromques. I, 183, 191, 220, 238, 246, 265-27l, 
293-297,, 328-333, 407-408, 429, 541 en 572-576; W.P. Blockmans cd.. Handelingen van de 
Leden.Leden. I, 251; Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 117; J.M. 
Cauchies,, in: R. de Smcdt cd., Les chevaliers, 175-176; Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 
2088 en Het Gulden l 'lies, 37. 

'"22 De heer van Boussu was één van de pairs van de Naamse graaf. Zijn heerlijkheid 
vormdee een enclave in Henegouwen. 

file:///Tiesndder
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1200 Herlaire103, de heer  van, Jan?, 1, BR 
cc Raadslid-kamerheer van Maxurumiliaan in november 1477. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

1211 Hollebeke104, Hector  van, 1, VL 
bb Een naamgenoot van Hector, Wulfart bezat 3 lenen in het Rijselse (cfr. C.H. Cools, 

MetMet raad en daad?, 182-183) 
cc In november 1477 wordt H. vermeld als raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 
)) In februari 1477 verbleef H. namens de Ieperse kasselrij te Gent. Hij liet er een 

kopiee van het Groot Privilege vervaardigen ten behoeve van de kasselnj. In het 
voorjaarr van 1482 drongen de drie Vlaamse Leden bij de Ieperse kasselnj er op aan 
datt dit orgaan zijn ontvanger zou ontslaan. H. vergaderde met de magistraat van de 
kasselrijj  over de ontstane crisissituatie. 

11 H. was zeker van 1471 tot 1477, met een onderbreking van zestien maanden, de 

baljuww of loco-baljuw van leper. 

W.P.. Blockmans, Handelingen van de Leden. I, 14 en 221; Gachard ed., 'Ordonnance et état de 
laa maison de Maximilien', 118 en J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, 631-632. 

1222 Hom, Arnoud, heet van Gaasbeek, van Hondschote, Houtkerke, Geldrop en 
Kasteelbrakel,, (-voor 18.12.1506) 1, BR 

aa Arnoud was de oudste zoon van Filips*  van Horn en Johanna van Lannoy. A x 
Margaretaa van Montmorency, een dochter van Jan van Montmorency*. Uit dit 
huwelijkk sproten twee zonen en twee dochters: Maximiliaan*, Martijn, die vroeg 
overleed,, Johanna, dame van Brimeu x Hugo van Melun*  en Margareta x in 1502 
Richardd van Merode, heer van Petersem. 

bb A. vocht sinds omstreeks 1490 een bitter juridisch conflict uit met zijn moeder en 
haarr tweede echtgenoot, Jan van Montmorency*. Deze Jan was tevens de vader van 
A.'ss eigen echtgenote. Het weduwegoed van A.'s moeder vormde de inzet van het 
conflict. . 

cc In 1500 wordt A. vermeld als kamerheer van Filips de Schone. In 1501-1503 verge-

zeldee hij deze vortst tijdens zijn eerste reis naar Spanje. In 1505 was A. nog steeds 

kamerheerr van Filips de Schone. 

ARABARAB RSA 22 f106 v;ADN B 2191 band 23; C.F. Butkcns ed., Trophees (1641), 621; JT. de 
Smidt,, KI . Strubbe e.a. eds., Chrvnologtsche lijsten. I, 277, 281, 313, 335-336, 341, 357, 364 en 
3833 en 11, 45, A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad. II, 72 en 86-87 en Gachard ed., 
CollectionCollection des voyages. I, 348. 

1,133 Herlaar? 
HMM Prov. West-Maanderen, arr. leper, gemeente Zülebeke. 
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1233 Horn , Filip s van, heer  van Gaasbeek105 en Bancigny106 etc., (1423-02.1488), 1, 
BR R 

aa F. was een zoon van Jan van Horn en van Margareta de la Trémouille. F. was dus 

eenn neef van Jan, de bisschop van Luik (1482-1505), van Jacob II*  en van Frede-
rik* .. F. x 1) Johanna van Lannoy, een dochter van Jan III *  en x 2) Margareta van 
Horn.. Margareta hertrouwde later met Jan van Montmorency*. De vier zonen van 
F.. sproten allen uit diens eerste huwelijk: Amoud* x Margareta van Montmorency, 
eenn dochter van Jan; Jan x Adnenne van Ranst; Frans, heer van Lokeren x Isabella 
vann Halewijn en Antoon, heer van Hubersart, die niet trouwde. 

bb F. verkocht de heerlijkheid Kesseruch.107 

dd F. zetelde sinds maart 1477 in de Raad van Mana van Bourgondië. 
gg Op 9 januari 1488 hadden de Gentse milities Kortrijk bezet. F. probeerde namens 

Maximibaann de stad te heroveren, maar hij sneuvelde voor haar poorten (zie ook 
onderr k). In 1465-1466 was F. actief als capitainegeneral'van het graafschap Namen. 

jj  In april 1477 onderhandelde F. met de afgevaardigden van Gent en Brugge over de 

verwijderingg van het Brugse Vrije uit het College van de Maamse Leden. De leden 
vann Maanderen hielden F. verantwoordelijk voor de moord op de Gentse hoogbal-
juww Jan van Dadizele. Daarom verbanden ze F. sinds januari 1482 uit het graaf-
schap.. In april van datzelfde jaar verwijderde Maximiliaan F. ook uit zijn hofhou-
dingg op aandringen van de Leden. Dankzij deze toegeving hoopte Maxirmlaan 
erkendd te worden als regent. 

kk F. steunde zijn neef Jan van Hom, na zijn verkiezing tot bisschop van Luik, met 

geldd en troepen in diens strijd tegen de van der Marks. F. streed eveneens aan de 
zijdee van Maximiliaan tegen de Maamse regentschapsraden en steden. 

II  In 1478 was F. aanwezig bij de doopplechtigheid van de jonge Filips de Schone. 

ADNADN Séne B 1286/17751, RAG Raad van Vlaanderen 34323; C.F Butkens cd., Trophees (1641), 
621,, I.L.A. Diegcnck cd., Correspondance des magtstrats dYpres, 36, NX.P. Blockmans cd.. 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 21 en 195, Idem, 'Autocratie ou polyarchies', 261; J.T. de Smidt, 
F.I.. Strubbc ca. eds.. Chronologische lijsten. I, 120, Jcan Molinet, Chromques. /ƒ, 175, V. Fris, 
HtstoireHtstoire de Gand, 137-138, Kcrvyn de I^ettenhove, Histotre de Flandre. Tome II', 289; VC'. 
Paravicini,, Guy de Bn/neu, 246 n. 13 en R. Wellens, 'Fa révolte brugeoisc', 26 

1244 Hora, Frederik van, heer  van Montigny (-30.12.1487"*8), 1, BR/HE 
aa F. was een zoon van Jacob I*  en een broer van Jacob I P en van Jan, bisschop van 

Luik.. F x in 1466 met Philippote van Melun. 

cc F. werd in 1477 een raadsÜd-kamerheer van Maximiaan. F. liet zich ca. 1480 schrap-
penn van de escroes in ruil voor een jaargeld van 400 £. 

",:)) Prov. Maams-Brabant, arr. Halle. 
III "  Bancigny: Fr., Dep. Aisne, arr. en kanton Vervins; in de Thiérache. 
11,77 België, prov. Limburg, arr. en k. Maaseik. 
"mm C.F. Butkens, Tropbees (1641), 621 geeft 1486 als overlijdensjaar. 
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gg In 1484 benoemde Jan zijn broer F. tot zijn luitenant-generaal in het prinsbisdom 

Luikk (zie ook onder k). F. overleed ten gevolge van verwondingen opgelopen bij 

belegg van Guise. 

kk F. was een trouw medestander van Maximiliaan. F. leende zijn broer jan geld zodat 
dezee de aan de Romeinse kanselarij verschuldigde rechten kon betalen bij diens 
benoemingg tot bisschop. F. steunde Jan tevens met de wapens militair in zijn strijd 
tegenn de van der Marks (zie ook onder g). In mei 1484 beloofden de Luikse Staten 
F.. 24.000 £ terug te betalen voor alle kosten die hij had gemaakt bij het verwerven 
vann het bisdom. In juni 1485 zette F., wellicht na een aansporing van Maximiliaan 
enn in samenwerking met zijn drie broers, een hinderlaag op voor Willem van der 
Mark.. Deze laatste werd na een schijnproces onthoofd te Maastricht. 

ADNADN B 2121 f. 90; CF. Butkens, Trophees (1641), 621; Gachard, 'Ordonnance de 1'état et la 
maisonn de Maximilien', 119; P. Harsin, La pnnapauté de Liège a la fin du règne, 129-130, 138, 
163-1666 en 393-395 en A.J.M. Kerckhoffs-de I leij, De Grote Raad II, 86-87. 

1255 Hom, Hendri k van, heer  van Perwijs109, van Duffel en van Geel, ridder,  ( 

18.05.1483)1,, BR 
aa H. was een zoon van Jan en Mathilde van Reifferscheidt. H x in 1453 1) Elizabeth 

vann Diest (+ 14.10.1466), weduwe van Jacob van Wassenaar, burggraaf van Leiden 
enn x in 1473 2) Antoinette van Gavere. Beide huwelijken van H. bleven kinderloos. 

cc J. was in maart 1477 één van de 24 chevaliers de compaigm van Maria van Bourgondië. 
H.. werd geacht om in april, mei en juni aan het Hof te verblijven. In november 
14777 werd H. tevens raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

gg H. was kapitein van 50 een bende van lances des ordonnances. In 1481 ontving hij 350 
££ als vergoeding voor het overbrengen van troepen naar Roermond. Deze soldaten 
moestenn er tegen de Geldersen strijden. Reeds eerder had H. in Gelre allerlei klus-
senn opgeknapt voor Guy de Brimeu. 

jj  H. nam in spetember 1478 deel aan de vergadering van de Staten-Generaal die te 
Dendermondee werd gehouden. De magistraat van Dendermonde schonk H. bij die 
gelegenheidd wijn. In 1482 zetelde H. namens de Brabantse tweede stand in de Gent-
see vergadering van de Staten-Generaal die debateerde over het regentschap van 
Maximiliaan. . 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323; C.F. Butkens, Trophtts (1641), 621; W.P. Blockmans, 
HandelingenHandelingen van de Leden. I, 73; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 
118;; II.GA. Obrecn, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 34; A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), 
DeDe Grote Raad II, 86-87; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 274 n. 82, 354 en 716 en R. Wellens, 
LesLes Etats Généraux, 448. 

1"99 Perwez, Waals-Brabant, arr. Nijvel. 
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1266 Horn , Jacob II , graaf van, heer  van Altena, Weert, Nederweert etc. (ca. 1450-
1502ll "),l ,, BR/HZ 

aa J. was een zoon van Jacob I en Johanna van Meurs (+ 1461; het vierde en jongste 

kindd van Fredenk III , graaf van Meurs). Jacob I stichtte na de dood van zijn echt-
genotee een klooster van minderbroeders-observanten te Weert. In 1472 Het Jacob I 
zichzich opnemen in deze orde. Hij werd tot priester gewijd en stierf in het klooster dat 
hl)) eerder zelf had gesticht.111 J. x 1) Füippa van Württemberg (+ 4.06.1475) en x 2) 
Johannaa van Brugge-Gruuthuse (+ 8.12.1502), een dochter van Lodewijk van 
Gruuthuse*.. J. had twee zonen en twee dochters.112 Jacob I IP; Margareta, dame van 
Boxtell  x Evrard van der Mark, graaf van Aremberg; Jan (ca. 1470/75-1540) was 
eerstt geestelijke, maar op 6.12.1530 x alsnog met Anna van Egmond (+ 1574), de 
tweedee dochter van Flons van Egmond-Buren*  en Margareta van Glymes-Zeven-
bergen.. Anna was eerder getrouwd geweest met Jozef van Montmorency*. De 
jongstee dochter Améüe trad in bij de zusters van Weert. J. was een broer van Fi-
lips*,, van Fredenk*  en van Jan, de 83° bisschop van Luik (midden 15° eeuw -
1505).. Jan verwierf de bisschoppelijke waardigheid na een felle strijd tegen Willem 
vann der Mark en Jacob van Croy, die later alsnog bisschop van Kamenjk werd. Jan 
danktee zijn overwinning in niet geringe mate aan de ruime steun die hij kreeg van 
zijnn familieleden en later ook van Maximilaan (zie ook overige notities Horn). 

bb In het testament van Guy de Bnmeu werd J. aangeduid als cousin. Guy hield twee 
heerlijkhedenn van J. in pand, w.o. Bocholt en Grote Brogel (in 1474 verpand voor 
17799 £ 6 s 3 d). J.'s financiën stonden er wellicht beroerd voor. Voor 1486 gaf hij 
ookk het graafschap Horn met Weert, de heerlijkheid Kortessem en de voogdij over 
Thornn en Neentter in pand aan zijn verwant Vincent van Meurs. Wellicht ging J. 
hiertoee over omdat de strijd die tot doel had de erkenning van zijn broer Jan als 
Luiss bisschop af te dwingen handenvol geld kostte. 

dd J. zetelde sinds maart 1477 in de Raad van Maria van Bourgondië. 

gg In juli 1473 zond het Hof van Holland, op last van Karel de Stoute, een bode naar J. 
Dezee maande hem dringend de hertogelijke strijdkrachten te vervoegen. 

jj  Als heer van Altena maakte J. deel uit van de Hollandse ridderschap. In januari 1471 

vertegenwoordigdee de pachter van de tol bij Gonnchem J. in de Hollandse ridder-
schap.. In januari 1475 was zijn komst naar de vergadering te Den Haag blijkbaar 
zeerr gewenst. Ondanks het slechte weer en de ijsgang reisde de bode die J. moest 
uitnodigenn hem achterna tot Weert. Tijdens de vergadering veegden de vorstelijke 
commissarissenn de Hollandse leenmannen de mantel uit omdat ze massaal verstek 

nu u Ditt jaartal bij A.J.M Kerckhoffs-de Heij. Het lijk t mij waarschijnlijker dan 1530, jaartal 
datt men bij de meeste andere auteurs aantreft. Misschien was 1530 het jaar van overlijden 
vann Jacob III*. 
1111 De index op J.G. Smit, Dagvaarten, vermeldt 1488 als het jaar van overlijden van Jacob I. 
1122 C.F. Butkens, Trophees (1641), 621 stelt dat alle kinderen sproten uit J.'s tweede huwelijk. 
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haddenn laten gaan bij de belegering van Neuss. De overige leden van de Hollandse 

r idderschapp heten J. in februan-maart 1477 niet toe niet toe tot de delegatie die naar 

dee Gentse vergadering van de Staten-Generaal werd gezonden. Zij wezen erop dat 

hijj  niet in Holland was geboren. 

kk J. steunde trouw zijn broer in diens felle strijd met de van der Marks*. In 1490 

bevondd J. zich dan ook een tijdje in krijgsgevangenschap van deze laatsten. 

11 In 1472 was Vincent graaf van Meurs J.'s voogd. Enkele jaren later bemiddelde J. bij 

hett conflict om de voogdij van Walraven van B rederode*. 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323, CF. Butkcns cd., Trophtes (1641), 621; j .G. Smit ca. eds.. 
BronnenBronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 117, 241 en 329, Jean Molinet, Chromques. Il, 175 en 
180;; A.W.K. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 66, Het Gulden Vlies, 38; A.J.M. 
Kerckhoffs-dee Meij, De Grote Raad. II, 86-87; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 243 n. 613, 415 n. 
744 en 580, Idem, 'Moers, Croy, Burgund', 60-62 en 112, M.J. van Gent, "Perti/eüke saken", 
152-153,, 185 en M.J. Wolters, Notice historiaue sur lancien comté de Hornes, passim. 

1277 Ho rn , Jacob II I  van, (-7.08.1531) 1, BR 

aa J. was een zoon van Jacob II en van Johanna van Brugge-Gruuthuse. J. x in 1501 

Margaretaa van Croy (+ 1514). Margareta was het derde kind van Filips van Croy*, 

graaff  van Chimay en van Walburga van Moers. J. x 2) in 1517 met Claude van 

Savoie.. J. x 3) met Anna van Bourgondië, een dochter van Adolf*  en Anna van 

Glymes-Bergen.. Di t laatste huwekjkscontract werd verleden ten overstaan van de 

schepenenn van Bergen op Zoom. 

bb De graven van Chimay maakten aanspraken op de bezitt ingen van Vincent van 

Meurss (+ 1499). Deze Vincent hield o.a. Ho rn in pand (zie hierboven). Het huwe-

üjkscontractt russen J. en Margareta stipuleerde o.a. dat dit pand moest terugvloeien 

naarr het geslacht Horn. Op deze wijze ontsteeg deze tak van de familie min of meer 

dee financiële moeilijkheden waarin hij zich al minstens vijftien jaar bevond. 

ee J. werd in 1505 verkozen tot vliesridder (17° kapittel, Middelburg). 

gg J. sneuvelde in dienst van de keizer voor de poor ten van Vercelli.113 

C.F.. Butkcns, Trvphees (1641), 622, J.T. de Smidt, E I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, II, 
1833 en 513; de Reiffenberg, Histoire de l'ordrt de la Totson d'or, 271; W. Paravicini, 'Moers, Croy, 
Burgund',, 63-64. 

i nn Hoofdplaats van de gelijknamige provincie in de tegenwoordige Italiaanse regio Piemon-

te. . 
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1288 Horn , Maximiliaa n van, heer  van Gaasbeek, Hondschote, Houtkerke, Hese, 
Leende,, Kasteelbrakel en Geldrop, burggraaf van Sint-Winoksbergen (-ca. 
15421,4)1,BR, , 

aa M. was een zoon van Arnoud* en van Margareta van Montmorency. M in 1503 x 
Berbelee van Montfoort, een dochter van Jan van Montfoort*. 

bb Füips van Montmorency (zie onder Amoud van Horn) betwistte M., zonder succes, 

hett bezit van de heerlijkheid Gaasbeek. Via zijn huwelijk verwierf M. landerijen in 
Delflandd (o.a. te Monster, Voorburg en Maardingen). M.'s zwager Robrecht van der 
Mark**  meende dat deze landerijen hem toekwamen. 

cc M. was kamerheer van de jonge Karel V sinds 21 juni 1517. M. ontving een dagver-
goedingg van 48 s. 

dd M. zetelde van 1519 tot 1522 als raadsheer in de Raad van Brabant. 

ee In 1 516 werd M. tot \Tiesndder verkozen (18° kapittel, Brussel). 

II  M. was vanaf 1516 luitenant van het souvereine leenhof van Brabant. 

AR<*\BAR<*\B RSA 23 f. 24v; Het Gulden Vues, 39; CR Butkens, Trophees (1641), 621, J T. de Smidt, 
K.I.. Strubbc ca. eds., Chronologische lijsten. II, 76, 108-109, 158, 186, 189, 208 en 323; de 
Reiffcnberg,, Histoire He de 1'ordre, 310 en i I. De Ridder-Symoens, 'Milieu social', 267. 

1299 Hun, Jan van, heer  van Ronchine, pr(ov)oost van Bergen, g?, HE 
cc J. was kamerheer van de Karel V in juni 1517. 

jj  Na het overlijden van Füips de Schone zonden de Staten van Henegouwen zonden 

J.. naar Maximiliaan. J. moest Maximiliaan toen ukleggen waarom de Staten hem niet 
automatischh als regent wilden aanvaarden. 

ARABARAB RSA 23 f. 25v, Gachard cd., Collection des voyages. II, 503 en A. I lenne, Histoire du règne 
dede Charles-Quint. I, 131. 

1300 Jauche/Geten115, Jacob van, heer  van Mastaing116, van Wuustwezel, Hierges 
enn van Asse (-1506), 1, BR 

aa J. was een zoon van Gielis (+ 1457) en van Johanna van Grimbergen (erfvrouwe 

vann Wuustwezel en tot Asse). J. x Isabella van Montenaken en later x Margareta van 

Bourgondië-Herlaar.l pp J. had verschillende zonen. Volgens De Win was de hoofd-

erfgenaamm Jan. Deze moest in de vroege zestiende eeuw de met schulden belaste 

heerlijkheidd Geten verkopen. Dit zou het einde hebben betekend van het geslacht. 

1144 De Reiffenberg geeft 1538 als jaar van overlijden. Bij Het Gulden llies treft men 1542 
aan. . 
1155 Prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, k. Geldenaken, gemeente Orp-Jauche. 
1U'' Heerlijkheid in Henegouwen; nu Dep. Nord, arr. Valenciennes, kant. Bouchain. 
III Uit welke bastaardtak van het Bourgondische kwam Margareta. Was zij een afstamme-
lingee van de Brabantse hertog Antoon? 

file:///Tiesndder


BlOGRAFISCFF IE NOTITIES 335 5 

Eenn tweede zoon Antoon zetelde reeds in 1505 namens de Henegouwse adel in de 
Staten-Generaal.. In 1507-1508 zou deze Antoon optreden als factotum voor Filips 
vann KleeP in de Nederlanden. Antoon was toen ook Filips baljuw in Edingen. De 
zoonn van Antoon zou later trouwen met Filips van Kleefs natuurlijke dochter 
Florence.. Antoon had nochtans eerder, in 1488-'89, gestreden aan de zijde van 
Maximüiaann en Albrecht van Saksen*; cfr. Jean Molinet, Chromques. II, 124-126). Er 
wass nog een derde zoon: André. In de bronnen duikt ook een Francois de Jauche 
op.. Diens band met de overige familieleden kon ik niet achterhalen. J. was verwant 
mett Boudewijn van Lannoy*. 

bb Vooral dankzij de erfenis van zijn moeder was J. één van de voornaamste Brabantse 

edelliedenn (zie ook onder g). 
cc De vader van Boudewijn van Lannoy*  bezorgde J. in 1450 een plaats als kamerheer 

inn de hofhouding van Filips de Goede. In maart 1477 wordt J. vermeld als chevalier 

dede compaigne van Mana van Bourgondië. In november volgde J.'s opname in de 
hofhoudingg van Maximüiaan als raadslid-kamerheer. In 1497 was J. kamerheer van 
Füipss de Schone. J. werd geacht om van januari tot en met juni aan het hof te resi-
deren.. Hij ontving toen 36 s. per dag. In februari 1500 was J. nog steeds als kamer-
heerr verbonden aan de hofhouding van Filips de Schone (30 s. per dag). Toen was 
zijnn aanwezigheid van november tot en met mei vereist. 

gg In 1477 was J. weinig succesvol bij de verdediging van Avesnes. Samen met enkele 
anderee Brabantse edellieden belandde hij in Franse krijgsgevangenschap. De prijs 
voorr zijn vrijlating was hoog: 3000 gouden kronen. J. kon de schuldenberg die hier-
doorr ontstond nooit helemaal wegwerken. In 1478 moest hij de heerlijkheden Asse 
enn Wuustwezel verkopen en in 1488 volgde Hièrges. In 1479 betwistte j . Mathieu 
dee Lannoy het gouverneurschap van Ath. De Grote Raad willigde J.'s eis met in. 

jj  J. zetelde, wellicht als afgevaardigde van de Staten van Henegouwen, in de uitzonde -
nngsrechtbankk die in het voorjaar van 1477 over Guy de Brimeu en kanselier Hugo-
nett moest oordelen. J. nam ook deel aan de beruchte vergadering van de Staten-
Generaall  die van 3 februari tot 6 april 1477 in Gent werd gehouden. Jean Molinet, 
Chroniques.Chroniques. I, 198, 200 deelde J. toen echter in bij de Brabantse adel. Van 28 april tot 
33 mei 1482 nam J. opnieuw deel aan een vergadering van de Staten-Generaal als lid 
vann de Brabantse adel. 

ARABARAB RSA 22 fl06v en 22bis; RAG Raad van Vlaanderen 34323; J.T. de Smidt, EI. Strubbe 
e.a.. eds., Chronologische lijsten. I, 162; Jean Molinet, Chromques. I, 198-200; Gachard ed., 'Ordon-
nancee et état de la maison de Maximüien', 118, L. Galcsloot ed., Inventaire des archives de la cour 
feodalefeodale de Brabant, 35; A. de Fouw, Philips van Kleef, 331; P. De Win, 'De adel in het hertogdom 
Brabant',, 405 en 407; W. Paravicini, Guy de Brimeu, 487 n. 127; Idem, 'Expansion et integra-
tion',tion', 301 ;J. Tarlier en A. Wauters, Geographic ... arrondissement de Nivelles, canton Jodoigne, 311-
3144 en R. Wellens, Les Etats Gtnéraux, 435, 448 en 513. 
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1311 Kleef, Adolf van en van der  Mark , heer  van Ravenstein, van Wijnendale etc. 
(28.06.1425-18.09.1492)) 1, B R A T / HZ 

aa A. was een zoon van Adolf I, hertog van Kleef en van Maria van Bourgondië (+ 

1463),, een zuster van hertog Filips de Goede. A. x 1) met Beatrix van Portugal (op 
6.05.1453,, +1462), een nicht van Isabella van Portugal, de echtgenote van hertog 
Filipss de Goede. Beatrix was de meter van Maria van Bourgondië. A. x 2) met een 
bastaarddochterr van van Filips de Goede, Anna van Bourgondië (op 21.06.1470) (+ 
17.01.1508).. Uit het eerste huwelijk sproot een zoon: Filips*. 

bb In 1450 ontving A. de heerlijheid Ravenstein. 

cc A. leefde sinds augustus 1439, samen met zijn broer Jan*  aan het Bourgondische 
hof. . 

ee In 1456 werd A. verkozen tot VTiesndder (9° kapittel, 's Gravenhage). Maximüiaan 

diendee tijdens het Mechelse kapittel van het Gulden Vlies (1491) een aangklacht in 
tegenn A. wegens diens betrokkenheid bij de troebelen in Maanderen. A., die toen 
zelff  afwezig bleef, werd er verdedigd door Filips van Beveren*. De Vhesndders 
schovenn een oordeel voor zich uit. A. overleed overleed voor ze hun vonnis velden 
(ziee ook onder k). 

ff  Karel de Stoute stelde A. in 1475 aan tot zijn plaatsvervanger tijdens zijn buiten-

landsee veldtochten. A. verbleef dus in de Nederlanden toen men daar in de derde 
weekk van januari 1477 zekeheid verkreeg omtrent Karels overlijden. A. wierp zich al 
snell  op als één van de leidende figuren aan het hof van Maria van Bourgondië. De 
vorstinn benoemde A. op 28 januari 1477 tot gouverneur-generaal voor de Nederlan-
den.. Deze functie maakte dat A. allereerst verantwoordelijk was voor de verdediging 
vann de Lage Landen. Maar A. was ook aanwezig bij andere belangrijke gebeurte-
nissen.. Zo woonde hij in apnl 1477 de vergadering van de Leden bij waarop het 
\\ nje officieel uit dit college werd gestoten. A. was ook betrokken bij de uitvaar-
digingg van Maria's Algemeen Privilege, bij haar Brabantse Blijde Inkomst en bij de 
privilegess voor Maanderen, Holland-Zeeland en Namen. A. bleef gouverneur-gene-
raall  tot bij het huwelijk van Maria en Maximiliaan van Oostenrijk (19.08.1477). Op 
77 juli 1477 werd A. bovendien aangesteld tot stadhouder en kapitein-generaal van 
Henegouwen.. A's. zoon Filips*  verving hem vaak in Henegouwen. 

gg In 1452, ten tijde van de Gentse oorlog, ridderde Filips de Goede A. 

jj  A. nam regelmatig deel aan de vergaderingen van de Brabantse Staten. Tussen 1470 
enn 1476 werd A. uitgenodigd voor zes vergaderingen van de gemeenschappelijke 
Hollandsee en Zeeuwse staten. Telkens ging het om een bijeenkomst waarop een 
belangrijkee bede moest worden goedgekeurd. A. werd beschreven als een lid van de 
Zeeuwsee ridderschap (samen met de edellieden Bewesten Schelde). Voor A 's ban-
denn met de Vlaamse Leden: zie onder f. De magistraat van Dendermonde schonk 
A.. in september 14 8̂ wijn, toen daar een vergadering van de Staten-Generaal werd 
gehouden.. A. woonde in het najaar van 1482 ook de belangrijke Aalsterse vergade-
ringg van de Staten-Generaal bij. 
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Reedss in januan 1483, toen de Vlaamse Leden Füips de Schone te Gent inhuldigen, 

werdd A. aangezocht als één van de vier raadsheren van de jonge graaf. A. zetelde 

vann mei 1483 tot en met juni 1485 in de eerste Vlaamse regentschapsraad. Dit colle-

gee resideerde aanvankelijk in Brugge, later in Gent. In december 1483 ontving A. 

10000 £ par. vanwege het Brugse Vrije. A. drong in juni 1485 bij de Leden aan op 

verzoeningg met Maximiliaan. A. zetelde met in de tweede Vlaamse regentschapsraad 

diee sinds 1488 het verzet tegen Maximiliaan kanaliseerde. A. kantte zich toen zelfs 

tegenn zijn zoon Füips*. Wel onderhield A. steeds contact met hem. A. beleefde ook 

nogg net het einde van het beleg rond Sluis, waar zijn zoon zich had verschanst (zie 

ookk onder e). 

Inn 1446-'47 streefde A. er naar aartsbisschop van Keulen te worden. A. ridderde 

Maximiliaann tijdens het Brugse Gulden Vlies kapittel in 1478. 

W.P.. Blockmans cd., Handelingen van de Uden. I, 21, 33, 72, 251, 283-284, 296, 304, 352-353 en 
448;; Idem m.m.v. E.I. Strubbe eds., 'Privilegie voor Vlaanderen', 128 en 144; Idem m.m.v. 
M.A.. Arnould en E.I. Strubbe eds., 'Algemeen Privilegie', 90 en 95; L.P. Gachard ed., 'Ana-
lcctess histonuues. Douzièmc série', 279-280; C. Douxchamps-Lefèvre ed., ' lx pnvüège de 
Mariee de Bourgogne', 252; A.G. Jongkees ed., 'Pnvilege voor Holland', 216 en 234, R. Van 
Uytvenn m.m.v. P. De Ridder eds., 'De Blijde Inkomst', 286-287 en 356; J.G. Smit e.a. eds., 
BronnenBronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, nrs. 123, 168, 227, 273, 280 en 354; M.A. Arnould, 
'Ixss lendemains de Nancy', 7, 17, 19, 21, 28-30 en 34-36; W.P. Blockmans, 'Autocratie ou 
polyarchie?',, 278-289; Idem, De volksvertegenwoordiging, 138-140, 279 en 314; Idem, in: LM V, 
k.. 1214; A. de Fouw, Philips van Kleef, passim ï.h.b. 7-18; Het Gulden Vlies, 36; W. Ossoba, in: 
R.. De Smedt ed., Les chevaliers, 120-121; E. Poullet, Les gouverneurs de province, 160 et 162; de 
Reiffenberg,, Histoirt de IVrdre de la Toison d'or, 189-209; M. Sommé, Les Portugais dans 
1'entouragee de la duchesse de Bourgogne', 332-343; M. Vale, 'A Burgundian Funeral Cere-
mony',, 920-938; R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 6-7 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I 
II  225. 

Kleef,, Jan I , hertog van, graaf van der  Mar k (14.01.1419-5.09.1481), 1, DR 
J.. was de oudste zoon van Adolf I (+ 1448) en van Maria van Bourgondië (+ 1463), 
eenn zuster van Füips de Goede. J. x in 1455 Elizabeth (+ 1483), een dochter van jan 

vann Bourgondië, graaf van Nevers. 
J.. bracht zijn jeugd, samen met zijn broer Adolf*  door aan het Bourgondische hof 
vann zijn oom Füips de Goede. Tijdens het voorjaar van 1477 verbleef J. zeker enige 
tijdd aan het Bourgondische hof. J. was aanwezig bij de uitvaardiging van de 
Vlaamse,, Hollandse en Naamse pnvüegies en van de Brabantse Blijde Inkomst in 

datt jaar. 
J.. werd in 1451 verkozen tot Vliesndder (8° kapittel, Bergen). J. was tevens lid van 

dee Aragonese ridderorde van de Griffioen. 
Sindss 1448 had J. een geschü met de Keulse aartsbisschoppen omtrent het bezit van 
Soestt en Xanten. J. was een bondgenoot van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten 

inn het gebied tussen Rijn en Maas. Zo verleende hij in 1479 steun aan Maximiliaan 

inn Gelre. 
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11 In 1450-'51 maakte J. een pelgrimstocht naar het Heilig Land. Hij reisde via Bour-

gondiëë en Italië. J. nam in Kleef het Bourgondische bestuurs-en hofmodel over. Het 
Louvree bezit een beroemd portret van J. door Rogier van der VC'eyden. 

W.P.. Blockmans m.m.v. E.I. Strubbe eds., 'Privilegie voor Vlaanderen', 128 en 144; C Doux-
champs-Lefèvree cd., 'lx: privilege de Marie de Bourgogne', 252; A.G. Jongkees ed., 'Privilege 
voorr Holland', 216 en 234; R. Van Uytven m.m.v. P. De Ridder eds.. 'De Blijde Inkomst', 
356,, Het Gulden I'ties, 36; \X'. Ossoba, in: R. De Smedt cd., Les chevatiers, 106-107 en II . 
VC'iess flecker. Kaiser Maximilian I. ƒ, 145. 

1333 Kleef, Filips, van en van der  Mark , heer  van Ravenstein, van Wijnendale etc. 
(1456-1528)1,, BR/VL 

aa F. was de zoon van Adolf*  en Beatrix van Coimbra. F. x Francoise van Luxemburg 

(ca.. 1470-1523), een dochter van Pieter*. Francoise's oudere zuster Maria x 1) met 
Jacobb van Savoie', graaf van Romont en x 2) met Frans van Bourbon, graaf van 
Vendóme. . 

cc F. verloor reeds vroeg zijn moeder. Hi) ontving zijn opvoeding aan het Bour-

gondischee hof. Maximiliaan nam F. nadat hij zich met hem had verzoend (zie ook 
onderr k) reeds in 1494 als kamerheer op in de hofhouding die hij had samengesteld 
voorr zijn zoon. Tevens werd F. in deze hofordonnanüe vermeld als bijzonder 
dienaarr van Maximiliaan, die voor speciale missies kon worden ingezet. Hierbij 
hoordee een dagvergoeding van 10 fr., waar F. zich ook bevond: "Dese sal toebehoiren 
denden conntnek ende sal hem dienen jn eeneghen saken, daeraf hy gheen delaracie of verclaringhe 
hierinnehierinne en wiltgemaect hebben". 

dd In de herfst van 1485 reisde Maximiliaan naar Frankfurt om er zich tot Rooms-
koningg te laten kiezen. Maximiliaan vertrouwde toen zijn zoon Füips toe aan een 
raadd waar naast F. ook Olivier de la Marche*, Jan Carondelet*  en Engelbrecht van 
Nassau**  in zetelden. Deze Raad beperkte zich met tot het afwikkelen van de 
lopendee zaken. Zo ondehandelden F. en Engelbrecht van Nassau* namens de Raad 
mett de Maamse Leden over een nieuwe bede. 

ff  Van 1477 tot en met 1482 nam F. vaak namens zijn afwezige vader het stadhouder-
schapp van Henegouwen waar. Maximiliaan stelde F. in 1485 aan tot admiraal voor 
allee Nederlandse gewesten. Nadat F. zich in 1488 aan het hoofd had geschaard van 
Maximiüaanss tegenstanders, duidde deze Fredenk Eitel van Zollern*  aan als nieuwe 
admiraal. . 

gg In 1478 was F. de aanvoerder van een compagnie van 100 lansen in het leger van 
Maximiliaan.. F. nam deel aan de slag bij Guinegatte (1479). Later zou Maximiliaan 
F.. verwijten dat hij zich met erg dapper had gedragen tijdens deze slag. In 1483 ver-
sloegg F. de Luikse troepen van Willem van der Mark. Omstreeks 1516 ontving F. 
opnieuww het aanvoerderschap van een eigen ordonnantiebende. In 1522 telde de 
bendee van F. 50 hommes d'armes en 100 boogschutters. 

ïï F. ontving sinds 14 maart 1497 vanwege Füips de Schone een jaargeld van 3000 /. 
Hijj  werd toen aangesproken als cousin. 
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]]  F. zetelde in de Staten van Brabant. F. nam samen met zijn vader deel aan de 
Aalstersee vergadering van de Staten-Generaal in het najaar van 1482. 

kk In juni 1488, toen duidelijk werd dat Maximiliaan de overeenkomst die hi) een 
maandd eerder onder grote druk met de Vlaamse steden had gesloten, zou breken, 
namm F. de leiding van de oppositie tegen Maximiliaan. Eerder had F. bemiddeld 
tussenn de Leden en Maximiliaan. Vervolgens had hij zich namens Maximiliaan 
garantt verklaard voor de gesloten overeenkomst. F. leidde de opstandige beweging 
vierr jaren lang. Tijdens deze periode, met name in juni 1490, had F. de opdracht 
gegevenn Adnaan Vilain*  te vermoorden. Uiteindelijk moest F. zijn verzet staken. Hij 
gaff  zich over op 12 oktober 1492 te Sluis. Wel had F. zich toen reeds op voorhand 
verzekerdd van een volledige vrijstelling van straf en een ruime financiële compen-
satiee van ƒ 30000. Toch kon F. geen mooie loopbaan meer uitbouwen aan Bour-
gondisch-Habsburgsee zijde. Hij trad dan ook in Franse dienst, nam een jaargeld aan 
vann Lodewijk XI I en werd één van diens raadsheren. In 1499 benoemde Lodewijk 
XI II  F. tot luitenant-generaal, gouverneur en admiraal van Genua en tevens tot 
admiraall  van het koninkrijk Napels en van Jerusalem. F. behield deze functies tot in 
1506.. In 1501 leidde F. een weinig succesrijke expeditie tegen de Turken. F.'s galei 
leedd schipbreuk. F. overleefde de ramp maar hij bracht enkele barre weken door op 
hett eiland Cythera. Na het overlijden van Filips de Schone keerde F. definitief naar 
dee Nederlanden terug. F. probeerde nog tweemaal, zonder succes, verkozen te 
wordenn tot VTiesridder. 

11 Karel van Lalaing*  was één van F.'s beste vrienden. Sinds 1484 trad F. op als één 
vann de voogden van Guy de Brimeu's kinderen. Maximiliaan werd tijdens diens 
Brugsee gevangenschap midden maart 1488 overgebracht van het Kranenburg naar 
hett huis van F. bij de Sint-Jacobskerk (zie ook onder k). F. had een ruime culturele 
belangstelling.. De bewaard gebeleven inventaris van zijn bibliotheek en enkele ma-
nuscriptenn die zijn wapen dragen, getuigen hiervan. F. was de auteur van een trak-
taatt over de krijgskunst te land en ter zee. Hij redigeerde het boek waarschijnlijk 
rondd 1516 en droeg het op aan de jonge Karel V. Deze opdracht maakte wellicht 
deell  uit van zijn publiciteitsoffensief bij de campagne alsnog het lidmaatschap van 
hett Gulden Vlies te verwerven. 

ARABARAB RSA 22bis f. 2r; W.P. Blockmans cd., Handelingen van de Leden. I, 251, 374, 377, 447-
449,, 452, 464-465, 468, 470-475, 479-481, 486-488, 490-491, 514, 516-518, 535-545, 579-591 
enn II, 616 en 624-632, Idem, 'Autocratie ou polyarchie?', 293-312, Idem, De volksvertegen-
woordiging,woordiging, 141-142, 369-370, 409, 471-472, J. Chmel cd., Urkunden, 537 en 539; Philippe de 
Clèves,, Uinstruction, passim, P. Contamine, 'L'art de la guerre', 363-376; A. de Fouw, Philips 
vanvan Kleef, passim, Guillaume, Histoire des bandes d'ordonnance, 196-197; A. Henne, Histoire du règne 
dede Charles Quint. Ill,  79; F. Poullet, Les gouverneurs de province, 160 en 162-163; L. Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 43-45 en 51-52 en II . Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. I, 180 en 213. 
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1344 Kruiningen , Jan V, heer  van, van Pamele, van Heenvliet, van Woensdrecht, 
vann Hazerswoude, van Steenbergen en van Acquoy118 (ca. 1460- 8.07 1513), HZ 

aa J. was een zoon van Adriaan en Margareta van Yüain.119 J. x ca. 1488/89 Agnes van 

Montfoort,, dame van Hazerswoude. Agnes was verwant aan Jan van Montfoort*. 
Uitt dit huwelijk sproot zeker een zoon: Joost. Deze Joost x 1) Charlotte van Bour-
gondië,, een dochter van Füips*  Bourgondië-Beveren en Anna van Borssele en x 2) 
mett Kathanna van Wassenaar, een zuster van Jan II* . j . had ook twee buiten-
echtelijkee dochters: Magdalena x Wolfert, een lid van een bastaardtak van Borssele. 
Sandnnaa x Jacob Cruesink, een kleinzoon van de gelijknamige raadsheer bij het Hof 
vann Holland. 

bb De heren van Kruiningen behoorden tot één van de aanzienlijkste adellijke Zeeuwse 
geslachten.. Deze heerlijkheid omvatte 258 gemeten en 100 roeden land. J. erfde via 
zijnn grootmoeder ook de heerlijkheid Pamele, een kasteel te Oudenaarde en een 
windmolenn bij Ename. Vlaamse tegenstanders van Maximüiaan vernielden deze 
molenn in 1485. 

cc In november 1477 behoorde J. als raadslid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi-
miliaan. . 

dd Via zijn echtgenote onderhield J. nauwe banden met de Hoekse factie in Holland en 

Zeeland.. Toch werd J. op 30 mei 1480 aangesteld tot lid van de Raad van Holland. 
J.. verbleef echter haast nooit in Den Haag. Op 20 mei 1482 werd hem dan ook 
ontslagg verleend uit deze functie. 

ee In 1491 werd J. verkozen tot VTiesndder (15° kapittel, Mechelen). 

gg In 1479 streed J. mee bij Guinegatte. De twee paarden die hij toen achtereenvolgens 

bereed,, overleefden de veldslag niet. (cfr. Jean Molinet, Chromques. I, 317: Et chevaleu-

resementresement se porta). In juli 1485 trok J. samen met Maximüiaan en de andere leger-
aanvoerderss Gent binnen. In 1492 behoorde J. tot de Bourgondische aanvoerders 
diee Holland pacificeerden. 

ii  Sinds 14 maart 1497 ontving J. een jaargeld vanwege Füips de Schone ten belope 
vanƒ900. . 

jj  Als leden van de Zeeuwse ndderschap werden de heren van Kruiningen regelamaug 

uitgenodigdd voor de gemeenschappelijke vergaderingen van de Hollandse en 
Zeeuwsee staten. 

kk J. schaarde zich in 1485 aan de zijde van Maximiliaan (en dus tegen Wolfert van 
Borssele;; zie aldaar). J. bezette toen namens Maximüiaan de de Zeeuwse bezittingen 
vann Wolfert. 

mm Sinds 1490. 
1199 Deze gegevens zijn ontleend aan M. Damen, De staat van dienst, Bijlage I. Was Margareta 
eenn dochter van Adnaan Vilain*? Dek e.a. stellen dat Jan IV J 's vader was. 
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11 In I486 werd J. aangesteld tot hoogbaljuw van Gent. Later was J. ook baljuw van 
Mechelenn en rentmeester van Zeeland Bewesten (1492-1500) en Beoosten de Schel 
dee (1493-1500). Wellicht drukte J. in deze functies geld achterover. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Moünet, Chmniques. I, 317, 439 en 463; II, 225, 305 en 481; J.T. de 
Smidt,, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 335 en 341; Gachard ed., 'Ordonnance et 
étatt de la maison de Maxirrulien', 118; R. Frum ed., De kenregisters van Bewesten Schelde, nr. 922, 
A.W.K.. Dek, 'Genealogie der Heren van Cruijningen', 20-22; Het Gulden Vlies, 38; L. Sicking, 
ZeemachtZeemacht en onmacht, 41; HG.A Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 46; M. 
Damen,, De staat van dienst, Bijlage I en M.J. van Gent, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 202. 

1355 Lalaing, Antoon van, heer  van Montigny , 1° graaf van Hoogstraten en van 

Culemborgg (1480-1540), 1, BR 

aa A. was de tweede zoon van Joost van Lalaing*. A. x Elizabeth van Culemborg 
(1475-1555).. Elizabeth was eerder getrouwd geweest met Jan van Luxemburg*, heer 
vann La Ville. Deze Jan was een broer van Jacoba, de echtgenote van A.'s broer 
Karel*.. Door zijn huwelijk werd A. o.a. een zwager van Jan, heer van Palant*  en een 
verwantt van Floris van Egmond-Buren*, wiens echtgenote een tante van Elizabeth 
was.. Uit het huwelijk tussen A. en Elizabeth sproten geen kinderen. Wel had A. eer-
derr reeds drie natuurlijke kinderen verwekt. Een van deze bastaarden werd naar zijn 
vaderr Antoon genoemd. Deze Antoon (-1541) doorliep een mooie loopbaan als 
clericus.. Hij werd kanunnik en apostolisch protonotarius, schreef zich in 1527 in 
aann de Leuvense universiteit en promoveerde omstreeks 1535 in Padua tot doctor in 
beidee rechten. Deze bastaard was tevens van 1534 tot bij zijn overlijden lid van de 
Raadd van Brabant. 

bb A. verwierf door zijn huwelijk de heerlijkheden Hoogstraten en Culemborg. Op 
22.04.15244 kocht A. samen met Floris van Egmond-Buren*  296 gemeten 100 Vz 

roedenn land in Zeeland. Hiervoor betaalden ze 7030 £ 3 s. 6 d. Dit land was kort 
tevorenn aan de grafelijkheid teruggevallen. Omstreeks 1515 bedroeg A.'s totale 
leenbezitt op Zuid-Beveland 4776 gemeten. In juli 1523 veroordeelde de Grote Raad 
eenn aantal Genuese kooplieden die zich te Mechelen hadden gevestigd tot de 
terugbetalingg van een grote schuld aan A. 

cc A. reisde als kamerheer (30 s. per dag) samen met Filips de Schone en diens gevolg 
meee naar Spanje in 1501-1503. Tijdens die reis hield A. een dagboek bij. Het vormt 
eenn levendige getuigenis van zijn avonturen (zie verder onder d). Maximiliaan droeg 
A.. in december 1510 voor als kamerheer voor de jonge Karel V. In 1513 was A. 
tweedee kamerheer van de jonge Karel. Maar ook Hendrik van Wittem*, heer van 
Beersell  maakte aanspraak op deze titel. Op 13 december 1513 sprak de Grote Raad 
zichh uit ten gunste van A. Op de hoflijst van juni 1517 prijkte A. nog steeds als 
tweedee kamerheer. Ook tijdens Karels Spaanse reis droeg A. deze titel (72 s per 
dag).. In 1525 wordt A. vermeld als chevalier d'honneur van Margareta van Oostenrijk. 
Ookk A.'s echtgenote was toen eerste kamervrouw. 
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dd In december 1510 wilde Maximüiaan A. benoemen tot lid van Margareta's Raad. In 

15155 werd A. Hoofd van de Raad van Financien. In 1516 trad A. toe tot de Gehei-
mee Raad van Karel V. In 1531, bij de oprichting van de Collaterale Raden, werd A. 
aangeduidd als gewoon lid van de Raad van State. 

ee In 1516 werd A. verkozen tot Miesridder (18° kapittel, te Brussel). 

ff  In 1522 werd A. aangesteld tot stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland. 
Inn 1528 kwam ook het Sticht Utrecht bij zijn ambtsgebied. Hoewel A. omwille van 
zijnn verplichtingen in de vorstelijke raden vaak in Mechelen of Brussel verbleef, 
druktee hij zijn stempel op het beleid in de gewesten waar hij het stadhouderschap 
uitoefende.. A. had oog voor de economische belangen van de provincies die hij 
bestuurde.. Zo hield hij Holland afzijdig uit de arsis die ontstond toen de Habsbur-
gerss de Deense koning Christian II opnieuw op de troon wilden helpen (1523 e.v.). 

gg A. was kapitein van een ordonnantiebende van 50 hommes d'armes en 100 boogschut-
ters.. In theorie A. moest het aanvoerderschap hierover delen met Karel van Lan-
noy*,, maar als onderkoning van Napels verbleef die toch voortdurend in Italië. A. 
speeldee een belangrijke rol in de oorlogen tegen Karel van Gelre en bij de onder-
werpingg van het Sticht. 

hh Reeds in 1505 werd A. door Maximiliaan en Füips de Schone op missie gestuurd 
naarr Margareta van Oostenrijk om haar gemoed te verzachten nadat de heren haar 
niett hadden betrokken bij hun topoverleg te Haghenau. 

kk In de gewesten die hij bestuurde trad A. hard op tegen het ontluikende pro-
testantisme. . 

11 In zijn eerste testament (1522) duidde Karel V A. aan als één van zijn executeurs-

testamentair.. A. gold toen als één van Karels intimi. A. gaf verschillende opdrachten 
aann de befaamde architect Rombout Keldermans, w.o. de bouw van de Sint-
Kathannakerkk en het stadhuis te Hoogstraten. In deze kerk bevinden zich ook de 
grafmonumentenn van A. en Elizabeth. A. en Elizabeth zijn ook afgebeeld op de 
zogenaamdee Memorietafel voor Elizabeth van Culemborg (Culemborg, Museum Elizabeth 
Weeshuis).. Na het overlijden van de Utrechtse bisschop Füips van Bourgondië-
Blaton,, in 1524, kocht A. diens gehele bibliotheek. Erasmus meende dat A. bijzon-
deree bescherming verleende aan de Orde der Franciscanen. 

AR.4BAR.4B RSA 23 f 23v en 31 f. 3, J.T. de Smidt, EI. Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. II, 
134-1355 en 296, Gachard ed., Collection des wyages. I, 348 en II, 503; Jean Molinet, Chromques. 
II,II,  553; J. Lamcere ed., Recueil des Ordonnances. UI, 71; R. Fruin ed., De leenregtsters van Bewesten 
Schelde,Schelde, nr. 1411; M. Baelde, De collaterale raden, 271-272; C Dekker, Zmd-Beveland, 484; Guü-
laume,, Histoirt des bandes d'ordonnance, 212; Het Gulden Vies, 39; A. Henne, Histoire du règne de 
Charles-Qmnt.Charles-Qmnt. III,  80; E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, 104-106; J.D. de Jong, 'Elisabeth 
vann Culemborg', 3-31; 'I'. van Buercn m.m.v. W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood, 41-45 en 
253-254;; ME.J.C, Noordam-Croes, 'Antoon van Lalaing', passim, E. Poullet, Les gouverneurs 
dede province, 168, H. De Riddcr-Symoens, 'Milieu social', 269, II . Stratenwerth, 'Antoine de Ea-
laing',, in: P.G. Bietenholz en T.B. Deutscher, CE. 2, 280-282 en J.D. Tracy, Holland under 
HabsburgHabsburg Rule, passim. 
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1366 Lalaing, Joost van, heer  van Montigny en van Hantes (ca. 1437-5.08.1483) 1, 
HE E 

aa j . was een zoon van Simon en Johanna van Gavere. J. was dus de oudere broer van 
Philipotte;; de echtgenote van Jan van Lannoy-Mignoval*. J. x in 1462 Bonne van 
ViefvÜlee (+ 2.03.1503), een dochter van Lodewijk van Saintes (in Artesië). Uit dit 
huwelijkk sproten twee zonen en twee dochters. De oudste zoon Karel*, erfde de 
heerlijkheidd Lalaing, bij Dowaai, die J. in 1481 had verworven van zijn neef Jan van 
Lalaing.. De tweede zoon Antoon*, heer van Montigny, werd later graaf van 
Hoogstraten.. Dochter Antonia (+ 1540) x Filips heer van Habart. De jongste 
dochter,, Margareta x 1) Filips Ie Josne en x 2) Lodewijk heer van Longueval. 

cc J. diende als kamerheer aan het hof van Karel de Stoute. In de eerste hoflijst van 
Mariaa van Bourgondië (maart 1477) komt J. voor als chevalier de compaigne. Maar op 
17.09.14777 werd zijn naam geschrapt. Jan de la Haye*, heer van Saint Michel nam 
toenn J.'s plaats in. Wellicht gebeurde dit omdat J. op 13 juli van datzelfde jaar reeds 
wass aangesteld als plaatsvervangend chevalier d'honneur van Maria. Lodewijk van 
Brugge-Gruuthuse**  was toen eerstaanwezend chevalier d'honneur. In november 1477 
werdd J. vermeld als raadshd-kamerheer van Maximiliaan. Ca. 1480 maakte J. promo-
tiee tot titulair eerste kamerheer van Mana en Maximiliaan. 

dd In 1476 was J. lid van de hertogelijke raad van Karel de Stoute. 

ee In 1478 werd J. verkozen tot Vliesndder (13° kapittel, te Brugge). J. had op dat 

ogenblikk een meningsverschil met Lodewijk van Brugge-Gruuthuse*. Tijdens het 
kapittell  van 's Hertogenbosch (mei 1481), werd J. aangewezen als leermeester van 
Filipss de Schone. J. moest de toekomstige souverein vertrouwd maken met de 
gebruikenn van de Orde. 

ff  Karel de Stoute benoemde J. in 1468 tot souverein-baljuw voor Vlaanderen. In 
14800 had Wolfert van Borssele*  controle verloren over de toestand in Holland en 
Zeeland.. De vorsten vervingen hem als stadhouder door J. 

gg Onder Karel de Stoute was J. kapitein van Péronne. J. sneuvelde in de strijd tegen 

dee Hoeken en de Stichtenaren tijdens het beleg van Utrecht in 1483. 
jj  J. vernieuwde in opdracht van Karel de Stoute de magistraat van verschillende 

Maamsee steden. J. trad sinds 1468 op als meester van de rekwesten voor Vlaande-
ren.. In mei 1478 sprak J. als gezant van Maximiliaan, samen met Veit van Wolken-
stein*,, de Drie Leden van Maanderen te Brugge toe. Een maand vertegenwoordigde 
J.. opnieuw Maximiliaan in een vergadering met de Leden. In het najaar van 1482 
behoordee J. tot de vorstelijke delegatie bij de Aalsterse vergadering van de Staten-
Generaal.. Daar besloot men de vrede van Atrecht te accepteren. 

ADNADN B 19445 f. 242-243; RAG Raad van Vlaanderen 34323; W.P. Blockmans ed., Handelingen 
vanvan de Leden. I, 60-61 en 251; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 
119;; M. Badde, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 162-164; R. Bom, Les LaLnngs;). Lauwerys, 
'Hett testament van Joost van Lalaing', 42-72; Idem, in: NBW. I, k. 653; Het Gulden Vlies, 37, 
W.. Paravicini, Guy de Brimeu, 205 n. 454, 478 en 485 n. 122, E. Poulkt, Les gouverneurs de 
province,province, 168; R. Wellens, Les Etatsgénéraux, 449; MJ. van Gent, "Pertijelike saken"; 238-364; J. 
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Vann Rompaey, De Grote Raad, 337, J. N'cvc, in: BN XI, k. 112-113 en L. Sicking, Zeemacht en 
onmacht,onmacht, 24. 

1377 Lalaing, Karel, 1° graaf van (1466-1525), 1, HE 

aa K. was de oudste zoon van Joost*. K x Jacoba van Luxemburg. Jacoba was een 

zusterr van Jan van Luxemburg-La Ville* , de eerste echtgenoot van Elizabeth van 
Culemborg.. Elizabeth zou later hertrouwen met K.'s broer Antoon*. Uit het huwe-
lij kk van K. en Jacoba sproten zeker twee zonen. Karel II (ca. 1506-1558), graaf van 
Lalaingg die eerst een kerkelijke loopbaan ambieerde en bisschop van Cona in Spanje 
werd.. Kort na 1524 trad hij echter uit. In 1528 trouwde Karel II x 1) Margareta van 
Croy,, een dochter van Karel van Croy-Chimay* en later 2) met Mana van Montmo-
rency.. Filips (1510-1555), graaf van Hoogstraten was de tweede zoon. K. en Jacoba 
haddenn ook twee dochters: Anna en Margareta. Karel, Filips en Margareta waren 
nogg minderjarig toen hun vader overleed. Die had verzuimd zijn testament te 
ondertekenen.. Margareta x in 1528 Evrart van Palant. 

cc In maart 1497 werd K. vermeld als raadslid-kamerheer van Filips de Schone. Hij 
moestt toen van juli tot september aan het Hof verblijven (36 s. per dag). Op 10 mei 
15122 verbleef K. daadwerkelijk aan het Hof. 

dd In 1506 stelde K. voor om een zesde van de netto-jaaropbrengst van alle lenen als 

bijzonderee belasting laten innen. Dertig jaar eerder had Karel de Stoute een dergelijk 
plann al eens, ondanks hevig protest, doorgevoerd. K. zetelde toen in de regent-
schapsraadd die de Nederlanden tijdens de afwezigheid van Filips de Schone 
bestuurde. . 

ee In 1505 werd K. verkozen tot \Tiesridder (17° kapittel, Middelburg). 

11 K. behoorde niet tot het gevolg van Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse 
reis.. Wel moest K. toen samen met Karel van Croy-Chimay* en de heren van Ligne 
enn Fiennes de Franse gijzelaars al jagend vermaken. Filips de Schone verzocht K. 
voorall  zijn valken niet thuis te laten. 

ARABB RSA 22bts; ADN B 18825 (23954) en 19164 (44000); W.P Blockmans, Handelingen van 
dede Leden. II, 1046, J.T de Smidt, Hl . Strubbe, Chronologische lijsten. II, 386 en 453, Het Gulden 
II  'ües, 38; R. ftotn~Les Lalaing, 222-223 en 229-230, R. Hagel, 'Charies-Qumt', 220 en n. 43 en 
M.L.J.CC Noordam-Crocs, 'Antoon van Lalaing', 12-13. 

1388 Lanchals, Pieter, ridder,  VI, 1 (1430/1440-22.03.1488) 
aa P. was van zeer eenvoudige komaf. P. had een broer Adriaan, die monnik was in de 

abdijj  van Ter Doest, en een zuster Francine. L x 1) Kathanna van Nieuwenhove 
(12.06.1453-ca.. 4.09.1484) en x 2) in 1486 Kathanna van Pouke, een dochter van 
Roeland*.. Olivier de la Marche* trad op als P. getuige bij diens tweede huwelijk. P. 
hadd drie kinderen uit zijn eerste huwelijk: Charlotte, Pieter en Katarina en een ba-
staarddochter:: Katelijne. Pieter x Jozine Quevin en Katarina x Filips Pynnock. 

cc Maximiliaan stelde P. op 30 januari 1481 aan tot hofmeester. 

file:///Tiesridder
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dd P. trad omstreeks 1465 in dienst van Karel de Stoute. Vanaf 1 maart 1472 was hij 
dienss rtcevtur-général de toutes les finances. Maria van Bourgondië bevestigde P. op 1 
maartt 1477 in zijn functie als algemeen ontvanger. P. bekleedde dit ambt tot 31 
augustuss 1477. In september 1477 werd P. lid van de hofraad van Mana en Maximi-
liaan.. In deze raad legt hij zich toe op het beheer van de vorstelijke financiën en van 
hett domein. 

gg Mana en Maximiliaan stelden P. op 30 )anuan 1481 tevens aan tot slotvoogd van 

Malee (zie ook onder c). 
11 P. steunde Maximiliaan zonder voorbehoud van bi] de aanvang, in 1483, van diens 

conflictt met \laamse stedelingen en hoge edellieden. P. liet ztch sinds 1483 ook 
aanduidenn als ndder. Maximiliaan benoemde P. in 1484 tot schout van Brugge. 
Dezee functie kon hij slechts uitoefenen nadat de eerste Vlaamse regentschapsraad in 
junii  1485 het veld had geruimd. Als schout trad P. hard op tegen Maximüiaans 
tegenstanders.. Toen Maximiliaans vijanden in het voorjaar van 1488 tijdelijk de 
bovenhandd hadden in Brugge, lieten zi) P. oppakken, martelen en terechtstellen. 

ADNADN B 19445 en 20134; I LA. Diegenck, Corrtspondance des magistrals dYpns. I, 36-38, 61, 
72-HH 88-91 en 94-95, jean Molinct, Chnniqms. I, 637-638, M. Boone, in: KBW. XIII, k. 
471-480;; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 350 en 462 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 11, 
19,, 22-33 en 41. 

1399 Lannoy, Boudewijn van, heer  van Molembaix en van Solre-le-Chateau120 (ca. 
1436-7.05.1501)1,, HE 

aa De familie Lannoy dankte haar aanzien aan de Bourgondische hertogen. B. was een 
zoonn van Boudewijn de Stotteraar (= Ie Begue), Vbesridder, heer van Molembaix en 
stadhouderr van Waals-Vlaanderen en van Adnenne van Berlaymont, erfdame van 
Solre-le-Chateau.. B. x Michèle van Esnes. 

cc Op 24.03.1477 werd B. benoemd tot hofmeester van Mana van Bourgondië. B. 
kwamm als kamerheer voor in de eerste hofordonnantie van de zelfstandig regerende 
Filipss de Schone (1493-1494). In februari 1500 behoorde B. nog steeds tot de 
entouragee van Filips de Schone, nu als eerste hofmeester en kamerheer. Zijn dag-
vergoedingg bedroeg toen 72 s. 

dd B. zetelde eveneens in de ambulante Hofraad van Filips de Schone. 
ee In 1481 werd B. verkozen tot Vliesridder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 
ff  Van 1473 tot 1477 was B. gouverneur van Zutphen. Op 18 augustus 1485 legde B. 

dee eed af als stadhouder van Waals-Maanderen. Hij zou deze functie tot bij zijn 
overlijdenn uitoefenen. B. wendde zijn invloed aan het hof aan ten voordele van de 
stadd Ri)sel. Deze tussenkomsten leverden B. veel geld op. Tijdens zijn stadhouder-
schapp schonk de Rijselse magistraat B. op zijn minst 9250 £. In februari 1488 liet B. 
bijj  Rijsel boodschappers van de Vlaamse Leden oppakken. Zij transporteerden bne-

Dep.. N'ord, arr. Avesnes-sur-Helpe. 

file:///laamse
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venn die de Leden hadden gencht aan de Franse legeraanvoerder Ftlips van Crève-
coeur*. . 

gg B. was actief betrokken bij de belangrijkste knjgsvernchtingen uit de )aren '""0 van 

dee vijftiende eeuw. Van 1480 tot en met 1489 en van 1493 tot 1501 was B. slot 

voogdd van Bouchain in Henegouwen. Deze strategisch gelegen vesting was 

regelmatigg het doelwit van Franse aanvallen, 
hh B. trad vaak op als vorstelijk onderhandelaar. Zo zond Maximiliaan hem in 1481, 

14822 en 149"*  uit voor besprekingen omtrent bestanden en vredesverdragen met de 
Fransen. . 

AR.4BAR.4B RSA 22 f. l(Tr en 139v, R.4G Raad van 1 'laandertn 34323, VCP. Blockmans cd.. 
HandelingenHandelingen van dt Ltdtn. ƒ, 446; ) Chmel ed , Urkundtn, 538 en 543, |.M. Cauchies, 
'Maximilienn d'Autriche et Ie traite d'Arras de 1482', 159 , CU. Cools. Met raad en daad?, 189-
190,, Het Gulden l'Iies, 37, K. Poullet, Les gouverneurs dt province, 179 en Ci. Sivéry, in: R. De 
Smedtt cd., Les chevaliers, 177. 

1400 Lannoy, Fiiip s I van, heer  van Willerval 121, van Santes, van Wahagnies en van 
Tronchiennes,, Messire (- 26.12.1495) !, AP/WAX 

AA F. was de oudste zoon van Guillebert II (1382-1462) en diens tweede echtgenote 

Manaa van Gistel. F. x Mana van Chatillon, dame van Dampierre. Uit dit huwelijk 
sprotenn drie zonen: FÜips II* , Pieter en Guillebert III . 

bb Rond 1475 hield F. elf lenen in het Rijselse, met een gezamenlijke opbrengst van 
23644 £. Hiermee behoorde hij tot de alleraanzienlijkste leenhouders uit de omge-
ving. . 

cc Sinds november 14 7̂ was F. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

gg In 1475 vervulde hl] leendienst. Een jaar later verdedigde hij Abbeville. Hiermee 
gingg hij in tegen een order van Karel de Stoute. Deze had F. bevolen hem als hd van 
zijnn lijfwacht te vervoegen. 

jj  Op een convocatielijst voor de Staten-Generaal, ca. 1464, werd F. vermeld bij de 

Rijselsee adel. 

ADXADX B 3^"9 en 3"*81; diehard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, 
VX'PP Blockmans cd., 'De samenstelling van de staten', 91 en C.H. Cools, Met raad en daad?, 
194-195. . 

1411 Lannoy, Fiiip s II  van, heer  van Santes122 en van Rollencourt, burggraaf van 
Sebourgg (1460-14.10.1535), 1, VXVL 

aa F. was de oudste zoon van Füips I* . F. x zijn nicht, Bonne van Lannoy (+ 1543), 

eenn dochter van Jan III* . 

1211 Dep. Pas-de-Calais, arr. Arras, k. Yimy. Artesie of Waals-M? 
1:22 Dep. Xord, arr. Luie, k. Haubourdin. 



BlOGRAHSCll  IH NOTITIHS 34? ? 

bb F. bracht in de jaren 1520 een conflict met Jacob van Horn*  omtrent het bezit van 

dee heerlijkheid Terdeghem123 voor de Grote Raad. De Grote Raad sprak ztch uit in 

hett voordeel van F. 
cc In 1497 maakte F. als kamerheer deel uit van de hofhouding van Filips de Schone. 

Zijnn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. F. moest van januari tot en met juni aan het 

hoff  te verblijven, 

ee In 1531 werd F. verkozen tot \l iesndder (20° kapittel, Doornik), 

ff  In 1522 volgde F. zijn neef Karel*  op als stadhouder van Doornik en het Door-

nikse.. In 1524 of 1525 werd F. tevens grootbaljuw van dit gebied. F. oefende deze 

ambtenn uit tot in 1534. 

ARABARAB RSA 22bis; J.T de Smidt, Hl . Strubbc e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 358-359; Het 
GuldenGulden I 'Bes, 40; (MI . Cools, Met raad en daad?, 194 en 195 en . Poullet, IJS gouverneurs de 
proiince,proiince, 183. 

1422 Lannoy, Filip s van, heer  van Molembaix (1487~1543), 1, HE 
aa F. x Margareta van Bourgondië; een dochter van Boudewijn.' Uit dit huwelijk 

sprotenn twee zonen: Jan (1509-1559) en Boudewijn (ca. 1518-1559). 
cc F. was kamerheer van de jonge Karel V in juni 1517. F. behoorde ook tot Karels 

gevolgg üjdens diens eerste reis naar Spanje in 1517. Zijn dagvergoeding bedroeg 

toenn 48 s. 
dd In 1531, bij de oprichting van de collaterale raden, werd F. hoofd van de Raad van 

Financiënn en gewoon lid van de Raad van State. 

ee In 1531 werd F. tevens verkozen tot Vliesndder (20° kapittel, Doornik), 
gg F. was een gevierd militair. 

ARABARAB RSA 23 f 25r, Gachard ed.. Collection des voyages. II, 503, M. Baelde, De collaterale raden, 
276;; R I;agel, De Hispano-\ 'laamse wereld, 295 n.63 en Het Gulden Vlies, 40. 

1433 Lannoy124, Jan III , heer  van, van Lys en van Wattignies (1410-1493) 1, WVL 
aa J. was de oudste zoon van bijgenaamd "Ie Ramager" (= de zanger) en van Johanna 

vann Croy. Johanna was een zuster van Antoon en van Jan. J. x 1) Johanna van Tyrel 
enn van Poix, dame van Brimeu (+ 1459) en x 2) in 1460 Johanna van Ligne (+ 
1494),, de oudste dochter van Michiel, heer van Barbencon en van Bonne van Abbe-
ville.. Uit de huwelijken van J. sproten acht kinderen. Uit het eerste huwelijk is 
bekend:: Johanna x Füips van Horn*. Vier kinderen uit het tweede huwelijk lieten 
sporenn na; Lodewijk overleed op jonge leeftijd. Bonne, erfdame van Lannoy en van 
Sebourgg ( + 1543) x haar neef Fdips', heer van Santes. Maria dame van Rume x Jan, 
baronn van Beaufort. Jacoba x Jan van Hennin-Liétard. 

1233 Dep. Nord, arr. Dunkerque. 
1244 Dep. Nord, arr. Lüle. 

file:///liesndder
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Rondd 1475 hield J. vijf lenen in de kasselnj Rijsel. Deze lenen brachten hem jaarlijks 
8077 £ op. 

Inn november 14"'"' trad J. als raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van 
Maximiliaan.. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 24 s. Tevens werd J. sinds 23 augus-
tuss 1480 vermeld als chevaker de compcugnt van Maria van Bourgondië. Hij verving in 
dezee functie de Grote Bastaard Antoon van Bourgondië', die toen nog steeds in 
Frankrijkk verbleef. 

Inn 1451 werd J. verkozen tot \Tiesndder (8° kapittel, te Bergen). 
Filipss de Goede benoemde]. In 1448 tot stadhouder van Holland en Zeeland Deze 
functiee oefende hij uit tot in 1462. In 1459 verkreeg J. tevens het stadhouderschap 
vann W'aals-Ylaanderen. Daar bleef hi] aan tot in 1463. 

J.. nam regelmatig deel aan de krijgsvernchtingen van de Bourgondische hertogen. 
Zoo streed hij tegen de Luikenaars (1430), de Engelsen (1436), in Lotharingen 
(1440),, tegen de aartsbisschop van Keulen (144"') en tegen de oproenge Gentenaars 
(1452-1453). . 

Maximiliaann van Oostenrijk verleende f. tal van opdrachten. Zo maakte J. deel uit 
vann enkele delegaties die met de Fransen onderhandelden over wapenstilstanden en 
vrede.. In maart 1482 bijvoorbeeld reisde J. samen met Jean d'Auffav naar het 
zuiden.. Deze onderhandeling zouden uiteindelijk leiden tot de vrede van Atrecht. 
J.. beschikte over uitstekende contacten aan het Franse hof. Dit wekte de gramschap 
opp van Karel de Stoute. De hertog beschuldigde J. van hoogverraad. In 1468 moest 
) . ,, net zoals verschillende van zijn verwanten uit de familie Croy wegvluchten. J. 
verzoendee zich later weer met Karel. Tijdens de crisis van 1477 bleef J. aan het Hof. 
Hijj  mislukte echter in zijn opzet Mana van Bourgondië uit te huwelijken aan Adolf 
vann Gelre. Samen met enkele andere Miesndders poogde J. de leden van de eerste 
Maamsee regentschapsraad te verzoenen Maximiliaan. 

j .. stimuleerde krachtig de groei van nijverheid en handel in zijn heerlijke stad Lan-
noy.. J schreef enkele gedichten en een didactisch tractaat. Daarnaast leverde hij ook 
dee stof voor twee of dne verhalen uit de Cent Xouvelles Xouveiies. 

RAGRAG Raad van I 'bandertn 34323, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximihen',, I I 7 , J.M. Cauchics, 'Maximilien d'Autriche et Ie traite d'Arras de 1482', 139; 
CU.. Cools, Met raad en daad?, 191-194, \\' ( >ssoba, in: R. De Smedt cd.. Les chevaliers, 109-
110;; R. De Smedt, Jan heer van 1,annoy', 55-84 en M Damcn, De staat van dienst. Bijlage 1 

Lannoy,Jann van, heer  van Mignoval (1498), 1, HE 

J.. was een zoon van Antoon. J. x Phüipotte van Lalaing. Philipotte was de jongste 

dochterr van Simon en Johanna van Gavere, zij was dus een zuster van Joost'. Uit 

ditt huwelijk sproten zeker twee zonen: Karel*  en Jan. 

Karell  de Stoute schonk J. omtreeks 1475 de heerlijkheid Flammes, in de buurt van 

Kamenjk.. Protesten, o.a. van de bisschop van Kamerijk, tegen deze schenking 
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blevenn niet uit. In 1493 betwistte J. Fdips van Henmn-Liétard*  vergeefs het baljuw-
schapp over de Henegouwse bossen. 

cc J. trad in november 1477 als raadskd-kamerheer toe tot de hofhouding van Maximi-

liaan.. Voor 1485 werd J. tevens Maximüiaans eerste hofmeester. 
dd In 1490 maakte j . deel uit van Maximüiaans Raad die dan te Mechelen resideerde 

(samenn met o.a. Jan Carondelet*  en ]an van Lannoy*, abt van Sint Bertijns). Ze 
drongenn er toen bij Albrecht van Saksen* op aan dat hij eerst het verzet van Brugge 
enn Filips van Kleef*  zou breken en pas later Holland pacificeren. Albrecht ging hier 
niett op in. In 1493 wasj. lid van Filips de Schone's Justineraad. 

gg ]. was in 147" kapitein van Avesnes. In datzelfde jaar verdedigde hij Montdidier en 
Yalencijnn tegen de Franse invallen. Nog in 1477 hielp J. bij de herovering van Chi-
may.. In 1478 verdedigde J. tevergeefs Condé, maar hij had wel succes bij de herove-
ringg van Le Quesnoy. In 1479 nam f. deel aan de slag bij Guinegatte. In 1485 was J. 
Maximüiaanss kapitein van Oudenaarde (zie ook onder k). 

hh In 1486 begeleidde J. rooms4ïoning Fredenk II I bij diens terugkeer naar Duitsland 

naa zijn bezoek aan de Lage Landen. 
II  In 1482 was J. aanwezig bij de belangrijke Gentse vergadering van de Sraten-

Generaal. . 
kk Tijdens de strijd om het regentschap koos J. onvoorwaardelijk de zijde van Maximi-

liaann tegen de Vlaamse regentschapsraden. In 1488 was J. één van de adellijke gijze-
laarss die de Bruggelingen vasthielden. Later werd J. samen met andere gevangen 
naarr Gent gevoerd en opgesloten in het Gravensteen. Terug op vrije voeten, pro-
beerdee J. de kosten van zijn gevangenschap op de Ieperlingen te verhalen. 

11 In 1486 verdedigde J. de heer van Molembaix tegen aantijgingen. 

ADNADN B 18824 (23^42, 23^62 en 23763); |.T. de Smidt, EI. Strubbe e.a. eds., Chronologische 
lijsten.lijsten. I, 94, 267-268, 412 en 438, Jean Nfolinet, Chrvmques. I, 182, 197, 220-221, 236, 238, 246, 
237-260,, 265, 303, 303, 449, 517, 541, 549, 587-595, 604 en II, 41 en 341, J. Chmel ed., 
\Srkundtn,\Srkundtn, 543, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüicn', 118, Idem ed., 
'Relation',, 314; R. Wellens, 'La révolte brugcoise', 22, H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. /, 
211, , 

1455 Lannoy, Jan, abt van Sint-Bertijn s bij  Sint-Omaars (voor 3.11.1492), g, AP 

dd In 1490 behoorde J. tot Maximüiaans raad die toen te Mechelen resideerde. 

ee ]. werd in 1480 kanselier van het Gulden Vlies. 
hh In 1482 vertegenwoordigde J. Maximikaan bij de ondehandelingen die zouden 

leldenn tot de vrede van Atrecht. In 1492 nam J. deel aan de besprekingen die ter 
voorbereidingg van de vrede van Senlis. 

jj  J. sprak eind september 1479, samen Willem van la Baume* de Leden van Maande-
renn toe namens Maximiliaan. J. was in deze penode wellicht een vertrouweling van 
zowell  de Maamse Leden als van Maximiliaan. In december 1479 won de Gentse 
magistraatt inlichtingen in bij J., die toen te Brussel resideerde, omtrent de maat-
regelenn die Maximiliaan getroffen had voor de landsverdediging. In het najaar van 
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14822 nam J. namens de clerus deel aan de Aalsterse vergadering van de Staten-Ge-
neraal.. In )uli 1486 onderhandelde J. opnieuw namens Maxirruliaan met de Maamse 
Leden.. Ditmaal trad J. op in samenspraal Paul de Baenst, de voorzitter van de Raad 
vann Maanderen, zijn familielid Jan van Lannoy*, heer van Mignoval en meester 
Thibaudd Baradot. In oktober 1487 bemiddelde J. tussen ruzieende magistraten van 
Oudenaardee en van Gent. 

kk In februari 1488 pakten de Bruggelingen ook J. op. Enkele dagen later leverden ze 

].,].,  net zoals zi|n verwant de heer van Mignoval, uit aan de Gentenaars. Deze sloten 
hunn gijzelaars op in het Gravensteen. 

11 J. was zeker sinds 10 januari 1474 abt van Sint-Berüjns. L. heeft ongetwijfeld aan 
eenn universiteit gestudeerd. De statuten van het Gulden \Ties vereisten immers dat 
dee kanselier een doctoraat in de theologie of het (kerkelijk) recht bezat. 

NX'.P.. Blockmark ed.. Handelingen van de Leden. I, 116-117, 122, 251, 384. 38~\ 431, 486 en 591, 
JJ M. Cauchies, 'Maximüien d'Autrichc et lc traite d'Arras de 1482', 158, I\ de Ciruben, Les 
chapttreschapttres de Li Totson dX)r, 23, N. I luygebaert, 'Jacques Duval', in: l'. Berliere e.a. eds., MB. 
III.!,III.!,  169-PO en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 30 en 34 n. 144 

1466 Lannoy, Karel van, heer  van Senzeille125 en van Mingoval, (sinds 1526) 1° 
graaff  van Lannoy en van Asti, prin s van Sulmona (ca.1485126 Gaeta, 
23.09.1527),, LWY L 

aa K. was een oon van Jan*  heer van Mignoval en van Philipotte van Lalaing. K. x 1) 

mett Francoise van Montbel en 2) met Louize van Entremont, een edeldame uit Sa-
voie,, die tot de hofhouding van Margareta van Oostenrijk behoorde. Uit het eerste 
huwelijkk sproten verschillende kinderen; o.a. de latere Yliesridder Füips. 

cc K. groeide op aan het hof. Als kamerheer behoorde K. in 1517 tot Karel V's gevolg 
tijdenss diens eerste reis naar Spanje. 

dd K. behoorde sinds 1515 tot de persoonlijke raad van Karel Y. 

ee In 1516 werd K. verkozen tot Yliesridder (18° kapittel, Brussel). 

ff  Zodra Habsburgse troepen in 1521 Doornik en omstreken hadden ingenomen, 

werdd K. benoemd tot stadhouder van stad en land. K. verbleef er met vaak en reeds 
eenn jaar later werd hij vervangen door zijn neef FÜips van Lannoy*  heer van Santes 
enn van Rollencourt. K. maakte toen promotie; hij werd vice-koning van Napels. Als 
onderkoningg van Napels trachtte K. in 1527 trachtte het oprukken van de keizer-
lijkee legers naar Rome te beletten. Ook tijdens de Sacco di Roma slaagde K. er met in 
dee troepen tot bedaren te brengen. 

12ii Plaats tussen Samber en Maas. Senzeille was een leen van Beaumont en dus een Hene-
gouwss achterleen. 
1266 Winkler Prins. 6, Amsterdam en Brussel, 1958", 470: geeft een geboortedatum russen 
14822 en 1487. A. Wauters geeft 1487 of 1488. 
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gg In 1521 nam K. deel aan de belegering van Doornik. K. was één van de Habsburgse 

aanvoerderss tijdens de slag bij Pavia. K. beschikte ook over een eigen ordonnantie-

bende.. Sinds 1522 deelde K. het commando hierover echter met Antoon van 

Lalaing.. Deze maatregel hield ongetwijfeld verband met K.'s afwezigheid in de Ne-

derlanden. . 
kk K. stond in 1526 een vredesverdrag voor dat de Fransen niet al te zeer zou verne-

deren.. Deze koers liep uit op een mislukking. 

Guillaume,, Histoirt des bandts dürdonnance, 213, Het Gulden l 'hes, 39, A. I [enne, Histoirt du regne 
dede Charles Qumt. III,  80, K. Poullet, Les gouverneurs de province, 183, F Walser m.m.v. R VC'ohl-
teiJ,, Die Spamschtn Zentralbehörden, 133-134 n 12 en A. VC'auters, in: BA'. XI, k. 297-304. 

1477 Lannoy, Pieter  van, heer  van Fresnoy127 (circa 1445-1510) 1, AP, 
aa P. was een zoon van Ghillebert heer van Willerval en van Tronchiennes en van 

dienss derde echtgenote Isabella van Dnnckam. Pierre x Joceline van Grimbergen, 
eenn dochter van Füips en van Johanna van Hamal. P. had een zoon Ferry. Een 
dochterr van P. trouwde met Füibert de Verreij*. 

cc In maart 1477 behoorde P. als één van de vierentwintig chevaliers de compaigne tot de 
hofhoudingg van Mana van Bourgondië. In november 1477 trad P als raadslid-
kamerheerr tevens toe tot de hofhouding van Maximiüaan. Sinds 1.01.1504 werd P. 
vermeldd als kamerheer van Füips de Schone. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 30 s. 
Wellichtt was P. eerder verbonden aan het hof van Johanna van Castüië. P. en Karel 
vann Croy-Chimay* zouden rond 1505 belet hebben dat Fuensalida, Ferdinand van 
Aragonss gezant in de Nederlanden, toegang hadden tot Johanna. 

dd In 1493-1494 was P. lid van Füips de Schone's jusütieraad. 

ee In 1491 werd P. werd verkozen tot \Tiesndder (15° kapittel, Mechelen). 

gg In 1492 was P. als legeraanvoerder betrokken bij de herovering van de stad Atrecht. 
11 In 1480 werd P. benoemd tot baljuw van Aalst en van het leenhof van Aalst. In die 

functiee trad P. als verweerder op in een geding tegen Willem de Goux, heer van 
Wedergate*.. Dit proces diende tussen 1498 en 1504 voor de Grote Raad. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving P. een jaargeld van ƒ900 vanwege Füips de Schone. 

ARABARAB RSA 22bis; RAG Raad van Vlaanderen 34323; JT. de Smidt, EI. Strubbe e.a. eds.. 
ChronologischeChronologische lijsten. I, 474; Gachard ed., Collection des voyages. I, 348; Gachard ed., 'Ordonnance 
ett état de la maison de Maximüien', 118; J. Chmel ed., Urkunden, 543; B. Aram, Juan "the 
Mad's""  signature', 337 n. 23, Het Gulden I 'ties, 38 en G. Sivéry, in: R. De Smedt ed., Les cheva-
liers,liers, 195. 

t rr Dep. Pas-de-Calais, arr. Atrecht. 
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1488 Lassara, heer  van, I, IB5 

cc Raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14"77. 

Cachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118 

1499 Lejeune, Filips, heer  van Forests128 en van Contay, 1, WAT of HE? 

gg F. was een tijdje kapitein van het Atrechts garnizoen. F. nam in 1487 deel aan een 

misluktee poging om Bethune op de Fransen te heroveren. Hi| werd toen door de 
Fransenn krijgsgevangen genomen. In 1489 poogde F. samen met een groepje jonge 
Henegouwsee edellieden Atrecht door middel van een list te heroveren (Jones capitaines 

aventureul^,aventureul^, destrans honneur et faire quelque exploit de proesse dont il  serott bruit en temp^_ 

futur).futur). In 1492 behoorde F. tot de aanvoerders die een belangrijke rol speelden bij de 
uiteindelijkee herovering van Atrecht op de Fransen. 

11 F. ontving sinds 14 maart 149~ een jaargeld van Filips de Schone van / 800. 

hh In 1489 behoorde F. tot de delegatie die namens Maximiliaan deelnam aan de 
besprekingenn die uitmondden tn de vrede van Montilz-lèz-Tours. F. ondertekende 
ookk dit verdrag. In 1493 was F. één van de Bourgondisch-Habsburgse garanten van 
dee vrede van Senlis. Eind 1495 - begin 1496 werd F. op missie gestuurd naar de 
Fransee koning. Die bevond zich toen Lyon. Molinet omschreef F. bij die gelegen-
heidd als: "fort prudent en honorable chevaker". Deze opdracht hield misschien verband 
mett de uitvoering van de vrede van Senlis. In 1498 onderhandelde en ondertekende 
F.. o.a. samen met Engelbert van Nassau* de vrede van Panjs. 

kk F. was een fel tegenstander van Filips van Kleef*. Toch onderhandelde hij in 1491 
mett Filips. 

11 In 1503 was F. nog aanwezig bij de doopplechtigheid voor de jonge Engelbrecht 
vann Croy, zoon van Karet prins van Chimay*. 

ARABB RSA 22bis; Jean Molinet, Chromquts. I, 5"2-576, II, 67, 126, 165, 255-256, 341, 344, 
369,, 424, 447 en 525 en A. de Houw, Philips van Kleef, 251-275. 

1500 Licques129, heer  van, 1, AP 

aa Ca. 1560 was Jacob van Recourt heer van Licques. Deze man was toen tevens slot-
voogdd van Aire-aan-de-Leie. Zijn jaargeld bedroeg 200 £. 

bb L. bezat in 1475 zes lenen in het Rijselse. Deze brachten hem jaarlijks 535 £ op. 

cc In 1500 was L. kamerheer van Filips de Schone. Zijn dagvergoeding bedroeg 30 s. 
Hijj  werd van mei tot en met oktober aan het hof verwacht. 

ARABARAB RSA 22 f. 106v; M. Baelde cd., De domnngoedertn van de vorst, 408, Cl 1. Cools, Met raad 
enen daad?, 200. 

1288 Forest-sur-Marque: Dep. Nord, arr. Lill e of Forest: prov. Henegouwen, arr. Ath, k. 
Frasnes? ? 
1299 Wellicht heerlijkheid in de Boullonnais: Dep. Pas-de-Calais, arr. Calais, k. Guines. 
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1511 Lier , Jan van, heer  van Berchem, (voor 1559) 1, BR 
aa M. Baelde identificeert J. als heer van Lyere en erfelijk seneschalk va Luxemburg. Als 

datt zo is, streek hij voor dit ambt 119/14 gr. 4 d. op. 
cc In juni 1517 was J. kamerheer van de jonge Karel V. Zijn dagvergoeding bedroeg 48 

s.. J. nam tevens deel aan de eerste Spaanse reis van deze vorst, 
ïï In 1550 ontving j . een jaargeld 300 £. Had hij hier recht op omwille van militaire 

verdienstenn in de jaren '40? 

ARABARAB RSA 23 f. 26r, M. Baelde ed.. De domeingoederen van de vorst, 130, 343 en 407; (iachard 
ed... Collection des voyages. II, 303. 

1522 Ligne, Antoon van, graaf van Fauquembergues130 (ca. 147"7-), 1, AP 
aa A. was de enige zoon van Jan IV*  en Jacoba van Croy. A x Philippotte van Luxem-

burg.. Philippotte was de tweede dochter van Jacob I, heer van Fiennes*. Philipotte 
waswas eerder gehuwd geweest met Robrecht van Bethune. 

cc A. vergezelde Filips de Schone als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn 
dagvergoedingg bedroeg 30 s. Wellicht werd A. voor 8 februan 1503 naar huis ge-
zonden.. Füips de Schone duidde hem, samen met Karel van Lalaing-*, Karel van 
Croy-Chimay*,, Lodewijk van RoHn-Aymenes* en van Jacob II van Luxemburg-
Fiennes**  als één van de jachtgezellen voor de Franse gijzelaars. 

gg A. ondanks zijn aanvankelijke gebrek aan enthousiasme, speelde A. een belangrijke 
roll  tijdens de gemeenschappelijke Nederlands-Engelse campagne tegen de Fransen 
inn het najaar van 1523. A. had zijn troepen voor deze campagne gerecruteerd in de 
omgevingg van Belle. Op 7 november veroverde hij met deze troepen het kasteel van 
Beaurevoir. . 

ADXADX B 18825 (23954), Gachard ed.. Collection des voyages. I, 348 en S.J. Gunn, 'The Duke of 
Suffolk'ss March', 605-606 en 620. 

1533 Ligne, Jan IV , heer  van, heer  van Beloeil, van Stambruges, van Montroeul en 
vann Rely, pair van Namen (ca. 1435 - 15.05.1491), 1, HE 

aa Het geslacht Ligne geldt als één van de oudste adellijke Henegouwse geslachten. De 
oudstee vermelding van de familie dateert uit de elfde eeuw. J. was de oudste van elf 
kinderenn die sproten uit het huwelijk van Michiel, heer van Barbencon en Bonne 
vann Abbeville. J. was dus een broer van Willem*. J. x in 1473 Jacoba van Croy (+ 
1486),, een dochter van Antoon, graaf van Porcien en van Margareta van Lotharin-
genn en een zuster van Filips*  van Croy, heer van Aarschot. J. en Jacoba hadden 
slechtss één zoon: Antoon*. Een zuster van J., Sibille x jan, baron van Trazegnies'. 
J.. en jacoba verzorgden ook de opvoeding van Gillette van Berlaymont, de latere 
echtgenotee van Lodewijk Rolin*. 

li( ll Pas-de-Calais; arr. Saint-Omer. 
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J.'ss atel luidde aanvankelijk heer van Rely. Die titel had hl) geërfd van zijn moeder, 
dee laatste telg uit een Artesische adellijke familie. In 1468 erfde j . de voornaamste 
bezittingenn van zijn oom Jan van Ligne. Deze man was immers tot de geestelijke 
standd toegetreden. In l-VO erfde J., na het overlijden zijn vader Michiel, ook het 
leeuwendeell  van diens bezit. 

Inn 1468, 1472 en 14"3 werd f. vermeld als raadshd-kamerheer van Karel de Stoute. 
Inn november 1477 was J. raadsheer-kamerling van Maximiliaan. Nog in 1490 
schreeff  Maximüiaan 1. aan met deze titel. 

Inn 1481 werd J. verkozen tot Miesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 
Vann 1465 tot en met 1468 namen Michiel en zijn zoon J. deel aan de opeenvolgende 
militairee campagnes tegen de Fransen en de Luikenaars. }. was kapitein van een 
ordonnanüebende.. Deze telde 50 lansen ten tijde van Maximiliaan. In 147"T-*'78 
hieldenn Franse troepen lelijk huis in Henegouwen. Ook de bezittingen van [. spaar-
denn ze niet. Tijdens de slag bi) Guinegatte, op ^ augustus \-\~'9, namen de Fransen J. 
krijgsgevangen.. Ze vroegen een losgeld van 20.000 gouden schilden. Yij f edellieden 
"grands"grands nches e! puissants ayant grandes terres et setgneunes tant par deca que par dela" ver-

klaardenn zich bereid garant te staan voor de helft van deze som. Dit vi|fmanschap 
bestondd uit: Pieter van Luxemburg', graaf van Saint-Pol; Füips van Crov', graaf van 
Porcien;; Füips van Croy*, graaf van Chimay; Jan van Luxemburg*, graaf van 
Zottegemm en Jacob Gaillot*, heer van Chantraine. J. kwam vrij in de loop van 1480. 
Inn 1482 verdedigde J. de Henegouwse grenzen tegen Franse invallen. Op 14 januari 
14844 werd J. aangesteld tot plaatsvervangend luitenant en kapitein-generaal van 
Henegouwen,, ter vervanging van Füips van Kleef*. De magistraat van Bergen bood 
J.. tn deze functie op 1 januari 1485 tien stopen wijn aan. 

Inn 1477f 1482 en 1483 maakte J. deel uit van gezantschappen die naar Frankrijk 
werdenn gezonden. 

Alss lid van de ridderschap nam J. vaak deel aan vergaderingen van de Henegouwse 
statenn (zo bijvoorbeeld op 22.02.1478) en aan zittingen van de Staten-Generaal (bv. 
vann 3 tot 12.01.1473, van 20.02 tot 1.04.1473; van 26.04 tot 1.05.1476; mei 1476; 
3.022 tot 6.04.1477; 21.02 tot 8.04.14^9; 28.04-3.05.1482 en opnieuw in de tweede 
helftt van deze maand). 

Inn het conflict om de regenue voor de jonge Füips de Schone koos J. consequent de 
zijdee van Maximiliaan. De Staten van Henegouwen volgden J. in die keuze. 
J.. onderhield bijzonder goede en frequente contacten met Antoon Rohn*, de groot 
baljuww van Henegouwen en Pieter van Hennin-Liétard*. 

Gachardd cd., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 11", Cl'. Butkcns cd., Trophees 
(1641),, 587, Guillaume, Histotre des bandes dVrdonnance, 213, Het Gulden l'hes, 37, [-1. Poullct, 
LesLes gouverneurs de province, 163, A. Scufflairc, 'Jehan de Lignc', 147-173, Idem, in: R. De Smcdt 
cd.,, Les chevaliers, 173-175 en R. Wellens, Les Etatsgéniraux, 449. 
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1544 Ligne, Wi l le m van, heer  van B a r b e n e n, (- na 12.03.1501) 1, HE 

aa W. was een zoon van Michiel van Ligne en Bonne de Abbeville. W. was dus een 

broerr van Jan*, 

bb Maximiliaan verhief W. in 1490 te Stuhlweisenburg tot baron, 

cc W. behoorde in maart 1477 tot de 24 chevaliers de compatgne van Maria van Bourgon-

dië.. In november 1477 werd W. tevens raadshd-kamerheer van Maximiliaan. 

gg VC'. was in 147ó één van de Bourgondische aanvoerders in Lotharingen. In 14"7"1 

verdedigdee \X'. Henegouwen hardnekkig tegen Franse invallen. In 1479 nam hij deel 

aann de slag bij Guinegatte. 

]]  W. was namens de Henegouwse adel aanwezig bij de zitting van de Staten-Generaal 

diee van 21 oktober 1484 tot begin maart 1485 achtereenvolgens te Antwerpen, 

Gent,, Mechelen en Brussel werd gehouden, 

kk Zoals vele andere Henegouwse edelbeden streed W. sinds 1488 aan Maximiliaans 

zijdee tegen Füips van Kleef*. 

11 In 1486 was W. aanwezig bi) Maximiliaans verkiezing tot Rooms koning te Frank-

furt. . 

RAGRAG Raad van Vlaanderen 34323, Jean Molinct, Chrontquts. /, 151, 191, 220, 244-246, 265, 305 
enn 484 en II, 115 en 194, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 118 
enn R. Wellens, hes Etats Généraux, 456. 

1555 Longchamps1 3 1, Jan I I  van, heer  van Fernelmont132, ridder , 1, N A M 

aa J. was een telg uit een oud Naams adellijk geslacht. J. was de zoon van Jan I (+ 

1466).. Jan I maakte tussen 1445 en 1449 deel uit van de hofhouding van Fihps de 

Goede. . 

dd J was sinds maart 1477 een lid van de Hofraad van Maria van Bourgondië. 

ff  J. trad op als Guy de Brimeu's luitenant toen deze souverein baljuw, stadhouder en 

kapitein-generaall  van Namen was. 

R.AGR.AG Raad van Vlaanderen 34323 en W. Paravicini, Guy de Brimeu, 311 n. 270A en Idem, 
'expansionn et integration', 305. 

1566 Longchamps, Jan van, heer  van Wynée, ridder,  1, N A M 

aa Deze J. moet worden onderscheiden van de vorige. 

cc J was raadslid-kamerheer van Maximiliaan sinds november 147 7. 

ff  J. werd in maart 1465 aangesteld als burggraaf van Namen. Na de onthoofding van 

Guyy de Brimeu, in april 1477, nam J. het stadhouder -en souverein-baljuwschap van 

Namenn waar. J. oefende deze functie wellicht uit tot in maart 14^8. Na de benoe-

1.11 Longchamps: Provincie en arr. Namen; kanton Eghezée. 
1.22 Fernelmont: Prov. en arr. Namen; kanton Eghezée, gemeente Novüle-les-Bois (toestand 

tott 1976). 
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rrungg van Filips van Bourgondië*, heer van Beveren tot stadhouder van Namen, 
tradd j . opnieuw op als plaatsvervanger. 

ARABARAB RA 13202, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118; \X'. 
Paravicini,, Guy de Bnmeu, 311 n 2~,0J en K. Poullet, Les gouverneurs de province, P i . 

1577 Longueval, Jan (?) van, heer  van VauxU3,1, AP 

aa J. x in 152"7 met Johanna van Rosimbos, dochter van Pieter', de tresoner van 
Margaretaa van Oostenrijk. 

cc J. vergezelde Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis als kamerheer. Zijn 

dagvergoedingg bedroeg 30 s. In 151" vergezelde een seigneur de l 'aux ook de jonge 
K_arell  V als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis. Diens dagvergoeding 
bedroegg toen 48 s. Misschien kan deze kamerheer worden vereenzelvigd met J? -
Indienn niet, dan ging het wellicht om Laurent Gorrevod*. 

11 Zeker enkele leden J 's Artesisch-Picardische familie traden na 1477 in Franse 
dienst. . 

)) T de Smidt, l'.I Strubbc ca. eds., Chronologische lijsten. II, 402, Gachard ed., Collection des 
voyages.voyages. /, 348 en II, 503 en D. Potter, War and Government, 116. 

1588 Longvy, heer  van Choye134,1, BO 

cc L. vergezelde de jonge koning Karel als kamerheer tijdens diens eerste Spaanse reis 
inn 1517. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 48 s. 

Gachardd ed., Collection des voyages. II, 503. 

1599 Luredinghe, heer  van, 1, ON 

cc L. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

(jachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118. 

1600 Luxemburg, Jacob I van, heer  van Fiennes135 (na 1441 20.08.1487), 1, AP 
aa De leden van de familie Luxemburg rekenden de Duitse keizer Karel IV (1346-

137800 tot hun voorouders. Aan deze verwantschap ondeenden ze een groot pres-
age.. Pieter van Luxemburg, graaf van Saint-Pol probeerde zelfs een tijdje een eigen 
njkjee op te zetten tussen Frankrijk en de Bourgondische Nederlanden in. Karel de 
Stoutee leverde de graaf echter uit aan de Franse koning Lodewijk XI . Deze liet 

' ""  Er bestaat een gelijknamige gemeente in het Dep. Somme en ook één tn het Dep. Aisne 
(bijj  Yervins). 
1V**  Plaats in het Vnjgxaafschap: Dep. Haute Saóne, arr. Yesoul, k. Gv. 
nDD Arr. Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, k. Guines. 
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Saint-Poll  onthoofden. De overblijvende leden van de familie ontkwamen er nu niet 
aann parO) te kiezen. Lodewijks broer Jacob, die reeds een jaargeld van Lodewijk XI 
hadd aangenomen, bleef in Franse dienst. De heren van Fiennes kozen voor de 
Bourgondisch-Habsburgsee dynastie. J. was de oudste zoon van Thibaut (+ 1477), 
heerr van Fiennes en van Philippotte van Melun, dame van Zottegem. Deze Philip-
pottee was de oudste dochter van Jan van Melun. Nadat hij weduwenaar was ge-
wordenn trad Thibaut toe tot de geestelijke stand. Hij werd bisschop van Le Mans. j . 
xx Maria van Berlavmont (+ 1529), dame van Ville, van Hameide, van Hautrage en 
vann Pommeroeul. Uit dit huwelijk sproten acht kinderen: vier dochters en vier 
zonen.. Margareta trad toe tot de geesteli|ke stand; Philippote x 1) Robrecht van Be-
thune,, x 2) Antoon van Ligne*  graaf van Fauquembergues, Jacob II* , heer van 
Fiennes;; jacoba x Karel graaf van Lalaing; Maria x 1) Daniël van Bouchout, x 2) 
Martijnn van Hom; Filips volgde zijn grootvader op als bisschop van Le Mans, later 
werdd hij ook nog bisschop van Terwaan en Atrecht; Jan*  heer van Vill e en Antoon 
diee vroeg overleed, 

bb Op 1 mei 1479 schonken Mana en Maximüiaan J. de heerlijkheid Baudour. De heer 

vann Baudour gold als één van pairs van Henegouwen. J. erfde de Maamse heerlijk-
heidd Zottegem na het overlijden van zijn broer Jan (17.04.1485, in Portugal). 

cc J. was eerst raadsüd-kamerheer van Karel de Stoute en later van Maximiliaan van 

Oostenrijk, , 
ee In 1478 werd J. verkozen tot \liesndder (13° kapittel, Brugge). 

gg Maximiliaan benoemde J. in 1479 tot maarschalk van zijn leger en kapitein van 
Dowaai.. De Fransen confisqueerden de bezittingen van J. waar ze de hand op 
kondenn leggen. 

hh In 1477 en in 1478 trad J. op als conservateur de lapatx namens Maria en Maximiliaan 
bijj  twee opeenvolgende bestanden tussen de Franse en de Bourgondische troepen-
Dezee functie hield in dat J. moest toezien op de naleving van de wapenstilstand, de 
eerstee keer in den gebieden rondom Dowaai en Kamerijk en in Artesië, de tweede 
keerr in de gehele Nederlanden. 

)) In 1477 en in 1478 ontving J. giften van de Doornikse magistraat. Hij zou hebben 

bemiddeldd bi] het sluiten van een wapenstilstand en hij zou een goed woord|e 
hebbenn gedaan voor de stad bi] de aristocraten in die aan het hof van Mana en 
Maximiliaann verbleven. J. zetelde in 1482 namens de Vlaamse tweede stand in de 
Staten-Generaal. . 

11 In 14"3 begeleidde J. de stoffelijke resten van hertogin Isabella van Portugal van het 

kartuizerkloosterr van Gosnay, bij Bethune naar dat van Champmol, bij Di)on. 
Omstreekss 1477 liet J. enkele Portugese kooplieden te Dowaai arresteren. De Grote 
Raadd oordeelde later dat dit onrechtmatig gebeurde. J.M. Cauchies meent dat J., in 
tegenstellingg tot zijn zoon, veeleer op de achtergrond van het politieke schouw-
toneell  bleef. 

file:///liesndder
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J'YJ'Y de Smidt, F..1. Strubbe ca. eds., Chronologisch/ lijsten. I, 137, J.M. Cauchies, in: R. De Smcdt 
cd... Les chevaliers, 164-165, CU. Cools, Met raad en daad?, 200-201, D. Potter, The Luxem-
bourgg inheritance', 24-62; Idem, War andgoitmment, 45-51 en R. Wellens, Les Etats généraux, 
449. . 

1611 Luxemburg, Jacob II , heer  van Fiennes, van Zottegem, van Armentières, van 
Erquinghemm en van Gavere (ca.1465 -12.07.1517), 1, VL 

aa J. was een zoon van Jacob I*  en van Maria van Berlaymont. (. x Margareta van 

Brugge-Gruuthuse,, een dochter van Jan van Brugge-Gruuthuse*. Uit dit huwelijk 
sprotenn twee zonen en twee dochters: Jacob III* , heer van Auxv, later van Fiennes 
enn graaf van Gavere; Jan die jong overleed, Francoise x Jan van Egmond", zi) was 
dee moeder van Lamoraal van Egmond, en Margareta x Antoon van Barbencon-
Werchin.. In 1512 had regentes Margareta vergeefs gepoogd een huwelijk tot stand 
tee brengen russen een van J 's dochters en een zoon van Jan II I van Glvmes-
Bergen'.. J 's broer Filips was van 1496 tot 1516 bisschop van Terwaan en van 1516 
tott 1518 bisschop van Atrecht. 

bb In 1517 verwierf J. de heerb|kheid Gavere. Deze had eerder toebehoord aan Jan 
heerr van Laval. Karel V verhief Gavere een jaar later tot graafschap en in 1540 zelfs 
tott prinsdom. 

cc J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan. In 1493-'94 bekleedde hij ook dezelfde 

functiee in de hofhouding van Filips de Schone. Later oefende J. veel invloed uit in 
dee hofhoudingen van regente Margareta van Oostenrijk en van de jonge Karel V. In 
15166 werd hij eerste kamerheer van deze vorst. 

dd J. zetelde in 1505 in de vorstelijke raad. Hij ontving toen, samen met zijn broer Jan* 

heerr van Vüle*  en Claude Bonnart*  geld om in de raadsvergaderingen de belangen 
vann van het Brugse Vnje te beharügen. In 1507 stond J. Willem van Crov-Chièvres* 
bijj  als beheerder van de vorstelijke domeinen en financiën. In 1509 volgde f. zijn 
broerr Jan*  heer van Yill e op als adellijk lid van de Financiële Raad. In 1510 beves-
tigdee Maximiliaan J. in deze functie. 

ee In 1491 werd J. verkozen tot \liesndder (15° kapittel, Mechelen). 

ff  In 1504 werd J. stadhouder van Maanderen, van Waals-Maanderen en van Artesië. 

Inn 1513 droeg J. het bestuur over Waals-Maanderen over aan zijn zoon Jacob III* . 

Maanderenn en Artesie behield hij tot bij zijn overlijden. 

gg J. was ook de kapitein van een ordonnannebende. Deze telde 50 hommes d'armes en 

1000 boogschutters. Ze werd in het voorjaar van 1506 ingezet in Gelre. 

hh In 1507 voerde J. te Calais onderhandelingen met de Engelsen. 

ïï Op 14 maart 1497 kende Filips de Schone J. een jaargeld toe van /'1400. 

kk J. behoorde tot de anglofiele factie in de schoot van de Nederlandse adel. 

11 Bij de doop van de jonge Karel V, in 1500 droeg J. het zoutvat naar de kerk. J be-

hoordee niet tot de reisgenoten van Filips de Schone tijdens diens eerste Spaanse 

reis.. Hij moest toen de Franse gijzelaars vermaken met jachtpartijen (cfr. Karel van 

file:///liesndder
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Croy-Chimay*).. In 1516 ontving J. Karel V, tijdens diens huldingsreis door de 

Neder landen,, op zijn kasteel te Zottegem. 

ARABARAB RSA 22bis; ADN B 18825 (23954), Jean Molinet, Chrontquts. Tornt II, 468-471, J. 
l.amceree cd., Recueildes Ordonnances. III,  ~J\; | S. Brewer en R.H. Brodie eds.. Letters and Papers. 
I/t,I/t, 6^3 nr. 1469, J. Chmel ed., Urkunden, 538; VC' .1'. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 155; 
J.M.. Cauchies, in: R. De Smcdt ed., Lis chevaliers, 208-209, Het Gulden l'lies, 38, Guülaume, 
HistoireHistoire des bandes d'ordonnance, 206, A. Henne. Histoirt du règne de Charles-Qmnt. I, 103, P P.J.I.. 
Vann Peteghem, De Raad van I 'laanderen, 154 en K. Poulk't, Les gouverneurs de province, 160, P6 

ett P9. 

1622 Luxemburg , Jacob II I  van, heer  van F iennes en van Auxy , s inds 1517/1518 

eerstee graaf van Gavere (-1532), VL. 

aa ]. was een zoon van Jacob II* . J. x in 1516 met Helena van Croy. Helena was een 

nichtt van Willem van Crov, heer van Chièvres. J's oom Filips was van 1496 tot 1516 

bisschopp van Terwaan en van 1516 tot 1518 bisschop van Atrecht. 

cc Karel benoemde J. in 1517 tot kamerheer. J. reisde in die functie ook met de jonge 

vorstt mee naar Spanje (48 s. per dag). 

dd Sinds 1517 nam J. verschillende malen deel aan de vergaderingen van de Hofraad 

diee toen samen met Karel in Spanje toefde (zie ook onder c). J. behoorde tot de 

eerstee lichting leden van de in 1531 opgerichte Raad van State. J. werd in 1531 

tevenss Hoofd van de Financiële Raad. 

ee In 1519 werd J. verkozen tot Vliesridder (19° kapittel, Barcelona). 

ff  In 1513 volgde J. zijn vader op als stadhouder van Waals-Vlaanderen. Na het over-

lijdenn van deze laatste, in 1517 verwierf J. bovendien de stadhouderschappen van 

Maanderenn en Artesië. 

gg J. nam in 1517 ook de ordonnannebende van zijn vader over. Karel bevestigde dit 

commandoo in 1522. De bende van J. bestond toen uit 50 hommes d'armes en 100 

boogschutters.. In het najaar van 1523 kon J. niet deelnemen aan de gemeenschap-

pelijkee Nederlands-Engelse militaire campagne omwille van een ernstige ziekte. Wel 

onderhieldd toen, op eigen kosten, een netwerk van spionnen in de grensstreek. 

kk J. stond op goede voet met Willem van Croy*. Di t verschafte J. veel invloed van bij 

hett aantreden van de jonge Karel V. Maria van Hongarije schatte J.'s kwaliteiten niet 

ergg hoog in. 

ARABARAB RSA 23 f. 25r; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503, M. Baelde, De collatera/e raden, 
2200 en 279; Guillaume, Histoire des bandes dVrdonnance, 206; Het Gulden \ 'lies, 39; S.J. Gunn. 
'Thee Duke of Suffolk's March', 604 en 611, A. Henne, Histoire du règne de Charles-Qumt. III,  80, 
H.. Poullet, Les gouverneurs de province, 179 en F. Walser m.m.v. R. Wohlfeil, Die Spaniscben 
Zentralbehörden,Zentralbehörden, 126, 130-131 en 133. 
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1633 Luxemburg, Jan van, heer  van Zottegem (- l 7 04.1485), 1, \ T 

aa J. was een broer van Jacob I. J. x Anna van Carondelet, een dochter van ]an I* . 

gg Was J. kapitein-generaal van Maanderen in 1477-78? Hij voerde toen in ieder geval 

eenn ordonnantiebende van 50 lansen aan. 

11 J. overleed in Portugal. 

Ouillaume,, Histotrt des bandes d'Ordonnance, 21 5. 

1644 Luxemburg, Jan van, heer  van (La) Ville136 (ca.l477-09 1508), 1, AP? 

aa J. was de derde zoon van Jacob I*  heer van Fiennes. J. x in 1501 Elizabeth van 
Culemborgg (1475-1555). Elizabeth was de oudste dochter van jasper en Johanna 
vann Bourgondië, een dochter van Antoon, de Grote Bastaard. Het huwelijk van J. 
enn Elizabeth bleef kinderloos. Elizabeth was eerste hofdame van Margareta van 
Oostenrijk.. Zij zou in 1509 hertrouwen met J.'s goede vriend Antoon van Lalaing*. 

bb Misschien hadj. grote sommen geld hebben geleend van zijn dienaar Pierre Ferron. 

Dee executeurs-testamentair van J. weigerden in ieder geval tot terugbetaling over te 
gaan.. De Grote Raad volgde later goeddeels de stelling van de executeurs-
testamentair. . 

cc J. behoorde zeker sinds 1497 als kamerheer tot de hofhouding van Filips de Schone. 
Ookk in februari 1500 was J. kamerheer. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. Tij -
denss de eerste reis van Filips de Schone naar Spanje, in 1501-'03, fungeerde J. als 
tweedee kamerheer. Ook toen bedroeg zijn dagvergoeding 36 s. Na het overlijden 
vann Engelbrecht van Nassau* volgde J. hem op als eerste kamerheer. Als eerste 
kamerheerr nam J. deel aan de tweede Spaanse reis van Filips de Schone. 

dd J. nam ook Engelbrechts plaats in in de Financiële Raad (1 juni 1504) (zie ook onder 
c).. In 1505 zat J. in de vorstelijke raad. rii j ontving toen, samen met zijn broer, 
Jacob',, en Claude Bonnart*, geld van het Brugse Vrije om de belangen van het 
Vrij ee in de raadsvergaderingen te behartigen. 

ee In 1501 werd J. verkozen tot \Tiesndder (16° kapittel, Brussel) 

ff  Filips de Schone schonk J. in 1506 het beheer over alle ambten in de nieuwe wereld. 

J.. heeft deze functie nooit daadwerkelijk uitgeoefend. 
11 J. ontving sinds 14 maart 1497 ontving een jaargeld van Filips de Schone van ƒ 400. 

11 In 1500 nam J. deel aan de doopplechtigheid van de jonge Karel V. Voor zijn twee 
dee vertrek naar Spanje duidde Filips de Schone j . aan als een van zijn executeurs-
testamentair.. J. werd begraven in de Doomikse Jacobijnenkerk. J. prijkt, samen met 
Antoonn van Lalaing en Elizabeth van Culemborg, op een zogenaamde memonetafel 
diee waarschijnlijk kort na 1555 werd vervaardigd in opdracht van executeurs van 
Elizabethss testament. Dit schilderij staat bekend als de Memonetafel voor Elisabeth van 

1366 In de Somme? 

file:///Tiesndder


BlOGRAHSC]]  IK NOTIT1KS 361 1 

CulemborgCulemborg en het bevindt zich nu in Museum Elisabeth-Weeshuis te Culemborg. Di t 

Culemborgsee portret werd wellicht geschilderd naar een ouder voorbeeld. 

AH4BAH4B RSA 22 f. 105r en 22bis, J.T de Smidt, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 
167,, Gachard ed., Collection des voyages, ƒ, 347-348 en 493-496; Jean Molinct, Chromques. II, 468-
471;; J.M. Cauchics, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 164 et 209; Het Gulden \ 'lies, 38 en 150-
152;; 1'. de Jongh, Portretten van echt en trouw, 104-106, T van Bueren m.m.v. W.CM. \Xuste-
feld,, Leven na de dood, 41-43 en 253-254; R. Pagel, De Htspano-l 'laamse wereld, 332, L. Sicking en 
R.. Fagel, 'In het kielzog van Columbus', 317 n. 16 en P.PJ.L. Van Peteghem, De Raad van 
II  laanderen, 154. 

1655 Luxemburg, Pieter  II  van, graaf van Saint-PoP7, van Mari e en van Soissons, 
titulai rr  graaf van Conversano en van Brienne, heer  van Edingen en van 
Haubourdi nn (ca. 1440 - 25.10.1482), 1, AP 

aa P. was de tweede zoon van de onthoofde Lodewijk van Luxemburg en van diens 
eerstt echtgenote Johanna van Bar, gravin van Marie en van Soissons. P. x Margareta 
vann Savoie (+ 9.03.1484). Margareta was een dochter van Lodewijk hertog van 
Savoiee en van Anna van Cyprus. Deze Anne was de oudste zuster van Mana, de 
tweedee echtgenote van Lodewijk van Luxemburg. Margareta was was tevens een 
zusterr van Jacob van Savoie-Romont*. Uit het huwelijk russen P. en Margareta 
sprotenn vijf kinderen. Geen van de dne zonen overleefden hun ouders. Mana, de 
oudstee dochter 1) x met haar oom Jacob van Savoie-Romont*  en 2) x in 1488 met 
Franss van Bourbon, graaf van Vendóme. Deze laatste zou later alle bezittingen van 
dee familie Luxemburg erven die in Frankrijk lage. Deze kwamen zo in het patrimo-
niumm van het geslacht Bourbon tercht. De jongste dochter, Francoise (ca. 1470-
1523),, erfde de heerlijkheid Edingen. Zij x Füips van Kleef, heer van Ravenstein. 
Francoisee bleef kinderloos. P, had ook een bastaardzoon: Jan. Fhj bracht het tot 
luitenantt in de ordonnantiebende van zijn vader. 

bb P. hield zich verre van de troebelen die zou leiden tot de onthoofding van zijn vader 
inn 1475. P. erfde de bezittingen van zijn vader die in de Nederlanden lagen. In 1476 
sneuveldee P.'s oudste broer Jan, graaf van Marie en van Soissons, bij Morat. P. erfde 
nuu diens bezittingen. P. ondernam echter weinig om de bezittingen van zijn vader 
waarr de Fransen de hand op hadden gelegd opnieuw te verwerven. Het verdrag van 
Atrechtt (december 1482) bevatte wel een clausule in die zin. 

ee In 1478 werd P. verkozen tot Vliesndder (13° kapittel, Brugge). 
gg P. was kapitein van een ordonnantiebende van Maxirmliaan die 50 hommes d'armes 

telde.n8 8 

1,77 Saint-Pol-sur-Ternoise: Dep. Pas-de-Calais, arr. Arras? of toch Saint-Pol-sur-Mer in de 
Dep.. Nord? 
1188 Guillaume meende dat Pieter zi)n bende in 1484 aanvoerde. Dit kan met kloppen. P. 
wass toen reeds overleden. 
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362 2 HAN SS COOJ Ŝ 

)) In het voorjaar van 1482 nam P. namens de Maamse tweede stand deel aan de 
belangrijkee Gentse vergadering van de Staten-Generaal 

HeiHei Gulden \ 'ies, 3 ;̂ B. Hauchau, 'Jacques de Savoie (1440-1486)', 124; J.M. Cauchies, in: R. 
Dee Smcdt cd., Les chevaliers, 167-168; Guillaume, Histotre des bandes dVrdonnance, 208 en 215, 
DD Potter, The Luxembourg inheritance', 24-28 en R. Wellens, Les Etats généraux, 449 

1666 MaiUy139, Jan II I  of IV , baron van, ridder  ( 1505), 1, AP 

aa J. u-as lid van een zeer vooraanstaande Picardische familie. De Mailli s waren nauw 
verwantt met de Bnmeu's. 

kk Een deel van de familie was wellicht al langer in Franse dienst. J., een kamerheer 
vann Karel de Stoute, koos in ieder geval na de nederlaag bij Nancy de Franse zijde 
Inn 1480 was J. actief in het Franse leger als kapitein van de infanterie onder Esquer-
des.. In 1485-1486 ontving hij een Frans jaargeld van 300 £. Na de dood van Ixide-
wijkk XI zocht J. opnieuw contact met Maximüiaan. Desondanks bleef J. in Franse 
dienst.. Zo was hij kamerheer van Karel VII I en Lodewijk XII . J. woonde verder in 
julii  1499 namens de Franse koning de leenhulde van Filips de Schone voor Artesie 
bij.. Toch vergezelde zijn zoon (= iejeusne sr. de Mailty) Filips de Schone als kamer-
heerr tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 30 s. 

11 J. voerde in 1475 voor het Parlement van Mechelen een geding tegen Jacob van Sa-
voie-Romont*. . 

Gachardd cd.. Collection des voyages, I, 348, J.T. de Smedt, KT Strubbe e.a. eds., Chronologische 
lijsten.lijsten. I, 413; J. Moünet, Chromques. II, 463, A. 1-edru, Histotre de la matson de Matlty, 161-164 en 
174-175;; W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 37 n. 111, 73 n. 189 en 82 n. 246 en D. Potter, War and 
Government,Government, 46 en 310 

1677 Manuel, Juan, heer  van Belmonte ( 1535), 1, IB 

aa J. was een verre verwant van de Casüliaanse koninklijke familie. J. was ook verwant 

mett andere vooraanstaande Casüliaanse families zoals de Córdobas, de Sivas en de 
Mendozas.. J 's zuster Maria x Boudewijn van Bourgondië. Zij was tevens homdame 
vann Johanna van Castilië, Füips de Schones echtgenote. Zo kwamj. in contact met 
hett Bourgondisch-Habsburgse hof. Een andere zuster van J., Elvira, was eerste hof-
damee van Katanna van Aragon, achtereenvolgens echtgenote van de Engelse 
kroonprinss Arthur (1486-1502) en later van koning Hendrik VII I (1491-1547). J. 
hadd zeker een zoon: Felipe. Deze verbleef sinds 1507 ook in de Nederlanden. 

dd J. was een vertrouweling van Füips de Schone. Hij was tijdens diens korte Casü-

liaansee koningschap ook diens voornaamste raadsheer. Aan het eind van zijn leven 
zouu ook J. ook nog zetelen in de Spaanse raad die Karel V's echtgenote en regente 
Isabellaa moest bijstaan tijdens de afwezigheid van de keizer. 

Mailli :: Dep. Somme, arr. Amiens, k. Acheux-en-Amiénois. 
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ee E. werd in 1505 verkozen tot Yliesndder (15° kapittel, Middelburg). 
hh In de jaren 1520 was j . Karels gezant bij de Heilige Stoel. Zijn optreden aldaar 

droegg bij tot de verkoeling in de betrekkingen tussen Karel V en Adnaan VI . 
11 Na het overlijden van Filips de Schone vluchtte J. als tegenstander van Ferdinand 

vann Aragon naar de Nederlanden, daar botste hij met Margareta. In de jaren 1520 
keerdee J. zich tegen de Italiaanse poUnek van Mercurino dl Gattinara. 

JJ II Klhott, Imperial Spain, 137, Het Gulden \ 'lies, 38, R. Fagel, De Htspano-\ 'laamse wereld, 295, 
3244 en 32^-328, M. l-'ernandcz-Alvarez, Corks I', 67, "5, 217, 221, 25 ,̂ 259-260, 283, 299, 
4055 en 468-469, 11. D'l Juist, Het huwelijk van Filips de Schone, 26 en P. Chaunu en M. Hscamil-
la,, Charles Quint, 80, 84, 164, 169, 195, 548 en 659. 

1688 Marche, Olivier  de la (1425/'29-l .02.1502), 1, BO 
aa O. was een telg uit een adellijk geslacht uit de Bresse. O. was een zoon van Filips. 
bb In 1477 nam Lodewijk XI O.'s Bourgondische bezittingen in beslag. Maria en Maxi 

miliaann schonken hem ter compensatie bezittingen in Maanderen van Franse partij-
gangerss die zij hadden geconfisqueerd. 

cc O's broer Willem de la Queille en diens echtgenote Anna ter Kameren hadden O. 
omstreekss 1442 geïntroduceerd aan het hof van Filips de Goede. In 1448 ging O. 
overr naar de hofhouding van Karel van Charolais. In 1461 was O. opgeklommen 
tott hofmeester. Ook toen Karel hertog werd, bleef O. zijn hofmeester en raadshd-
kamerheer.. In november 1477 benoemde Maximiliaan O. tot eerste hofmeester. Hij 
ontvingg hiervoor 30 s. per dag en een toelage van 20 £ per maand. O. werd in 1493-
'944 Filips de Schone's hofmeester. 

dd Tijdens Maximihaans reis naar Duitsland in 1485-1486 behoorde O. tot de Raad die 

hett bestuur over de Nederlanden waarnam en de opvoeding van de jonge Filips de 
Schonee verzorgde. Later zetelde O. in Filips ambulante Hofraad. 

gg O. was kapitein van hertog Karels lijfwacht. O. nam deel aan de slag bij Nancy Hij 
werdd er gevangen genomen en kwam vrij tegen betaling van 4000 écus (= schilden). 

hh O. reisde in 1457 en in 1462 in opdracht van Karel de Stoute naar Parijs. Vanaf 
volgdenn missies naar Berry, Normandië, Bretagne, Engeland en Milaan. In de zomer 
vann 1477 reisde O. naar Keulen, Vanaf daar vergezelde hij Maximiliaan naar de Ne-
derlanden.. Maximiliaan zond O. in oktober 1483 naar Frankrijk om er te onderhan-
delenn met de hertog van Bourbon, de kardinaal van Lyon, de admiraal van Frankrijk 
enn de regent Pieter van Beaujeu. 

ïï Maximilaan schonk O. in 1486 een jaargeld van 360 £. Omstreeks 1494 had Maxi-
miliaann O.'s jaargeld opgetrokken tot 1200 £. Filips zou dat bedrag later overnemen. 
Sindss 14 maart 1497 bedroeg O.'s jaargeld ƒ900. 

jj  O. vertegenwoordigde Maximiliaan regelmatig tijdens de vergaderingen van de 

Henegouwsee Staten. 
11 In 1465 ontving O. de ridderslag. Maximiliaan nep wellicht op aandringen van O. in 

14788 het kapittel van het Gulden Vlies samen te Brugge. Zo werd het voortbestaan 
vann de Orde verzekerd. Als hofmeester gold O. als de kenner en conservator bij uit-



364 4 H A N SS C O O LS 

stekk van het Bourgondische hofceremonieel. Via zijn geschriften wilde O. deze 

traditiee ook laten verderleven. O. was getuige van Pieter LanchaJs*  bij diens tweede 

huwelijkk in 1486. 

AR.4BAR.4B RSA 22bis; ADX B 18824 (23746), Gachard cd., 'Ordonnancc et état de la maison de 
Maximiüen',, 119;J. Chmel ed.. Urkunden, 539 en 543, M. Boone, 'I.anchals, Pieter', in: XBÜ". 
XIII,XIII,  k. 4"2, Guülaume, Histoire des band/s dX)rdonnance ̂ 217 , M.K. van den Heuvel, 'De 
verdedigingg van bastaarden', 33-68, H Stein, Olivttr de la Marche, passim en II . Wiestlecker, 
KuiserKuiser Maximilian Maximilian I. I, 130 en 180. 

1699 Mark , Engelbrecht van der, heer  van Aremberg, 1, LU X 

ff  E was stadhouder van Luxemburg en Chiny in 1478. 

gg In 14""9 was hij kapitein van een ordonnant iebende van 50 lansen. 

Guillaume,, Histoire des bandes a"Qrdonnanct, 185 en E. Poullet, IJS gouverneurs de province, 151. 

1700 Mark , Evrar d van der, pr ins-bisschop van Luik , later  ook aar tsb isschop van 

Valenciaa en kardinaal (1472-1538), g, LU 

aa E. was de derde zoon van Robrecht, heer van Sedan (+ 1487). 

dd E. zetelde na zijn kampwisseling (zie ook onder f) in de regeringsraad van regentes 

Margaretaa van Oostenrijk. Bij de oprichting van de Raad van State in 1531 werd E. 

li dd van dit college (1531). 

ff  E. werd op 30 december 1505 verkozen tot bisschop van Luik. E. gold als de Fran-

see kandidaat. Zij n verkiezing betekende een zware nederlaag voor E. Later verkreeg 

E.. ook nog het bisdom Chartres, dat hij in 1520 zou ruilen voor het aartsbisdom 

Valencia.. Toen de Fransen E. met de beloofde kardinaalshoed konden leverden 

kooss hij in 1518 de zijde van Karel V. In 1521 sleepte E. alsnog de begeerde waar-

digheidd in de wacht. 

11 E. had zich in 1485 ingeschreven aan artesfaculteit van de Keulse universiteit. On-

dankss hun alliantie en hun gemeenschappelijke afkeer van het Lutheranisme waren 

dee verhoudingen russen E. en Karel V soms erg gespannen. Regelmatig betwistten 

zee eikaars bevoegdheden in grensgebieden. E. vocht ook een slepend geschil om-

trentt juridische competentie uit met de universiteit van Leuven. 

M.. Haelde, De colbterale raden, 280-281, LH. Halkin. 'Krard de la Marck', in: P.G. Bietenholz 
enn T.B. Deutscher eds., CE. 2, 382-385, Idem, Le cardinal de la Marck en P. Harsin, IJ regne 
d'Erardd'Erard de la Marck. 

Mark ,, Gaspar, ridder , LUX ? 

Wass G. verwant aan de vorige en de volgende? 

FÜipss de Schone bepaalde op 14 maart 1497 dat G. recht had op een jaargeld van 

4 0 0/ / 

AH4BAH4B RSA 22bis. 

171 1 

a a 
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1722 Mark , Robrecht van der, graaf van en van Aremberg (bijgenaamd Ie damoi-
seauseau d'Aremberg) (-1541/'42) 1, LUX 

aa R. was de tweede zoon van Evrard III . R. was een volle neef van de gelijknamige 

Luiksee pnns-bisschop. R. x Machteld van Montfoort. R. was dus een zwager van 
Maximiliaann van Hom*. De zoon van R. en Machteld, Robrecht de jongere (1506-
1536)) x in 1523 met Walburga van Egmond (- 1547), een dochter van Flons* en 
Margaretaa van Zevenbergen-Glymes. Robrecht was de schoonvader van Jan van 
Tjgne,, de latere graaf van Aremberg en Hollands stadhouder in de (aren 1570. 

bb R. betwistte Maximiliaan van Horn*, overigens zonder veel succes, een aantal bezit-
tingenn in Delfland. 

ff  Van 1518 tot 1542 was R. stadhouder van Limburg en de Landen van Overmaze. 
gg R. was tevens gedurende enkele jaren slotvoogd van Daelhem. 

J.'l".. de Smidt, Hl. Strubbe ca. cds„  Chronologische lijsten. II, 189, 208, 219 en 323, P. I larsin, 
LaLa pnncipauté de Liegt a la fin du regne de Louis de bourbon, 372, K. Poullet, Les gouverneurs de 
province,province, 14T 

1733 Marnix , Jan van, van Sint-Aldegonde, heer  van Noircarmes en van Toulouse 
(-1532)) 1, BO? 

aa J. x Johanna van Cerf, eredame van Margareta van Oostenrijk. 
cc J. was in juni 1517 kamerheer van de jonge Karel V. Hij vergezelde de vorst ook 

tijdenss diens eerste reis naar Spanje. Zijn dagvergoeding bedroeg 48 s. 
dd Bij de oprichting van de Raad van State, tn 1531, werd J. benoemd tot secretaris van 

dezee instelling (zie ook onder 1). 

11 J was van 1502 af een secretaris van Margareta van Oostenrijk. In 1510 was J. ont-

vanger-generaall  van het Vnjgraafschap Bourgondië, later werd hij tevens thesaurier 
enn ontvanger-generaal van Margareta's financiën. J. was één van de uitvoerders van 
Margarata'ss testament. 

ARABB RSA 25 f. 25r; Gachard cd.. Collection des voyages. II, 503; M. Baeldtr, De collateral raden, 
281-2822 en L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 144 en 165 

1744 Melun, Frans van, graaf van Espinoy140 (-1547), 1, AP 

aa F. 1) x Louize van Foix en 2) Anna van Oostenrijk; een natuurlijke dochter van 

Maximiliaan.. F. had een zoon Hugo en een gelijknamige neef*. Zoon Hugo werd 
bisschopp van Atrecht en Terwaan. Dochter Claudine x Adnaan van Croy*  graaf van 
Roeulxx (+1553). 

bb F. kocht in september 1494 een huis in Brugge van een aantal Florentijnse koop-
lieden.. Later ontstond er een meningsverschil over de betaling. F. had verder schul-

Lespinoy,, Dep. Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer, k. Campagne-lèz-Hesdin. 
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denn uitstaan bij de Zusters Annunciaden te Béthune en bij Pasqual de Negro, een 
Italiaansee bankier, 

cc F. was raadslid-kamerheer van Karet V. 

dd F. werd op 16.12.1540 benoemd tot buitengewoon lid van de Raad van State, 

ee In 1516 werd F. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel), 

gg Sinds 1522 voerde F. een ordonnantiebende aan die 22 lansen telde. 

J.T.. de Smidt, K.I. Strubbe ca. eds , Chronologische lijsten. II, 382, 424 en 456-45", Ni. Radde, 
DeDe collaterale raden, 283, Het Gulden \ 'lies, 39 en (iuillaume, Htstotre des bandts dVrdonname, 205 

1755 Melun, Hugo van, erfelij k burggraaf van Gent, heer  van Heusden, van Cau-
mont,, van Carency, van Aubigny en van Bucquoy-en-Artois (midden XY° 
eeuww - kort na 12.11.1524), 1, VL/A P 

aa Hugo was de tweede zoon van jan V en van Mana van Saarbrucken-Roucv. H. x op 
155 december 1495 Johanna van Horn, dame van Bnmeu. Johanna was een dochter 
vann Arnoud van Hom-Gaasbeek*  en van Margareta van Montmorency. Uit dit 
huwelijkk sproten vijf kinderen: één zoon en vier dochters. De zoon, lan VI x EUza 
bethh van Waldeck. Margareta x Antoon van Ailly , vtdame van Amiens, van Bar en 
vann Picquigny. Hononne x Jan van Mastaing, heer van Hénmez. Anna x Jan van 
Béthune,, baron van Baye. Adnenne trad in bij het klooster van La Bassée (bij 
Rijsel).. Een |ongere broer van H. bracht het eerst tot bisschop van Atrecht (1510-
1516)) en later van Terwaan (1516-1521). De zusters van H. trouwden met telgen uit 
dee geslachten Horn, Monügny en Merode. Frans*  was als zoon van H.'s oudste 
broerr een neef van H. 

cc In 1493-1494 trad H. als kamerheer toe tot de hofhouding van Füips de Schone. H. 
waswas tijdens de eerste Spaanse reis van Füips en Johanna haar chambellan d'honneur. 

dd H. zetelde sinds 14934494 ook in Füips'Justitieraad. In 1507 zetelde H. in de rege-
ringsraadd die Margareta van Oostennjk bijstond. 

ee In 1491 werd H. verkozen tot \Tiesndder (15° kapittel, Mechelen). 

gg In 1485 bezetten de Gentenaren Oudenaarde. H. nam deel aan het beleg dat de 
troepenn van Maximihaan vervolgens rondom de stad sloegen. Een jaar later ontving 
H.. de ridderslag. In 1487 ontzetten troepen onder leiding van Fitips van Kleef*  Ter-
waann dat werd bedreigd door de Fransen. H. droeg bij tot het welslagen van deze 
actiee (zie verder onder k). In 1508 werd H. nog benoemd tot kapitein van Atrecht. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving H. van Füips de Schone een jaargeld van 1200 ƒ 

kk Na 1488 koos H. de zijde van Maximüiaan tegen Füips van Kleef*. In 1491 was H. 
baljuww van Dendermonde. Hij verdedigde de stad met succes tegen de Gentenaren. 
Inn datzelfde jaar behoorde H. tot de delegatie van edellieden die met Füips van 
Kleef**  onderhandelde. 

11 H. onderhield nauwe banden met de famüie Luxemburg*. Zowel zijn grootvader als 

zijnn oudste broer hadden telgen uit dit geslacht gehuwd. H. behoorde tot de afvaar-
digingg van edellieden uit de Lage Landen die in februari 1486 Maximüiaan begeleid-

file:///Tiesndder
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denn bij zijn verkiezing rot Rooms-koning en zijn kroning te Aken in april 1486. H. 

wass in september 1494 aanwezig bi) de uitvaart van keizer Fredenk II I te Wenen. 

ARABARAB RSA 22 f. 212r en 22bis, J. Chmel cd., Urkundtn, 538 en 543, J.T. de Smidt, KI . 
Strubbee e.a. eds.. Chronologische lijsten, ƒƒ, 45, M Boone, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 207-
208,, Het Gulden l 'lies, 38 en A. Hennc, Htstotrt du rtgne de Charles-Qmnt. I, 135. 

1766 Me lun , Jan van, heer  van Anto in g (ca. 1397-1484), 1, H E 

aa ]. was een zoon van Hugo VI I en van Beatrix van Beaussart. Was f. tevens de 

grootvaderr van de hierboven vermelde Hugo? }. x 1) Johanna van Luxemburg ( + 

1420)) en 2) x Johanna van Abbeville. 

cc J. verbleef al als kind voortdurend aan het Bourgondische hof. Füips de Goede stel-

dee hem later aan tot raadskd-kamerheer. Maximiliaan nam J. in november 1477 nog 

opp in zijn hofhouding als raadsüd-kamerheer. 

ee In 1432 werd J. verkozen tot Vliesndder (2° kapittel, Brugge). Reeds onder de rege-

ringg van Karel de Stoute daagde J. niet langer op voor de kapittelvergadenngen van 

hett Gulden \Ties a cause de l'age et de la maladte. 

gg Tijdens de jaren 1430 nam J. deel aan enkele militaire campagnes. Zo voerde hij het 

conügentt Mamingen aan dat in 1436 het beleg sloeg voor Calais. Tijdens de rege-

ringg van Füips de Goede was J. slotvoogd van Do waai. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 117; Het Gulden Vkes, 35, W. 
Ossoba,, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 72-73. 

1777 Mercade, Jan van, 1, ON 

cc M. werd in november 1477 raadskd-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed , 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 119. 

1788 Merken , de heer  van, ON1 41 

cc M. was raadskd-kamerheer van Maximihaan in november 1477. 

Gachardd ed,, 'Grdonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

Misschienn iemand uit het Duitse Rijk; Marken? 

file:///Ties
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1799 Merode, de heer  van, 1, BR 

aa De zoon van Johan M I , die zich in 1488 met Lamberte de B n m eu verloofde, 

zonderr ermee te trouwen? 

cc M. was in 1517 kamerheer van de jonge Karel V. In die functie nam hij ook deel aan 

dee eerste Spaanse reis van de Karel. Zij n dagvergoeding bedroeg 48 s. 

ARABARAB RSA 23 r. 26r, Gachard cd , Collection des voyages. II, 503 en W Paravicini, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, SOI n. 21-24. 

1800 Merwede, Daniël van de, heer  van de, en van Moerkerke , ( v o or 1514) 1, 

H Z / Y L L 

aa D. was een zoon van Lodewijk van Praat, heer van Moerkerke. In juni 1473 erfde 

D.. de heerlijkheid van de Merwede van zijn oudere broer Frank. Was D. ook 

verwantt aan Lodewijk van Maanderen-Praat*? 

bb De belangnjkste Hollandse lenen van de familie van de Merwede lagen in het Land 

vann Heusden. D. beweerde in 1475 dat de netto-opbrengst uit zijn Hol landse lenen 

slechtss 6 £ bedroeg. Voor 1480 had het Hof van Holland de betwiste Hollandse 

ambachts-heerlijkheidd Zijdewind aan D. toegewezen. De Grote Raad verbrak in eer-

stee instantie dit vonnis van het Hollandse Hof. Maar in september 1491 kwam de 

Raadd op zijn beslissing terug. 

cc D. werd in november 1477 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

ff  D. was soeverein-baljuw van Maanderen in 1487-'88. Hij maakte zich toen niet erg 

geliefdd bij de radicalere stedelingen. De Bruggelingen eisten tijdens het bewogen 

voorjaarr van 1488 dat D. zou worden berecht. 

gg In 1478 was D. kapitein van een ordonnant iebende van 50 lansen. 

11 Als lid van de Hollandse ridderschap werd D. in maart H ^ó beschreven voor een 

vergaderingg van de Hollandse staten. 

kk D. was in 1492 namens Maximiliaan een van de ondertekenaars van de M e de van 

Sluis.. Deze overeenkomst maakte een einde aan de opstand van Filips van Kleef*. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, J.T. de Smidt, KI . 
Strubbcc e a. cds.. Chronologische lijsten, I, 190, 245, 430 en 465, J.G. Smit ca. eds.. Bronnen voor de 
geschiedenisgeschiedenis der dagvaarten, 387, A. de 1'ouw, Philips van Kleef, 273; Guülaume, Histotre des bandes 
d'Ordonnance,d'Ordonnance, 21"', A. Janse, 'liet leenbezit van de Hollandse ridderschap'. 199, Idem, 'Ridder-
slagg en ndderli)kheid', 333; P.C.M. Hoppenbrouwers. Een middeleeuwse samenlenng. A, 211-213, 
359-3600 en B, 837 en R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 43-44 

1811 Mombis1 4 2, de heer  van, 1, ON 

cc M. werd in november 1477 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed.,'()rdonnance et état de la maison de Maximüien', 118 

1422 = Mombize? 
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1822 Montfoort , Jan II I  van, burggraaf van, heer  en schout van Purmerend en 
Purmerr  (tot 1481), heer  van Neck en van Linschoten (1448-na 23.08.1521 en 
voorr 28.03.1522), 1, HZ 

aa J. stamde uit een traditioneel Hoekse familie. J. was een zoon van Hendrik IV en 

vann Margareta van Croy. In Holland liep eertijds het gerucht dat God Hendrik met 
krankzinnigheidd zou hebben gestraft omdat deze zijn ouders zou hebben vermoord. 
Hendrikss vader stierf inderdaad in de cel waann hij door zijn zoon was opgesloten. 
1-- x 1) Wühelmina van Naaldwijk (ca. 1477 . c a. 1504); J. x 2) in 1509 met Charlotte 
vann Brederode, de tweede dochter van Walraven* en Margareta van Borssele. J. had 
tweee dochters. Machteld x Robrecht van der Mark*  en Berbele x Maximüiaan van 
Horn*.. J. was een verre verwant aan jan van Montfoort, heer van Hazerswoude, en 
eenn van de weinige Hollandse edellieden die in de jaren 1450' aan het hof van FiUps 
dee Goede hadden vertoefd. 

bb In 1459 erfde J. de vele Süchtse en Hollandse bezittingen van zijn vader. In 1475 

puurdee J. uit zijn Hollandse lenen een netto-jaarinkomen van 288 £. 

cc In november 1477 trad ]. als raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van Maxi-

miliaan. . 
ff  In 1499-1500 bestuurde J. het Sticht als stadhouder voor de afwezige bisschop 

Fredenkk van Baden. 
gg Aanvankelijk streed J. aan Bourgondische zijde, zo voerde hij in 1475-1476 een 

compagniee aan die gelegerd was in de buurt van Nijmegen en in dienst stond van 
stadhouderr Guy van Bnmeu. Later was J. kapitein van een bende van 100 lansen. 

hh In 1505, 1515 en 1517 bemiddelde J. tussen de Brusselse regering en de hertog van 
Gelre. . 

)) Tijdens de regering van Karel de Stoute werd J. vierentwintig maal opgeroepen om 
alss lid van de Hollandse ridderschap vergaderingen van de staten bij te wonen. Maar 
toenn J. in februari 1477 wilde afreizen naar Gent om er deel te nemen aan de 
belangrijkee vergadering van de Staten-Generaal, weigerden de overige leden van de 
Hollandsee Staten hem op te nemen in hun delegatie. 

kk Sinds 1480 probeerde j . de tegenstanders van Maxirruliaan en Maria in Holland, 
Zeeland,, Utrecht en Gelre onder zijn leiding te verzamelen. J. werd op 17 juli 1481 
doorr de Grote Raad veroordeeld. Formeel luidde de motivering dat J. Maxirruliaan 
enn Mana niet had geholpen bij de onderwerping van het Hoekse Leiden, hoewel hij 
daarr als leenman toe verplicht zou zijn geweest. Mana en Maxirruliaan confisqueer-
denn toen de heerlijkheid Purmerend. Daar beleenden ze eerst Weit van Wolken-
stein**  en vervolgens Jan van Egmond* mee. Maar ook tijdens het verdere verloop 
vann de Utrechtse oorlog streed J. aan Hoekse zijde. Zo verjaagden troepen onder 
zijnn leiding op 7 augustus 1481 bisschop David uit Utrecht en namen ze vervolgens 
dee stad in. Nadat Maxirruliaan en de zijnen Utrecht hadden heroverd, bestrafte hij ] 
mett opnieuw. Wel lukte het J. met Purmerend en enkele andere in beslag genomen 
bezittingenn terug te krijgen. Toch had hij een formeel pardon verkregen. In de hoop 
opp deze wijze druk uit te oefenen op Maximüiaan en het Hof van Holland bezette J. 
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inn 1490, ten tijde van de Jonker Fransenoorlog, Woerden. Maar deze actie leverde, 

nett zomin als de processen die J. voor het Hof van Holland en de Gro te Raad in-

spande,, iets op. Wel bleef J. een invloedrijk man in het Sticht. 

11 Net als zijn vader had J. te Leuven de titel van baccalaureus in decretis behaald, j . 

schonkk de Utrechtse collegiale kerk van Oudmunster, waar zijn familie traditioneel 

meee verbonden was, een glasraam. Di t werd in het koor geplaatst. De stad Utrecht 

schonkk J. in 1509 een huis. 

|.T.. de Smult, KI Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. I, 192-193 en II, 85 en 189; J.C,. Smit 
e.aa eds.. Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 459; Gachard ed., '()rdonnance et état de la 
maisonn de Maximilien', 118, L Galesloot ed., Trois arrets histonejues', 438-463, A.W.M. Dek, 
'Genealogiee der Heren van Brcderode', 15, M.J. van Gent, "Pertijelike saken", 185-405; 
Guillaume,, Histoirt des bandes dVrdonnance, 21 "T, B van den Hoven van Genderen, De Heren 
vanvan de Kerk, 253 en 507, A. Janse, 'Het leenbe/it van de Hollandse ndderschap', 199; A.J. 
Jongkees,, 'Het Groot Privilege', 163 en 165; CA. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en 
Staten,Staten, passim, Ml' , van der Linden, De burggraven van Montfoort, 137-138 en 145-180, W. 
Paravicim,, Guy de Brtmeu, 353 en H. Wiestlecker, Kaiser Maximilian I. I, 155 en 1 58-160; 

1833 Montfoort , Wolf , burggraaf van, 1, HZ 

aa W. was een zoon van Lodewijk (+ 1506). Lodewijk was op zijn beurt een broer 

Jan*.. Lodewijk had te Leuven gestudeerd en was aanvankelijk voorbestemd voor 

eenn kerkelijke loopbaan. Zo werd kanunnik van de Utrechtse D o m- en O u d-

munsterkerken.. In 1501 x hij echter met Anna van Borssele, een dochter van 

Wolfert.. Daarom moest hij van al zijn kerkelijke waardigheden afstand doen. W.'s 

broerr Hendrik studeerde te Leuven en Orleans. 

cc W. was kamerheer van de jonge Karel V in juni 1517. Hij reisde toen ook mee naar 

Spanje.. Zijn dagvergoeding bedroeg 48 s. Ook in 1528 was W. nog kamerheer van 

Karell  V. 

AFL4BAFL4B RSA 23 t. 25r; Gachard ed., Collection des voyages. II, 503, B. van den Hoven van 
Genderen,, De Heren van de Kerk, 253, 305, 318 en "21; CA. van Kalveen, Het bestuur van 
bisschopbisschop en Staten, 112-114 en 11. De Ridder-Svmoens e.a. eds., Premier livre des Procurateurs, nr. 
0943 3 

1844 Montmorency1 4 3, Jan van, heer  van Croisi l les144, van Neve le, van Burch t en 

vann Zwijndrech t (-voor 5.12.1511) 1, AP 

aa J.'s dochter uit een eerste huwelijk, Margareta, x met Amoud van Horn*, f. x in een 

tweedee huwelijk met Margareta van Horn, de moeder van zijn schoonzoon. Ook zij 

sloott toen dus een tweede huwelijk. J. procedeerde eindeloos tegen Arnoud om het 

Dep.. Val d'Oise, arr. Montmorencv. 

Dep.. Pas-de-Calais, arr. Arras. 



BlOGRAFISCff  IK NOTITIES 371 1 

bezitt van de heerlijkheid Gaasbeek. J. en Margareta beweerden dat deze heerlijkheid 
Margareta'ss weduwegoed vormde. J. had ook een broer Füips, de vader van JozeP. 

bb J 's Vlaamse bezittingen werden tijdens de burgeroorlog van de jaren 1490 geplun-

derd. . 
cc J. was wellicht dezelfde als de heer van Croisüles die sinds maart 1477 als chevalier de 

compmgnecompmgne deel uitmaakte van de hofhouding van Maria van Bourgoncüë. 

R.4GR.4G Raad van \ 'laanderen 34323 en J.T. de Smidt, li.I . Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. I, 
262,, 302, 305-306, 313, 322 en 383 en II, 10, 50 en 108-109. 

1855 Montmorency, Jozef van, heer  van Nevele145, Hubermont146 e tc, (-1530), 1, \"L 

aa j . was een zoon van Füips en van Maria van Hom. j . x op 26.08.1523 Anna van 
Egmond.. Anna was de tweede dochter van Flons*  en Margareta van Zevenbergen-
Glymes.. Anna x 2) op 6.12.1530 met Jan, graaf van Horn. Uit het huwelijk van J. en 
Annaa sproten twee zonen: Filips, de vüesndder die in 1568 samen Lamoraal van 
Egmondd werd onthoofd op de Brusselse Grote Markt en Flons, die Füips II in 
15700 in Stmancas liet wurgen. 

bb J. leed veel schade door de oorlog ui het Nederlands-Franse grensgebied. De stad-
houderr en Raad van Artesië probeerden hem schadeloos te stellen door de schen-
kingg van de heerlijkheid Sombnn147. De Grote Raad bevestigde in een vonnis de dato 

44 september 1523 deze schenking 
cc J. was in juni 1517 kamerheer van de jonge Karel V. Hij ontving toen een dagver-

goedingg van 48 s. 

ARABARAB RSA 23 f 25v; J.T. de Smidt, F.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. II, 298 en 
A.W.F.. Dek, Genealogie der beren engraven van Egmond, 66. 

1866 Nassau, Adolf, graaf van (Wiesbaden), 1, DR 
cc A. werd in 1494 als kamerheer opgenomen in de eerste hofhouding van Filips de 

Schonee als zelfstandig vorst. Ook zetelde sinds dan in de ambulante hofraad van 
Filips.. Eerder al was A. hofmeester geweest van Maximiliaan. 

ff  Sinds 7 augustus 1481 was A. Maximiliaans stadhouder in de delen van Gelre en 

Zutphenn die hij bezet hield. 
gg A. streed in het voorjaar van 1481 in dienst van Maximiliaan in Gelre. In 1492 

behaaldee hij overwinningen op de Hoeken in Utrecht, Woerden en Rotterdam. De 
Statenn van Holland zouden hem daarvoor een beloning uitkeren. Wellicht betaalden 
dee Staten echter niet de gehele eerder toegezegde som. A. daagde hen dan ook voor 
hett Hof van Holland. Daar kreeg hij geen genoegdoening. Ook de Grote Raad 

14:11 Prov. Oost-Maanderen, arr. Gent. 
1466 Prov. Henegouwen, arr. Ath, gem. Eteele 
,4""  Arr. Pas-de-Calais, arr. Saint-Pol. 
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honoreerde,, na een proces dat acht jaar aansleepte, A.'s verlangens met. Het eind-
vonniss werd geveld op 13 juni 1505. 

A.. stond op goede voet met Walraven van Brederode*. Nadat deze laatste Marga-

retaa van Borssele had geschaakt, drong A. bij Maximiliaan aan op clementie voor 

Walraven.. Di t pleidooi werd in augustus 1490 met succes bekroond. 

J.. Chmel ed„  Urkunden, 537 en 542, ] T de Smult en Hl Strubbc ca eds.. Chronologie lijsten. 
I,I, 4 4 en II. 26. h. PouUet, Lts gouverneurs de province. 156 en M.[. van Cent, "Pcrti.eüke saken" 
269,316,, 335. 3~8. 380 en 385. 

Nassau,, Engelbrecht II , graaf van en van Vianden, heer  van Breda 
(P.05.1451-31.05.1504),, 1, BR 

E.. was een telg uit de tak Dil lenburg van de familie Nassau. Hij was de oudste zoon 

vann Jan IV , graaf van Nassau-Dil lenburg-Dietz (1410-14^5) en van Maria van 

Loon-Heinsbergg (1424-1502). Zij n vader, Jan, had altijd de politiek van de Bourgon-

dischee hertogen gesteund. E. x op 19.12.1468 te Koblenz met Cimburga van Baden 

(1450-1501).. Cimburga was een nicht langs moederszijde van Maximiliaan. Er spro-

tenn geen kinderen uit dit huwelijk. Wel had E. zeker twee bastaardkinderen. 

E.. was éen van de rijkste mannen in de Nederlanden. Zij n uitgestrekte bezittingen, 

forsee jaargelden en vorstelijke giften verzekerden hem van een groot inkomen! 

Alleenn al uit lenen in Holland en Zeeland haalde E.'s vader in 1475 een nerto-inko 

menn van 987 £. Di t cijfer was slechts een fractie van E.'s totale inkomen (zie ook 

onderr ï). 

E.. ontving wellicht een deel van zijn opvoeding aan het Bourgondische hof. Na zijn 

terugkeerr naar de Lage Landen (zie ook onder g) werd E. in november 1477 raads-

hd-kamerheer,, en sinds eind 1482 zelfs eerste kamerheer van Maximiliaan. In 1494 

werdd hij als kamerheer opgenomen in de hofhouding van de net meerderjarig ver-

klaardee Füips de Schone. Krachtens de hofordonnanüe mochten de kamerheren 

toenn de maaltijd gebruiken in het Hof van Nassau: "Sy sullen moegen eten tn 't hof tn der 

camerecamere van dem voirscr, grave van XassounT. Tevens bewaarde E. "het middelsten -eghel van 

mynenmynen voirscr. g. h. sal se doen sluyten ende daerop stellen den vomer, -eghel, ende en sal mynen g. 

h.h. van nu vortaengheen ander sake teykeneri' en was hij lid van de Hofraad. Op 20 januari 

15033 werd E. aangesteld tot eerste kamerheer van Füips de Schone. De vorst had 

net,, na een hoogoplopende ruzie, de vonge titularis op deze post, Jan II I van 

Glymes-Bergen**  ontslagen. 

Vann november 1485 tot juni 1486 bestuurden E., Füips van Kleef', kanselier 

Carondelett en Olivier de la Marche* de Neder landen tijdens Maximüiaans reis naar 

Duitslandd (zie ook onder f). De leden namen toen tevens de opvoeding van de jon-

gee Filips de Schone waar. In 1493-1494 richtte Maximiliaan een regentschapsraad 

opp die de Neder landen moest besturen tijdens zijn verblijf in Duitsland. E. was lid 

vann deze raad. Op de hoflijst van 14 maart 1497 prijkte E. als: Chef de nostre conseil, 

quiqui se ttendra en nostre maison en l'absence de nostre chanceker et aura l'autre see I pour en user. 
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opp Filips' hofordonnanrie. E. zat de vorstelijke raad regelmatig daadwerkelijk voor, 
zoalss in mei 1498. 

ee In 1473 werd E. verkozen tot Vüesndder (12° kapittel, Valencijn). Hij was toen net 

tweeëntwintigg jaar oud. Tijdens het Vlieskapittel van 1481 verweten E.'s ordebroe-
derss hem ruwe zeden, 

ff  E. volgde zijn vader, na diens overlijden, op als drossaard van Brabant. Van 1483 af 
tradd E op als stadhouder van Luxemburg en van Chiny. Van 1484 tot 1487 was hij 
tevenss stadhouder van Limburg en van de Landen van Overmaze. Op 12 april 1487 
werdd E. aangesteld tot stadhouder van Maanderen en van Waals-Maanderen. E. 
oefendee dit ambt slechts korte tijd uit. Op 28 juli 1487 bleef hij gewond achter op 
hett slagveld bij Bethune. De Fransen namen hem daar gevangen. Ze hielden E. vast 
tott de zomer van 1489. De Fransen lieten E. slechts gaan nadat hij een losprijs van 
84.0000 £ toumois had betaald.148 Van 1490 tot 1495 nam E. opnieuw het stad-
houderschapp van Limburg en de Landen van Overmaze op. Van apnl tot oktober 
1496,, tijdens Filips de Schone's reis naar Duitsland, nam E. als stadhouder-generaal 
hett bestuur over de Nederlanden waar. Tijdens Filips de Schone's eerste reis naar 
Spanje,, van november 1501 tot november 1503 bestuurde E. de Nederlanden weer-
omm als stadhouder-generaal. Hij werd nu wel bijgestaan door een regentschapsraad 
Tochh kon E. belangrijke beslissingen in zijn eentje bezegelen, 

gg Reeds op jonge leeftijd nam E. deel aan de verschillende militaire campagnes tegen 

dee Luikenaars (1467-1468). Tijdens de militaire campagnes van 1473 en 1475 werd 
E.. aangesteld tot gouverneur van Brabant en Limburg. Hij stond allereerst in voor 
dee verdediging van deze gebieden. Van 1474 tot bij zijn overlijden was E. tevens 
slotvoogdd van het Hollandse Heusden. E. beëindigde de slag bij Nancy (5 januari 
1477)) als krijgsgevangene. Dne maanden later en na het betalen van het losgeld van 
50.0000 Rijnse gulden kwam hij vrij . Tussen 1477 en 1482 nam E. deel aan verschil-
lendee militaire operaties tegen de Fransen, zoals de slag bij Guinegatte, en tegen de 
Luikenaars.. In 1485 was E. één van de belangrijkste legeraanvoerders die de stnjd 
aanbondenn met de Maamse regentschapsraad en steden. Bij het begin van de zes-
tiendee eeuw was E. kapitein van een ordonnantiebende die 50 hommes d'armes en 100 
boogschutterss telde, 

hh Na zijn terugkeer naar de Lage Landen, in 147"? (zie ook onder g), ontpopte E. zich 

alss een pleitbezorger van het huwelijk tussen Maria van Bourgondië en Maximihaan 
vann Oostenrijk. In maart 1490 trad E. ook nog op als Maximüiaans gevolmachtigd 
huwelijksmakelaarr in Bretagne. Succes bleef uit. Anna van Bretagne zou uiteindelijk 
trouwenn met de Franse koning Karel MI L In 1490 mengde E. zich ook korte tijd in 
Luiksee aangelegenheden. Zo was E. namens Maximiliaan betrokken bij de onder-

1488 H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. 7, 212 meent dat E. in 1488 door de Bruggelingen 
werdd opgepakt. Hij houdt E. echter voor diens bastaardbroer Filips (+ 1492), graaf van 
Weilburg;; cfr. R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 30 n. 121. 
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handelingenn die leidden tot de Vrede van Aken. Krachtens deze vrede kon Jan van 
Hornn onder de bescherming van E. het bestuur over het hele pnnsbisdom uit-
oefenen.. In 1496 trad E. opnieuw op als huwelijksmakelaar. Hij speelde een belang-
rijkee rol bi) de onderhandelingen die leidden tot het dubbelhuwelijk van Don juan 
mett Margareta van Oostenrijk en van Füips de Schone met Johanna van Castüie. 
Isabellaa van Casülië schonk E. een grote geldsom om hem te bedanken voor zijn in-
spanningen.. In augustus 1498 onderhandelde E. met de Luikenaars. In 1501 nam E. 
deell  aan de onderhandelingen die leidden tot het verdrag van Lyon. De Brabantse 
Statenn bekroonden het succes met een gift van 800 £. In 1504 poogde E. nog tever-
geefss een gewapend conflict russen Ftlips de Schone en Karel van Egmond, hertog 
vann Gelre, te vermijden. 

E.'ss salaris als stadhouder-generaal russen 1501 en 1503 bedroeg 4 000 £ per jaar. 
Zijnn jaargeld als chef de nostrt consetl bedroeg in 1497 3000 ƒ Als één van de belangrijk-
stee edellieden van het land genoot E. een quasi-vorstelijk status. Ook E.'s huwelijk 
mett een nicht van keizer Maximiliaan droeg hiertoe bij. 

Nett zoals zijn grootvader en vader beschouwde E. zich als een Brabants edelman. 
Hijj  nam verschillende malen deel aan zittingen van de Staten-Generaal als lid van de 
Brabantsee tweede stand. In mei 1476 werd E. tevens beschreven als lid van de Hol-
landsee ridderschap. 

E.. koos immer de zijde van Maxirruhaan. Na zijn vrijlating door de Fransen in 1489 
(ziee onder f) werd E. van de belangrijkste steunpilaren van Maximiliaan in diens 
stnjdstnjd om de macht tegen de Vlaamse steden en Füips van Kleef*. E. toonde zich 
zowell  een kundig militair als een geducht onderhandelaar. Terwijl stadhouder-gene-
raall  Albrecht van Saksen in Holland orde op zaken stelde, leidde E. de operaties in 
Vlaanderen.. In december 1490 dwong hij Brugge, na eerst het omliggende platte-
landd te hebben laten verwoesten, tot overgave. In januari 1492 loste E. eigenmach-
tigg een slopend geschil omtrent het hoogbaljuwschap van Belle op. Hij Het toen de 
kandidaatt van Maximiliaan, Karel van Sint-Omaars, heer van Moerbeke benoemen. 
E.. steunde immer de vorstelijke politiek in de Nederlanden gesteund. 
Inn 1500 droeg E. de doopkaars tijdens het doopfeest van de jonge Karel V. E.'s 
marmerenn grafmonument kan nog steeds worden bewonderd in de Grote Kerk van 
Breda.. Wetenschappers openden enkele jaren geleden de loden doodskist van E. 
Fysisch-antropoloogg G Maat van de Universiteit Leiden concludeerde toen dat E. 
bi|| zijn overlijden vermoedelijk leed aan svfilis. 

ARABARAB RSA 22bis f2R, ADN B 18824 (23768, 23780 en 23784) en 18825 (23954); Gachard 
cd... Collection des voyages. I, 347, J. Dumont cd., Corps Universe! Diplomatique. Ill/2, 218 cv.; |can 
Molinet,, Chromques. II, 468-471, j . Chmcl cd., Urkunden, 537 en 541-542, J .G Smit ca. cds , 
BronnenBronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 396, A. Henne, Histotre du rtgne de Charles-Qumt. I, 33; 
CC Hofmann, Das Spanische Ilofzcremonicll, 57, A. Janse, 'Het leenbezit van de Hollandse 
ridderschap',, 193 en 199, H.P.H. Jansen, 'De Bredase Nassaus', 36-41, W. Ossoba, in: Les 
chevaliers,chevaliers, 554-155, P.C.M. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving. A, 11; P De Win, 
'Kngelbcrtt II' , 85-115; Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 218, Het Gulden Vlies, 37, K. 



BIOGRAFISCHEE NOTITIES 375 5 

Poullet,, Lts gouverneurs de province, 176; T. Toebosch, 'Gebalsemde Oranjes', 49; H. VC'ies-
flecker,, Kaiser Alaximlian I. I, 147, 159, 180, 212, 225 en 324. 

1888 Nassau, Hendri k III , graaf van (12.01.1483 - 13.09.1538), 1, BR 
aa H. was de oudste zoon van Jan V* en van Elizabeth van Hessen-Katzenelnbogen. 

H.. x 1) op 3.08.1503 met Louize-Francoise van Savoie (+ 17.09.1511). Louize-Fran-
coisee was een dochter van Jacob van Savoie-Romont*  en van Maria van Luxem-
burg-Saint-Pol.. H. x 2) in mei 1515 met Claudia van Chalon (1498-31.05.1521). 
Claudiaa was een dochter van Jan van Chalon*, prins van Oranje en van Phüiberte 
vann Luxemburg-Charnv. Via dit huwelijk kwamen de titels en bezittingen van het 
geslachtt Chalon na het overlijden van H.'s zwager Füibert*  in handen van de familie 
Nassau.. H. sloot dit huwelijk dan ook om zijn eer en ende proufftjts mik. H. 3) x op 
27.06.15244 met Mencia de Mendoca y Fonseca (30.11.1508-4.01.1544). Mencia was 
eenn dochter van Rodriguez de Mendoca en van Mana de Fonseca. Mencia 2) x in 
februarii  1540 Ferdinand van Aragon, prins van Napels. Uit H.'s tweede huwelijk 
sproott een zoon: René (1519-1544). H. was hoofderfgenaam van de kinderloze En-
gelbrechtt II* . Deze laatste haalde H. daarom in 1499 naar de Nederlanden. 

bb In november 1505 nam H. het Land van Heusden, dat hij als slotvoogd reeds 

beheerste,, in pand van de grafelijkheid. De pandsom bedroeg 16.000 £. H. kocht 
voorr 1509 een rente van de stad Brugge. De stad betaalde het geld niet steeds op de 
afgesprokenn vervaldagen terug. De Grote Raad veroordeelde de stad dan ook op 1 
decemberr 1509. 

cc H. vergezelde Füips de Schone tijdens diens eerste Spaanse reis (1501-1503). Het 
gezelschapp reisde terug via de Savoie. Daar trouwde H. met zijn eerste echtgenote. 
H.. nam ook deel aan de tweede Spaanse reis van Füips de Schone (1505-1506). Hij 
slaagdee er in, na Füips' overlijden, de tapijten en juwelen die de vorstelijke schatkist 
toebehoordenn via Bilbao terug naar de Nederlanden te verschepen. In december 
15100 wilde Maximiliaan H. benoemen tot kamerheer van de jonge Karel V. Op 10 
meii  1512 was H. aanwezig aan het hof van Margareta van Oostenrijk. In 1521 volg-
dee H. de overleden Willem van Croy-Chièvres*  op als eerste kamerheer van Karel 
V.. Na H.'s overlijden zou Karel V geen nieuwe eerste kamerheer meer aanstellen. 

dd In december 1510 werd H. lid van de Financiële raad. H. zetelde van 1515 afin de 
Geheimee Raad van de jonge Karel V. Tevens zetelde H. in 1525-1526 in de Gehei-
mee Raad van Margareta van Oostenrijk. 

ee In 1505 werd H. verkozen tot Yliesndder (18° kapittel, Middelburg). 

ff  Op 30 september 1515 stelde de vorst H. aan tot stadhouder van Holland, Zeeland 

enn West-Friesland. H. oefende deze functie uit tot in 1521. 
gg In 1517 was kapitein-generaal van het leger. In 1521 speelde H. opnieuw een 

belangrijkee rol bij militaire operaties tegen de Fransen. In 1522 leidde H. een ordon-
nantiebendee die 50 hommes d'armes en 100 boogschutters telde. H.'s bende streed in 
15233 samen met de Engelsen tegen de Fransen. In 1536 was H. één van de aanvoer-
derss van de keizerlijke legers die Picardië binnenvielen. 
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hh In 1516 bezocht H. als gezant het hof van Frans I. Van 1526 af nam H. deel aan de 

onderhandelingenn die uiteindelijk zouden leiden tot de vrede van Kamerijk uit 1529. 

Inn 1534 reisde H. opnieuw als gezant naar Frankrijk. 

]]  Bij de oprichting van de Raad van State werd H niet opgenomen in dit college. Wel 

hadd hl] als \ l i esndder steeds toegang tot de vergaderingen. De Veneaaanse gezant 

melddee in 1531 dat H. weliswaar erg veel invloed had, maar dat hij zich zoveel als 

mogelijkk aan raadszittingen onttrok. 

11 H. was aanwezig bij Karels keizerskroning te Bologna in 1530. Hij stond toen vlak 

achterr de keizer. In 1531 was H. één van de executeurs-testamentair van Margareta 

vann Oostenrijk. In 1532 werd H. opperwachtmeester van Brabant. H. probeerde toen 

ookk tal van andere functies te bemachtigen, zoals bijvoorbeeld het stadhouderschap 

vann Maanderen. Maar zowel Karel V als regentes Maria vonden dit al te inhalig. II.' s 

paleiss in Breda geldt als een van de vroegste voorbeelden van burgerlijke renais-

sancistischee bouwkunst in de Nederlanden. 

ADNADN B 19164 (44000), J. Lamecre cd., Rtcueil des ordonnances. III,  'M, J.'l'. de Smidt, KI . 
Strubbcc ca cds., Chronologische tijsten. II, 84, M. Baeldc, De collaterale raden, 287-288, R. Pagel, 
DeDe Hispano-l 'laamse wereld, 289-290, Guillaume, Histotre des bandes d'ordonnance, 218, Het Gulden 
tt 'lies, 38; L.Y.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 140, 144, 164, 170-P1, 176, 182 en 
223,, S.j. Gunn, 'The Duke of Suffolk's March', 606, A. Henne, Histotre du règne de Charles-
Quint.Quint. Ill,  80; II.P.H. Jansen 'De Bredase Nassaus', 41-45 en 48-49; P.C.M. Hoppenbrouwers, 
BenBen middeleeuwse samenleving. A, 11-13 en K. Poullct, Les gouverneurs de province, 168. 

1899 N a s s a u, Jan V, graaf van en van Vianden, van D iez en (s inds 1500) van 

Katzenelnbogenn en (s inds 1504) heer  van Breda e t c, (9 11.1455 - 30 07.1516), 1, 

DR R 

aa j . x op 11 februari 1482 Elizabeth, landgravin van Hessen (1466-1523). Elizabeth 

wass een dochter van Hendrik II I en Anna van Katzenelnbogen. Ui t dit huwelijk 

sprotenn zes kinderen, w.o. Hendrik III *  en Willem I de Rijke. Deze Willem de Rijke 

xx 1) Walburga van Egmond (ca. 1489-1529), een dochter van Jan II I en Magdalena 

vann Werdenburg en x 2) Juliana van Stolberg (1506-1580). Uit dit tweede huwelijk 

werdd Willem van Oranje geboren. }. was de jongste broer van Engelbrecht van 

Nassau4'. . 

ff  In 1504-1505 bestuurde J delen van Gelre en Zutphen als stadhouder in naam van 

Filipss de Schone. 

H.P.H.. |ansen, 'De Bredase Nassaus', 47-48, K. Poullct, Les gouverneurs de province, 156. 

file:///liesndder
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1900 Neufchatel, Claude van, heer  van FayW9, van Grancey etc. (1448/1450-
24.02.1505),, g+ l,BO 

aa C. was de vierde zoon van Thibaut IX van Neufchatel, maarschalk van Bourgondië 

enn \liesndder en van Bonne van Chateauvülain. C. x in 1465 Boane van Boulay13" 
(++ na 1515). Bonne was de oudste dochter en erfgename van Jan, proost van 
Luxemburgg en van Margareta van Autel'31. Bonne's familie behoorde tot de Luxem-
burgsee partijgangers van de Bourgondische hertogen. Uit dit huwelijk sproten vier 
kinderen:: drie dochters en een zoon. Deze zoon overleed enkele maanden eerder 
dann zijn vader. Een broer van C, Antoon, werd in 1460 bisschop van Toul. Deze 
broerr bezorgde C, die aanvankelijk een geestelijke loopbaan leek te verkiezen, in 
14611 een prebende als kanunnik. 

bb De bezittingen van C. in het hertogdom Bourgondië leverden hem omstreeks 1475 

jaarlijkss meer dan 320 £ netto op. 
cc C verkoos echter al gauw een wereldlijke carrière boven een kerkelijke (zie ook on-

derr a). Hij werd kamerheer van Karel de Stoute. Filips de Schone's hofordonnantie 
vann 1493-1494 werd. C. vermeld als een bijzondere dienaar van Maximiliaan, die ge-
heimee opdrachten zou kunnen vervullen. In 1503 begeleidde C. Filips de Schone bij 
dienss terugkeer uit Spanje naar de Nederlanden. De hovelingen reisden toen via de 
Savotee en het Duitse Rijk. 

ee In 1491 werd C. verkozen tot \Tiesndder (15° kapittel, Mechelen). In 1493 verte-

genwoordigdee C. de vliesndders bij de begrafenis van keizer Fredenk III . In 1494-
14955 begeleidde C. Filips de Schone bij diens Blijde Intredes in de Brabantse steden. 

ff  C. was van 1474 tot 1478 stadhouder van Luxemburg. Van 1480 tot 1487 oefende 

hijj  dit ambt opnieuw uit. In 1482 nam F. als stadhouder deel aan de belannjke 
Gentsee vergadering van de Staten-Generaal. Maximiliaan verpachtte in 1487 het 
Luxemburgsee stadhouderschap aan Knstof van Baden. Ter compensatie werd C. in 
14899 aangesteld tot stadhouder van de Bourgondische Landen. Deze functie stelde 
voorlopigg weinig voor, want voorlopig bezetten de Fransen deze gebieden nog. Na 
Maxirruliaanss herovering van het Ynjgraafschap oefende C. daar wel tot en met 
14955 daadwerkelijk het stadhouderschap uit. 

gg Tussen 1468 en 1474 nam C. deel aan de opeenvolgende militaire campagnes tegen 

dee Luikenaars, daarnaast verdedigde hij de Bourgondische grenzen. Iets later werd 
C.. ook kapitein van een ordonnantiebende. 

1499 Nu Fayl Bülot: Dep. Haute Marne, arr. Langres. Deze plaats ligt ongeveer 20 kilometer 
tenn oosten van Langres en 45 kilometer ten noordoosten van Vesoul. Ze behoorde tot het 
Vnjgraafschap. . 
1300 Bolche in het Luxemburgs. 
1311 Elter in het Luxemburgs. 
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hh Tussen 149"1 en 1501 nam C deel aan de opeenvolgende onderhandelingsronden 

diee leidden tot de verzoening russen de Habsburgs-Bourgondische vorsten en de 
hertogg van Lotharingen. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving C. een |aargeld van 2000/. 

AR.'iBAR.'iB RSA 22bis, | Chmel ed., Vrkunden, 541, M.T. Caron, Ld noblesse dans Ie duché de 
Bourgogne,Bourgogne, 383, | Debry, '(Claude de Ncutchatel', 201-257, Guillaume. Htstotrt des bandes 
d'ordonnance,d'ordonnance, 219; Het Gulden I 'lies, 38, K. Puullet, IJS gouverneurs de province. 151 en R. \X'ellens. 
IJSIJS Etats généraus. 449 

1911 Neufchatel, Filips, de heer  van Fontenay152, ridder,  1, BO 
aa F. was een zoon van Jan', heer van Montaigu. 
cc Maximiliaan stelde F. aan tot raadslid kamerheer in november 1 4 ". 
kk F. koos, net zoals zijn vader, later de Franse zijde. 

jeann Molinet, Chromques. I, 179, Ciachard cd., "Ordonnance et etat de la maison de 
Maximilicn',, 117 en M.T. Laron, La noblesse dans Ie duche de Bourgogne, 28 

1922 Neufchatel, Jan II , heer  van Montaigu153 en van Reynel (1419 juli 1489), l, BO 
aa J. was de tweede zoon van Thiébaut VII I (+ 21.05.1459) en van diens eerste echtge-

notee Agnes (+ lente 1439). J. was dus een broer van Thiébaut IX. J. x op 20 novem-
berr 1437 met Margareta van Castro (+ 1479). Margareta was een dochter van Fer-
dinandd en van Mecia de Souza. Zij stamde af van een buitenechtelijke zoon van de 
Portugesee koning Alfons III . Margareta was verwant aan hertogin Isabella en diende 
aann haar hof als eerste eredame {dame d'honneur). Isabella sprak Margareta dan ook 
aann als nostre cousine. De hertogin gaf Margareta een uitzonderlijk rijke bruidschat 
mee.. Zo kreeg Margareta de heerlijkheid Saint-Aubin in het Vnjgraafschap en een 
jaarlijksee rente van 1300 £ tournois. De hertogin droeg ook alle kosten die bij het 
huwelijkk werden gemaakt. Margareta verliet het hof van Isabella omstreeks 1448. 
Uitt dit huwelijk tussen J. en Margareta sproten één zoon; Filips, heer van Fontenay* 
enn twee dochters; Margareta die later kanunmkes van Saint-VC'audru te Bergen werd 
enn Isabella. Net zoals haar moeder diende deze Isabella aan het hof van hertogin 
Isabellaa van Portugal. De hertogin had ook een hand in haar huwelijk. Isabella x in 
145"11 met Lodewijk van Vienne, heer van Ruffey. 

cc j . was sinds 143"7 raadslid-kamerheer van de opeenvolgende Bourgondische herto-

gen.. Ook Maximiliaan gaf J. in november 1477 een plaats in zijn hofhouding. 

1322 Er bestaat een dergelijke heerlijkheid in Dep. Cóte d'Or, k. Montbard, gem. Marmagne; 
voortss een toporuem dat vaak voorkomt in Bourgondië (3x in Dep. Yonne). 
' ^^ Wellicht Montaigu in de Jura, arr. Lons4e-Sauruer, k. Conliège. Deze plaats lag in het 
Vnjgraafschap. . 
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ee In de jaren 1440 en 1450 knapte J. allerlei klusjes voor Filips de Goede op. In 1451 

werdd hij dan ook tot Miesndder verkozen. In 1461 en 1468 woonde J. de Orde-

kapittelss bi). 

ff  Tevens beheerde J. als 'soeverein-baljuw' van La Motte-au-Bois de residentie van 
hertoginn Isabella. In 1468 werd J. benoemd tot plaatsvervanger van de hertog in het 
Vnjgraafschap.. J. was dus de facto stadhouder van dit gewest. In 1470 volgde de aan-
stellingg tot luitenant-generaal van Beide Bourgondiës. 

gg Isabella van Portugal stelde J. in 1442 aan tot slotvoogd van haar weduwegoed La 
Motte-au-Bois.. J. was titularis van dit ambt tot in 1455. Ter plekke het hij zich 
vervangenn door een luitenant. In XA^d nam J. deel aan de veldslag bij Grandson. In 
14",77 en 1479 bood hij verzet tegen de Franse invallen in het Vnjgraafschap. Maar 
opp 26 juni 1479 gaf hij zich gewonnen. Een maand later zwoer hij trouw aan de 
Fransee koning (zie ook onder k). 

hh In de lente van 1472 trok J. als gezant van Karel de Stoute naar Bretagne. 
kk Op 26 juni 1479 liep J. over naar de Franse koning. Deze benoemde J. op zijn beurt 

tott raadslid-kamerheer en hij verleende hem allerlei gunsten. Zo werd J. stadhouder 
vann het graafschap Corbeü. In 1481 werd J. dan ook geschrapt als \Tiesndder pour 

s'êtres'être allé rendre en France a I'obetssance du Roy. In 1486 poogde J. zijn gedrag alsnog te 
rechtvaardigenn bij Maximüiaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et ctat de la maison de Maximüien', 117; J. Debry, in: R. De 
Smedtt ed., Les chevaliers, 113-115; M. Sommé, 'Les Porrugais dans 1'entourage de la duchesse 
dee Bourgogne', 327-331 en Idem, Isabelle de Portugal, 66-67, 141-142 en 278-285. 

1933 Oignies154, Antoon, heer  van Bruay155, l, AP 
aa A. was een zoon van Baude (+ 1459) en van Peronne Guilbaut. Deze Baude was 

stadhouderr geweest van Waals-Maanderen van 1435 tot bij zijn overlijden. A. x wel-
lichtlicht in 1441 met Johanna van Bnmeu, dame van Chaulnes. Johanna was een half-
zusterr van Guy van Bnmeu en een dochter van Jan II van Bnmeu en van diens eer-
stee echtgenote, Mana van Boissy. Uit het huwelijk tussen A. en Johanna sproten 
zekerr twee kinderen: Frans en Antoinette. Antoinette x later met Jan II Le Sauvage 
(Dee Wilde), de zoon van de bekende kanselier van Vlaanderen en Bourgondië. 

bb De familie Oignies stamde uit Artesie. Reeds in de vijftiende eeuw bezat ze enkele 
ookk enkele belangrijke lenen in Waals-Maanderen. A. zelf bezat In 1475 bezat vier 
lenenn in het Rijselse met een gezamenlijke jaarlijkse netto-opbrengst van 490 £. Te-
venss hield A. toen lenen in het baljuwschap Atrecht met een jaaropbrengst van 551 
schildenn (e'cus). 

1544 Oignies, Dep. Pas-de-Calais, arr. Lens, k. Carvin. 
1555 Wellicht Bruay-en-Artois: Dep. Pas-de-Calais, arr. Béthune. Er bestaat ook nog een 
Bruay-sur-1'Escautt in Henegouwen. 

file:///Tiesndder
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cc In november 1477 behoorde A. als raad slid-kamerheer tot de hofhouding van Maxi-

müiaan. . 

ff  Van ca. 1464 tot ca. 146? was A. stadhouder van Waals-Maanderen. A. behoorde 

tott de beschermheren van de stad Rijsel en ontving regelmatig giften van het stads-

bestuur. . 

11 Na de ontvoering van Antoinette van Rambures, de weduwe van Guv van Bnmeu, 

inn december 14"7", hoorde A. tot de belegeraars van de burcht van Bornem, waar 

kidnapper,, Adnaan Vüain, zich schuilhield. A ' s hulp bi) de bevrijding van Antoinet-

tee van Rambures hoeft niet te verbazen, A. was immers verwant met de familie van 

Bnmeu. . 

ADXADX B 3779 en 3781, Vt'.P. Blockmans cd., 'De samenstelling van de Staten', 83, Cïachard 
cd.,, 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118, M.T. Caron, 'Knquête sur la 
noblesse',, 425. C d. Cools. Met raad en daad, 215-216, A. Derville, 'Ix-s pots de vin', 465, W 
Paravicini.. Guy de Bnmeu, 83-84 n. 250, 503 n. 32 en 523 n. 108 en J. Van Rompaey, De Grote 
Raad,Raad, 110-116. 

1944 Oign ies, Karel van, heer  van Estrées156, ndder, 1, WAX 

bb Rond M^S hield K. verscheidene lenen in het Rijselse. De jaarlijkse opbrengst 

daarvann bedroeg 300 £. 

cc Nog in 1475 werd K. vermeld als pannetier in de hofhouding van Karel de Stoute. In 

maartt 1477 trad K. als chevalier de compaigne toe tot de hofhouding van Mana van 

Bourgondië.. K. moest daar aanwezig zijn tijdens de laatste dne maanden van het 

jaar.. Hij had recht op 12 bouches. In november 1477 werd K. raadslid-kamerheer van 

Maximiliaan.. In februari 1500 treffen we een heer van Estrées als kamerheer van 

Füipss de Schone. Diens dagvergoeding bedroeg 30 s. Hij vertoefde van mei tot en 

mett oktober aan het hof. 

gg In 1476 verklaarde K. niet te kunnen paardrijden omwille van een ernstige nier-

ziektee en vroeg hij vrijstelling van persoonlijke leendienst. Toch was K. met volko-

menn afkerig van het knjgsgeweld. Als luitenant van ]an de Luxemburg*, de capttatne 

generalgeneral de Flandrt, bracht K. in 1476-'"6 500 soldaten binnen in het tot dan toe 

onverdedigdee Rijsel. De stad betaalde K. toen 2400 £. Tevens onderhield K. uitste-

kendee contacten met het Hof. In 1484-1485 schonk de stad Rijsel hem opnieuw 160 

£:£: "pour avoir esté moyen par devers aucuns seigneurs de sa partnté estans en la court." Wellicht 

wass K. er ditmaal in geslaagd om troepen uit de stad te houden. 

hh In 1488 behoorde K. tot de ondertekenaars van het neutraliteitsverdrag dat Waals-

Maanderenn moest vnrwaren van verdere Franse invallen. 

11 Op een convocaüelijst voor de Staten-Generaal rond 1464 werd de heer van Estrées 

beschrevenn bij de Rijselse adel. 

' ^^ Er bestaat een dorp met deze naam bij Douai en wel vier zulke plaatsen in het dep. 
Somme. . 
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11 In 1485-1486 was K. prévót van de stad Rijsel. Hij onderhandelde toen in naam van 

dee stad met Boudewijn van Lannoy*  en hij ontving hiervoor 160 £. In 1488-1489 

ontvingg K. 240 £ "pour son róle dans Ie traite depaix" In 1491-1492 klom hij op tot 

mayeur,mayeur, een topfunctie binnen de Rijselse magistraat. Nu streek hij 200 £ op: "pour 

grandsgrands et bons service/'. 

ADSADS B 3779 en 3781, ARAB RSA 22 f. 106v; RAG Raad van Vlaanderen 34323, Jean 
Molinet,, Chromaues. II, "79-83, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 
119,, VC'.P. Blockmans cd., 'De samenstelling van de Staten', 99; CU. Cools, Met raad en daad, 
216-2177 en A Dervülc, 'Ix-s pots de vins', 437, 466 en 469. 

1955 Oiseler157, Antoon van, 1, BO 

aa Wellicht waren A en Jan*  verzwagerd met Emart Bouton*. 

cc A. was raadslid-kamerheer van Maximihaan in november 1477. 

Gachardd ed. 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118. 

1966 Oiseler, Jan van, ridder,  1, BO 

aa Wellicht was J. verzwagerd met Emart Bouton. 

cc In november 1477 werd J. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', p. 118. 

1977 Palant, Jan, heer  van en van Wi ldenburg , ridder,  1, LI 

aa J. x Anna van Culemborg. Anna was een dochter van Jasper en een zuster van Eli-

zabeth,, echtgenote, eerst van Jan van Luxemburg-Ville*  en later van Antoon van 

Lalaing-Hoogss traten*. 

ff  J. was 1504 tot en met 1515 stadhouder van Limburg en van de Landen van 

Overmaze. . 

11 J. was gedurende enige tijd slotvoogd en drossaard van Daelhem. 

|.T.. de Smidt, KI . Strubbc e.a. eds.. Chronologische lijsten. II, 115, H. Poullct, Les gouverneurs de 
province,province, 147 en P. Rosenfeld, The provincial governors, 304. 

1988 Palu, Fil iber t van, graaf van Virras , 1, ON 

gg F. was kapitein van een bende van 50 lansen. Hij streed ca. 1530 in Italië. 

Guillaumc,, Histotrr des bandes d'ordonnance, 220. 

1577 Misschien het huidige Oiselay et Grachaux: Dep. Haute Saóne, arr. Vesoul, k. Gy? 
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1999 Plaine, Gerard van, heer  van La Roche158, Courcelles159, Magny-sur-Tille 160, 
Gorenanss etc. (ca. 1480161 - 31.08.1524), 1, BO 

aa G. was een zoon van Thomas* en van Johanna Gros. G. x 1) Barbara van Neuf-

chatel,, x 2) met Anna van Ray, een dochter van Mark. Uit dit tweede huwelijk 
sprotenn zeker twee zonen: Jan en Claude, zij schreven zich tn 1534 als studenten in 
aann de Leuvense universiteit. Verder had G. zeker dne dochters en een buiten-
echtelijkee zoon. 

cc Fdips de Schone stelde G. in het voorjaar van 1503 aan tot raadslid-kamerheer. 
dd Uiterlijk vanaf 1504 was G. als raadsheer werkzaam bi] de Grote Raad. Op 8 

novemberr 1511 werd G. benoemd tot voorzitter van de Geheime Raad die samen 
mett Margareta van Oostenrijk de Nederlanden bestuurde. Na Karel Y's aantreden 
alss zelfstandig vorst moest G een stapje terugdoen en werd hij opnieuw gewoon lid 
vann de Geheime Raad. 

hh G. onderhield steeds voeling met het Vnjgraafschap. In 1499 en 1500 reisde hij er 

alss gezant van de centrale regering heen. In 1501 onderhandelde G. over het 
huwelijkk van Margareta van Oostenrijk met Philibert van Savoie. In 1506 behoorde 
G.. tot het gezantschap van Nederlandse heren dat Maximüiaan het regentschap 
aanbood.. In 1519 voerde G. bij de rijksvorsten campagne voor Karels verkiezing tot 
Rooms-koning.. G. reisde in 1520 en in 1521 als gezant naar Engeland. Ook in 1522 
onderhandeldee G. verschillende malen met de Engelsen. Nog in hetzelfde jaar 
reisdee hij naar Spanje, daar behoorde hij tot de intimi van Karel V. In 1523 
vertoefdee G. te Rome. In het voorjaar van 1524 onderhandelde G. in Luik. Korte 
njdd later reisde G. als lid van een gezantschap naar Rome. Daar overleed hij. 

11 G.'s jaargeld bedroeg in 1502 400 £. Dit bedrag werd later verschillende malen 
opgetrokken.. In 1509 was zijn jaargeld opgelopen tot 500 £ en in 1517 was dit 
bedragg opgeklommen tot 600 £. 

kk G. gold als een lid van de pro-Engelse factie en als een vertrouweling van Marga-
reta. . 

11 G. studeerde aan de Leuvense universiteit. 

Dee Borchgrave, in: BN. XI-77. 700-702, 1..Y.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 136, 
A.J.M.. Kcrckhoffs-de I leij, De Grote Raad. II, 110-111; II . Stratenwerth, in: P.G. Bietcnholz 
enn TB. Deutscher, CE. III,  98-99; F. Walser m.m.v. R Wohlfeil, Dit Spamsben Zentralbehorden, 
23,, T, 123, 126, 141, 158, 160, 186, 233 en 246 en A Walther, Dit Anfange Karls l '., 97-99. 

1388 Dep. Saóne et Loire, gemeente Charmov. 
1599 Prov. Henegouwen. 
1600 Dep. Cote d'Or, k. Genlis 
1611 A.J.M. Kerckhoffs- de Heij, De Grote Raad. II, geeft ca. 1465 als geboortejaar. Dat is naar 
waarschijnlijkheidd te vroeg. 
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2000 Plaine, Jan van, ridder,  1, BR? 
aa Was J. heer van Roost bi] Rotselaar?162 J. was een zoon van Humbert van Plaine en 

Isabellaa van Thoisy. Hij was dus een broer van de latere kanselier Thomas* 
cc J. werd in november 1477 raadshd-kamerheer van Maximihaan. 
11 J. schreef zich in 1459 samen met Thomas* (zie ook onder a) in aan de Leuvense 

universiteit. . 

(iachardd cd. 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', p. 118 en A.j.M Kerckhotts-
dcc Hal De Grvte Raad. II, 112 

2011 Plaine, Thomas van, heer  van Magny-sur-Tille 1"  etc. (ca 1444 - 20.03.150"), 1, 

BO/BR R 
aa T. stamde uit een familie van geldhandelaren en ambtenaren. Hij was de jongste 

zoonn Humbert van Plaine en Isabella van Thoisy. T. was dus een broer van Jan*. 
Humbertt had zich in 1435 te Mechelen gevestigd. Daar legde hij zich toe op geld-
transportenn tussen Bourgondië en de Nederlanden. In 1448 zag hij als maitre de la 
chambree aux deniers, een soort boekhouder, toe op de persoonlijke financiën van 
hertoginn Isabella van Portugal. Later zou hij deze functie ook aan het hof van haar 
zoonn Karel van Charolais bekleeden. T. x Johanna Gros. Uit dit huwelijk sproten 
verschillendee kinderen, w.o. Gerard*, Thomassine x Karel van Poupet*  en Isabella x 
Jacobb van Thiennes*. 

bb Omstreeks 1492 zou de jaarlijkse opbrengst van T.'s lenen in beide Bourgondlës 
ongeveerr 600 £ bedragen. T. kocht in 1505 de Brabantse heerlijkheid Berlaar voor 
89311 £ 12 s. Na zijn definitieve keuze voor de Habsburgers (zie ook onder k) kreeg 
T.. een schadevergoeding van 1500 £. Deze vergoeding moest het eventuele verlies 
vann in beslag genomen Bourgondische lenen compenseren. 

dd T. werd in 1473 raadsheer bij het Parlement van Mechelen. In 1475 volgde promo-
tiee tot voorzitter van de Raad van Maanderen. In 1487 werd T. voorzitter van de 
Grotee Raad. In december 1496 werd T. benoemd tot kanselier. Als kanselier zat T., 
inn afwezigheid van de vorst, tevens de vergaderingen van de Geheime Raad voor. T. 
zeteldee uiteraard in de regentschapsraden die de Nederlanden bestuurden tijdens 
Füipss de Schone's twee Spaanse reizen (1501-'03 en 1505-'06). 

hh T. onderhandelde o.a. in 1476, 1478 en 1480 met Engelse gezanten. In 1493 en in 
14955 was hij betrokken bij besprekingen met de Fransen 

ïï Omstreeks 1494 ontving T. een jaargeld van 1200 frank. Toen hij kanselier werd, 
steegg dit bedrag naar 2000 frank. Füips Wielant meende dat hij daarnaast een salaris 
vann 1200 ƒ ontving. 

1(122 Cfr. R. Van Uvtven, 'Vorst, adel en steden', 115. 
1633 Zie noot 73. 
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kk Füips T. trad in 1483 even in dienst van de Franse koning Deze zond hem als ge-
zantt naar Italië. 

11 T. schreef zich in 1459, samen met zijn broer Jan*, als student in aan de Leuvense 

universiteit.. Hij promoveerde in beide rechten. Füips de Schone had zeer veel ver-
trouwenn in T. T. beheerste Latijn, Frans en Nederlands. T. werd begraven in de 
Mechelsee karmehetenkerk. 

j .. Bartier, Legtstes et geus de finances, 389-401; .V J.M. Kcrckhoffs-dc Huj, De Grote Raad. 11, 112-
114;; H Krusc, Hof, Amt und Cagen, 193-194, M. Sommé, Isabelle de Portugal, 320 322, H. 
Stmtenwerth,, m: P C Bietenholz en T.B. Dcutschcr eds , CE. 111, 99 en A. Walter, Dte burgun-
dischendischen Zentraibeborden, 23-25, 92 en 150 en Idem, Dit Anfange Karls I '., 5" en 62. 

2022 Poitiers, Jan van, heer  van Arceyl64en van Vadans165, burggraaf van 
Antwerpenn namens Kar  el de Stoute, 1, BO 

aa J. x in 1430 met Isabella van Sousa. Isabella stamde uit een bastaardtak van 

Portugesee koninklijke familie. Zij was eerste hofdame (dame d'honneur) van hertogin 
Isabellaa van Portugal. De derde zoon van J. en Isabella, Adnaan (+ 1508), werd o.a. 
proostt van Stnt-Pieters te Rijsel, Sint-Walburga te Veume en de kathedraal van 
Kamerijk.. Adnaan maakte carnère als geestelijk raadsheer bij de Grote Raad van 
Mechelen.. Zoon Karel was kamerheer van de jonge Karel de Stoute, graaf van 
Charolais.. J. en Isabella hadden ook een dochter: Eleonara van Poiners, later 
burggravinn v a n Veurne. Deze Eleanora was de beroemde chroniqueuse van het 
Bourgondischee hofleven. 

bb J. bezat een pand op de Coudenberg in Brussel. Karel de Stoute schonk J. een deel 
vann de geconfiqueerde goederen van Pieter van Luxemburg, graaf van Saint-Pol. 

cc J. was raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. Maria van Bourgondie nam hem in 

maartt 1477 in haar hofhouding op als één van haar vierentwintig chevaliers de compat-
gne.gne. J. werd tijdens de drie laatste maanden van het jaar aan het Hof verwacht en had 
err recht op 12 bouches. In november 1477 trad J. als raadslid-kamerheer tevens toe 
tott de hofhouding van Maximiliaan. 

dd ïn 1469 werd J. aangeduid als een van de acht raadsleden-kamerheren die zich ook 

opp de rechtspraak toelegden. In 14-3 werd hij één van de vier adellijke raadsheren 
vann het Parlement van Mechelen. J. was een vertrouweling van Karel de Stoute. 

gg f. was vanaf 1433 slotvoogd van het kasteel van La Pernère-sur-Saóne. Deze plaats 
hoordee tot het weduwegoed van Isabella van Portugal. J. was tevens slotvoogd van 
Terr Male bij Brugge. 

11 J. beheerde tijdens de regering van Karel de Stoute de in beslag genomen Vlaamse 
heerlijkhedenn Diksmuide en Watou. 

UAUA Arcis-sur-Aube: Dep. Aube, arr. Toyes. 
Uoo Dep. Jura, arr. Lons-le-Saunier 
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RAGRAG Raad van I 'laanatrtn 34323; J.T. de Smidt, VA. Strubbe ca. eds., Chronologische lijsten. I, 
47,, 79 en 91, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, M.T. 
Caron,, La noblesse dans U duché de Bourgogne, 164 en 482; A.J.M. Kerckhoffs-de Hei), De Grote 
Raad.Raad. II, 115, W. Paravicini, Guy de Bnmeu, 396 n. 611, 425 n. 121 en 477 n. 92; J Van 
Rompaev,, De Grote Raad, 383 en 505; Idem, 'Hofraad en Grote Raad', 321 en M. Sommé, Isa-
btllebtlle de Portugal, 79, 148, 264, 280-281 en 285-286 

2033 Polheim166 zu Wels, Maarten II , baron van (voor 1458-2.06.1498), 1, DR 
aa M. was de jongste zoon van Reinprecht II I (+ 1466) en van Elizabeth van Stahrem-

bergg (+ 1482). M. was wellicht een neef van Wolfgang-*. M. x 1) in 1489 Mana van 
Borssele,, de derde dochter van Wolfert*. Wotfert had eigenlijk zijn tweede dochter 
Margaretaa voorbestemd voor een huwelijk met M. Margareta was echter verliefd op 
Walravenn van Brederode*. Zij het zich dan ook gewillig schaken door Walraven met 
wiee ze in het geheim trouwde. Dit veroorzaakte een groot schandaal vermits het hu-
welijkscontractt tussen M. en Margareta reeds gesloten was. M. x 2) in februari 1493 
tee Innsbruck met Regina van Liechtenstein zu Karneid (+ 1496). Uit dit tweede 
huwelijkk werd een zoon geboren: Sigismond Lodewijk (° 24.12.1493). 

bb M. hield aan zijn mislukte huwelijk met Margareta van Borssele een schadevergoe-
dingg over. Walraven kwam zijn belofte tot betaling niet altijd even stipt na. Hierover 
voerdenn ze een proces voor de Grote Raad. 

cc M. trad reeds op jonge leeftijd toe tot de hofhouding van de latere keizer Maximi-
liaan.. Zo behoorde hij in 1477 tot diens gevolg. Sinds 1495 verbleef M. aan het hof 
vann Bianca Maria Sforza, de tweede echtgenote van Maximiliaan. M. droeg er zorg 
voorr de financiën. 

ee In 1481 werd M. verkozen tot \Tiesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). 

gg In 1479 streed M. bij Guinegatte. Hij werd er gevat door de Fransen en verbleef 

kortee üjd in krijgsgevangenschap. 
jj  In oktober 1483 trad M., samen met Wolfgang* en Veit van Wolkenstein*  op als 

commissanss van Maximiliaan toe bij de onderhandelingen over een Hollandse bede. 

11 M. bevond zich bij Maximiliaan toen deze in het voorjaar van 1488 klem kwam te 
zittenn in Brugge. De Bruggelingen pakten M. op en leverden hem, samen met Wolf-
gang-**  en enkele andere edellieden uit aan de Gentenaren. Deze laatsten sloten M. 
opp in het Gravensteen. 

J.T.. de Smidt, VA. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. L, 285, 310 en 440, P.J. i leirug, 'Mar-
tinn von Polheim', in: R. De Smedt, Les chevaliers, 183-185, II . Kokken, Steden en staten, 220; R. 
Wellens,, 'La révolte brugeotse', 22 en Idem, 'La révolte brugeoise', 30 en 34. 

1666 Pollham ten noordoosten van Gneskirchen, in Oostenrijk, land Opper-Oostennjk. 

file:///Tiesndder
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2044 Polheim, Wolfgang, heer  van (sinds 1501 baton) ridder  (1458 1512), 1, DR 

aa W. was wellicht een neef van Marüjn*."57 W. x in 1494 Johanna van Borssele, de 

jongstee dochter van Woifert*. Die bruiloft werd bijzonder rijkelijk gevierd. 

bb W. verwierf door zijn huwelijk talrijke bezittingen in de Nederlanden. W. verkocht 
inn 1499 weer een groot deel van die bezittingen. Maximiliaans mislukte veldtocht 
tegenn de Zwitsers had hem haast bankroet gemaakt. 

cc W. was een intimus van Maximiliaan. Als vnend van Maximiliaan kwam hij met de 
keizerszoonn in 14 ' mee naar de Nederlanden. 

ee W. werd in 1501 verkozen tot Yliesndder (16° kapittel, Brussel). 

gg \X'. nam deel aan de veldtocht die in 1493 tot Maximiliaans succes m Senlis leidde. 

hh In 1489-1490 onderhandelde o.a. \\'. namens Maximiliaan met Anna van Bretagne 

overr een mogelijke bruiloft. Tijdens het voorjaar van 1493 nam W. in Besancon deel 

aann de onderhandelingen met de Fransen die tot de vrede van Senlis zouden leiden. 

ïï Sinds 14 maart 1497 ontving W. van Filips de Schone een jaargeld ten belope van 
600/: : 

jj  In oktober 1483 trad W. samen met Maarten*  en Velt van Wolkenstetn*  op als 
vorstelijkk commissans bij de onderhandelingen over een Hollandse bede. 

11 Bij de slag van Guinegatte, in 1479, werd W. krijgsgevangen gemaakt door de Fran-
sen.. Lodewijk XI verlangde en verkreeg als losgeld voor W.'s windhonden uit de 
stall  van de heer van Boussu. In februari 1488 pakten de Bruggelingen W. en enkele 
anderee vooraanstaande raadsheren op. Hij werd vervolgens naar Gent afgevoerd. 

ARABARAB RSA 22bis, II. Dubois ed., Louis XI. Lettres chotsies, 441-442 bnef 470; Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. I, 597 e.v.; A.W.F. Dek, Genealogie der heren van Borselen, 25-26; H. Kokken, Steden en 
staten,staten, 220; J. Paviot, 'l>e recrutement des chevaliers', 77; R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 
22,, 30 en 34 en H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian 1. I, 140, 148, 157-158, 211-216, 323-326, 
332,, 340 en 383 en l', 270-272. 

2055 Pouke, de heer  van, Roeland, 1, \X 

aa R. x Guygonne van Goux. Kathanna, een dochter van R. en Guygonne x in 1486 
Pieterr Lanchals*. 

cc R. was een raadshd-kamerheer van Maximiliaan in november 14^7. Eerder al had hij 

dezee functie bekleed in de hofhouding van Karel de Stoute, 
gg R. was in 1471 kapitein en baljuw van Biervliet. 

11 In 1486-1487 was R. één van de burgemeesters van het Brugse Vrije. In 1491 
bekleeddee R. deze functie opnieuw. 

|.T.. de Smult, F.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, ƒ., 21, Gachard ed., 'Ordonnance et 
ctarr de la maison de Maximilicn', 118, W.P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 90 n. 88 en 
899 en M. Boone, 'Lanchals, Pieter', in XBW. Xlll, k. 471-472 

I r rr cfr. PJ. Heinig, 'Martin von Polheim', in: E. De Smedt, Les chevalters, 183-185. Dek daar-
entegenn meent dat Wolfgang en Martijn broers waren. Zie aldaar 24-26. 
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2066 Poupet, Karel, heer  van La Chaulx168 (ca. 1460-1530), 1, BO 
aa K. was een zoon van Willem*. K. werd geboren te Poügny169 in het Vnjgraafschap. 

K.. x Thomasine de Plaine, een dochter van kanselier Thomas* en van Johanna 
Gros. . 

cc K. werd al snel een vertrouweling van Füips de Schone. Hij was premier sommelier van 
Füipss de Schone. In 1500 werd K. tevens diens kamerheer. K.'s aanwezigheid aan 
hett Hof was toen vereist van mei tot september. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 
300 s. K. vergezelde Füips tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn dagvergoeding was 
intussenn opgetrokken tot 36 s. In 1506 onderhandelde K. met Ferdinand van Ara-
gonn over het Castüiaanse regentschap. K. behoorde tot de knng van edellieden die 
zichzich intensief bezighielden met de opvoeding van de jonge kroonprins Karel. K.'s 
invloedd groeide nog zodra aartshertog Karel meerderjarig was verklaard. In 1517 
fungeerdee K. ook even als opvoeder van de jonge infant Ferdinand. 

dd K. zetelde in 1510 in Margareta's raad. 
hh Aan het eind van 1506 zond Maximüiaan K. als onderhandelaar naar Engeland. Aan 

hett eind van 1516 werd K. als één van de gevolmachtigden van de Nederlandse 
regeringg naar Spanje gezonden. Hij moest er regent kardinaal Ximénez de Cisneros 
controleren.. K. bouwde een goede relatie op met de kardinaal. Later zou K. samen 
mett hem en met kanselier Jean Ie Sauvage tot eenzelfde factie behoren. Hun tegen-
standerss waren Willem van Croy-Chièvres*, Francisco de los Cobos en Juan Rodri-
guezz de Fonseca, bisschop van Burgos. Naast raadsheer was K. tijdens deze periode 
premierpremier sommelter van koning Karel. In mei en juni 1518 vervulde K. een diplomatieke 
missiee aan het Franse Hof. In juli 1518 spande K. zich samen met Laurent Gorre-
vod**  in om Margareta een nieuw regentschap te bezorgen. K. bracht ook de voor-
stellenn van Bartolomeus de Las Casas voor een hervorming van het beleid in de 
Amerikaansee koloniën onder de aandacht van Karel V. In 1522 vervulde K. op-
nieuww een belangrijke diplomatieke missies in Spanje, Portugal en Engeland. In 
15255 onderhandelde K. namens de keizer over nakende huwelijk met Isabella van 
Portugal.. In 1530 ondernam K. zijn laatste diplomatieke reis. Ze voerde ditmaal 
naarr het Franse hof. 

kk K. begon zijn loopbaan in Franse dienst. Zo nam hi( in 1494 deel aan Karel Mi l ' s 

veldtochtt naar Napels. Omwille van zijn erg pro-Franse houding kon regentes 
Margaretaa K. nauwelijks velen. 

ARABARAB RSA 22 f. 106v en 23 f. 25r, J. Lameere ed., Recuet/ des Ordonnances. III,  71; Gachard 
cd... Collection dei voyages, ƒ, 348; II, 503; J Bartier, Légistes et gens des finances, 405, Kerckhofts-de 
!!  lei), De Grote Raad II, 112-114; L. Sicking en R. Fagel, 'In het kielzog van Columbus', 324 en 
F.. Walser m.m.v. R Wohlfeil, Die Spamschen Zentralbehorden, 65, 124, 130, 132, 136, 140, 155, 
158,, 160, 192, 233, 236, 246, 254 en 263. 

1688 Er bestaat een La Chaux in de Doubs en een La Chaux-en-Bresse in de Jura, arr. Dole. 
1699 Dep. Jura. 
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2077 Poupet, Willem, heer  van La Chaulx, 1, BO 

cc W. zelfwas hofmeester van Maria van Bourgondië in 1477 

11 Vooral W.'s zoon Karel*  verwierf veel roem in dienst van de Bourgondisch-

Habsburgsee dynastie. 

R.AGR.AG Raad van \ 'laandtrtn 34323 

2088 Poursiévant, de graaf van, 1, ON 

cc P. vergezelde de jonge Karel V in 15P tijdens diens eerste Spaanse reis. Zijn 
dagvergoedingg bedroeg 48 s. 

Gachardd ed., Collection dts voyagts. II, 503. 

2099 Pynnock, Lodewijk , ridder? (ca. 1435 - 3.05.1504), l, BR 

aa L. was een telg uit een familie van Leuvense patriciërs. Hij was de zoon van een 
gelijknamigee vader en van Maria van Kortembach. L. x in 1459-1460 Beatrijs uten 

Lyermngen.. Het huwelijk bleef kinderloos, 
bb L. had veel geld uitgeleend aan Maximiliaan, de Luikse bisschop jan van Horn, de 

stadd Leuven en vele anderen. Deze moeilijk invorderbare leningen brachten J. in 
14966 in grote financiële moeilijkheden. L. zou deze moeilijkheden nooit te boven 
komen, , 

cc In maart 1477 trad L. als chevalier de compaigne toe tot de hofhouding van Maria van 

Bourgondië.. In november werd hij tevens raadsüd-kamerheer van Maximiliaan. L. 
wass hofmeester van Filips de Schone vooraleer deze zelfstandig regeerde, 

gg In 1468, tijdens de Luikse oorlog, ridderde Karel de Stoute L. 

11 L. onderhandelde in 1477 namens de Staten-Generaal met Lodewijk XI over een 

mogelijkk huwelijk van Mana van Bourgondië met de Franse dauphin. 
kk L. steunde Jan van Hom op hartstochtelijke wijze in diens strijd om de bisschoppe 

lijk ee troon van Luik. In ruil gaf Jan van Hom L. o.a. de meierei Montenaken in 

pand.. L. koos de zijde van Maximiliaan in diens strijd tegen Filips van Kleef*. Uit 
woedee hierover vernielden de Leuvenaars L.'s huis en namen ze al diens bezittingen 
waarr ze de hand op konden leggen in beslag. 

11 In 1477 fungeerde L. als hertogelijk meier van Leuven. Zijn positie kwam tijdens de 

opstandd van 1477 even in het gedrang. 

RAGRAG Raad van X'laandertn 34323, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximilien',, 118, V \ larsin, La pnnerpauté de Liegt d la fin du rignt de I^ouis de Bourbon, passim, L. 
Dee Mecheleer, 'Un officier du pnnce', 351-369, R. Van Uytvcn, in. XBW' II, k. 715-718 en 
Idem,, '1477 i n Brabant', 264. 
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2100 Raville170, Jasper  van, ridder,  1, LUX 
aa J. was een telg uit een vooraanstaande adellijke Luxemburgse familie. In 1477 was 

eenn zekere Willem van Raville Luxemburgs maréchal hereditaire de la noblesse. Was deze 
mann een verwant van J? 

cc J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 
kk J. steunde, ook in 1477, de aanspraken van Maria en Maximiliaan op het hertogdom 

Luxemburg. . 

Gachardd cd., 'Ordonnancc et état de Ia majson de MaximUien', 118; R. Peut, 'lx- Luxembourg 
ett Ie recuJ du pouvoir central', 395. 

2111 Remude, de heer  van, 1, ON 
cc R. werd in november 1477 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd cd , 'Ordonnancc et état de la maison de Nfaximilien', 119 

2122 Renty171, Oudart van, ridder,  1, AP 
aa O. stamde uit een Artesische familie van financiële ambtenaren, 

cc In november 1477 werd O. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

Gachardd ed., 'Ordonnancc et état de la maison de Maximilien', 118 en W. Paravicini, Guy de 
Brtmeu,Brtmeu, 346 n. 417. 

2133 Ribeaupierte172, Willem, heer  van (1468-7.10.1547), 1, DR 

ee In 1516 werd W. verkozen tot Vliesndder (18° kapittel, Brussel). 

HetHet Gulden Vues, 39. 

2144 Rochefort, Guy van, heer  van Pluwault-Longeau en Abergement-lès-Auxon-
ne1733 en baljuw van Aval (-1507), 1, BO 

aa G. was een telg uit een adellijke familie uit het Vnjgraafschap. G. was de jongere 

broerr van Willem. Willem trad net zoals G. kort na de vrede van Atrecht in dienst 
vann de Franse koning. G. x 1) met Kathanna Vury en x 2) met Mana Chambellan, 

diee eerder was gehuwd met audiencier)zs\ Gros. 
cc Van 1477 tot en met 1482 was G. kamerheer van Mana van Bourgondië. 

17(11 Er bestaan twee dorpen Raville, een in het dep. Moselle en een ander in het dep. Meur-
the-et-Moselle. . 
1711 Dep. Pas-de-Calais, arr. St. Omer, k. Fauquemberghes. 
1722 Rapolstein of Rubenstein. De bezittingen van dit huis kwamen later bij de keurvorst van 
dee Palts terecht. 
17ïï Heerlijkheid in het hertogdom Bourgondië. 
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dd Van 14""7 tot en met 1482 was G. ltd van de Hofraad van Mana van Bourgondië. 

hh G. vervulde hij talrijke diplamueke missies in dienst van Mana van Bourgondië. 

kk G. trad kort na de vrede van Atrecht in dienst van de Franse koning. Die stelde hem 

aann tot voorzitter van het Parlement van Di]on. Op 9 juli 149"' volgde G. zi]n broer 
Willemm op als kanselier van Frankrijk. Deze functie vervulde hij zeker tot in 1508. 
Inn 1499 vertegenwoordigde G. de Franse koning tijdens de ceremonie waarin Füips 
dee Schone leenhulde bracht voor Maanderen en Artesië. In januari 150" verkreeg 
G.. het privilegie om een jaarmarkt te houden in zijn heerlijkheid Fontaines. Deze 
waswas eerder vernield tijdens de oorlog. 

11 G. had rechten gestudeerd te Dole. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323, J Bartier, Ugistes et gens des finances, 381 n. 2 en 419 n. 4, 
M.T.. Caron. La noblesse, 97; A.J.M. Kerchoffs-de Heij, De Grote Raad II, 121; R. Petit, lx.-
Luxembourgg et Ie reeul du pouvoir central', 444 en J. Theurot, 'L'université de Dole', 293 
295. . 

2155 Roggendorff, Willem, baron van, 1, DR 

ff  W. werd op 27 januari 1518 benoemd tot stadhouder van Friesland. Hij was er de 

opvolgerr van Flons van Egmond. In 1521 nam W. ontslag, waama hij terugkeerde 
naarr Duitsland. 

gg In 1509 nam W. deel Maximiliaans campagne tegen Venetië. Zo streed hij in juni 
voorr de muren van Padua. 

M.. Dressel, Graf Fitelfnednch II., 144; E. Poullet, Les gouverneurs de province, 182. 

2166 Rolin, Antoon, heer  van Aymeries174 en van Anthumes (ca. 1424-4.09 149^), 1, 
HE E 

aa A. was een zoon van Nicolaas, de bekende kanselier van Füips de Goede, en van 

dienss derde echtgenote Guigone de Salins. Na het overlijden van Nicolaas raakten 
zijnn kinderen A., Willem* en Phüipotte het aanvankelijk met eens over de verdeling 
vann de erfenis. Slechts vonnissen van het Parlement van Mecheien boden uitkomst. 
A.. had nog een tweede broer, Jan. Deze werd eerst bisschop van Chalon en later 
vann Autun. Ook werd Jan kardinaal gecreëerd. A. x op 8.08.1444 met Maria van 
Aill yy (+ 8.06.1498), dochter van Raoul d'Aüly, ridder en vtdame van Amiens. Uit dit 
huwelijkk sproten zeker zes kinderen: Jan, Jacob, Lodewijk, Nicolaas, Nicole en 
Anna.. Van al deze kinderen zou alleen Lodewijk*  later op het voorplan treden. De 
meestee bezittingen van A. kwamen dan ook bij hem terecht. 

bb Ter gelegenheid van zijn huwelijk ontving A. bezittingen van zijn vader, waaronder 
dee heerlijkheid Aymeries. 

p44 Aulnoy-Aymenes, Dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Berlaimont. Eertijds in de 
proosdijj  Maubeuge. 
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cc A. behoorde tot de intimi van de jonge Karel de Stoute. Hij deelde dan ook in de 
klappenn toen zijn vader in ongenade viel aan het Hof. Omgekeerd nam de loopbaan 
vann A. opnieuw een hoge vlucht nadat de factie van de Croys*  op haar beurt van 
hett Hof was verbannen, (zie f en g). A. betoonde zich een erg actief Ud van Karel de 
Stoute'ss hofraad. In november 1477 trad A. toe tot het Hof van Maximiliaan als 
raadslid-kamerheer.. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 24 s. In 1494 werd A. opge-
nomenn als kamerheer ui de eerste hofhouding van Filips de Schone als zelfstandig 
vorst. . 

ff  A. werd op 22 december 1467 benoemd tot gTootbaljuw en kapitein-generaal van 

Henegouwen. . 
gg In de jaren 1440 en 1450 was A. betrokken bij verschillende militaire ondernemin-

gen,, zoals de Gentse oorlog en een expeditie tegen Utrecht. Verder was hij toen ook 
kapiteinn van een ordonnantiebende. Sinds 1467 was A. tevens gouverneur van 
Avesness en Landrecies. 

jj  Sinds 1448 zetelde A. in de staten van Henegouwen. 
kk A. verzette zich immer krachtig tegen de voortdurende Franse invallen in Hene-

gouwen.. Lodewijk XI nam dan ook al de Bourgondische bezittingen van A. waar hij 
dee hand op kon leggen in beslag. Die lagen vooral in de omgeving van Dijon en van 
Chalon.. A.'s zoon Lodewijk*  zou deze bezittingen later terugkrijgen. 

11 In 1454 kocht A. het opperjachtmeesterschap van Henegouwen. In de vroege jaren 

1490'' trad A. op als voogd van Francoise van Luxemburg. 

J.. Chmel ed., Urkunden, 538; j.T. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 247 en 
260;; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 117; Guükume, Htstoire 
desdes bandes dordonnance, 222; C. Mathieu, in: BN. XXIX, k. 800-803, W. Paraviciru, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, 24 n. 50 en 482 n. 108 en H. Poullet, Les gouverneurs de province, 162. 

2177 Rolin, Lodewijk , heer  van Aymeries en van Lens (- ca. 1516), 1, HE 
aa L. was een zoon van Antoon*. L. had een buitenechtelijke zoon. Die was de enige 

erfgenaam.. In de jaren 1520' was deze zoon een vooraanstaand militair. 

cc J2«Ö£# qua was L. ook kamerheer van de jonge Karel V (zie ook onder d). 

dd Uiterlijk sinds december 1510 was L. lid van Margareta's Raad. Daar betoonde hij 

zichh een medestander van de regentes en een voorstander van een pro-Engelse 

koers. . 
gg L. was kapitein van één van de acht ordonnantiebenden die aan het begin van de 

zestiendee eeuw actief waren. Deze bende bestond uit 50 hommes d'armes en 100 
boogschutters. . 

II  Tijdens Filips de Schone's eerste Spaanse reis moest L. de Franse gijzelaars verma-
kenn met jachtpartijen. L. kreeg hierbij o.a. het gezelschap van Karel van Croy-
Chimay*.. De vorst verwachtte verder dat L. de gijzelaars zijn jachtvogels zou ter 
beschikkingg stellen. 
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AD\'AD\' B 18825 (23954), J. Lameere cd., Recuetl des Ordonnames. UI, 71, Guillaume, Htstoirt des 
bandesbandes d'ordonnance, 56-57 en 222, A. de Fouw, Philips van Kleef, 350; S.J. Gunn, The Duke of 
Suffolk'ss March', 605 en A. NX'ahher, Die Anjange Karls V., 137 en 139. 

2188 Rolin, Willem van, heer  van Beauchamp175, van Sainte-Colombe-sur-Seine en 
vann Courcelles-Ies-Rangs, 1, BO 

aa W. was een zoon van kanseber Nicolaas Rolin en dus een (ha]f-)broer van Antoon* 
enn van kardinaal Jan. W. x Mana van Lévis. Eerder had vader Nicolas de bezittingen 
vann haar pro-Franse familie laten confisqueren. Ze werden als bruidschat aan Mana 
meegegevenn en kwamen zo legaal in handen van de Rolins. 

bb Beauchamps was een allodium. In 1-P4 bedroeg W.'s inkomen uit dit goed 200 f, 

W.'ss totale heerli)k jaarinkomen in Bourgondië liep toen op tot 981 £. 

cc W. was kamerheer van Karel de Stoute. In november 1477 werd hij ook raadslid-
kamerheerr van Maxirruliaan. 

kk \Y. dankte een benoeming tot groot-baljuw van Autun aan de invloed van zijn 
vader.. In 1470 trad hi] even in dienst van de Fransen. Maar in 1471 was W. opnieuw 
kapiteinn van het hertogelijke leger in Bourgondië. In 1475 was W. tevens kapitein 
vann Dijon. Wellicht zette hij kort na 1477 zijn loopbaan verder in Franse dienst. 

Jeann Molinet, Chromques. I, 116; Gachard ed.,'ürdonnance et état de la maison de Maximi-
üen',, 118; MI' . Caron, La noblesse dans Ie ducht de Bourgogne, 394, 437-438, 479, 506, 508 en 529 
n.. 312 en R. Vaughan, Charles the bold, 257-258. 

2199 Romny (of Ronny/Rcmgy?), de heer  van, (= Robrecht van Melun?), 1, HE 

cc R. was krachtens de hoflijst van 14 maart 1497 kamerheer van Filips de Schone. 
Zijnn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. Ook in hoflijst van februan 1500 werd R. 
vermeldd ais kamerheer. Zijn dagvergoeding was inmiddels gezakt tot 30 s. Hij moest 
toenn van november tot en met april aan het hof verblijven. 

ARABARAB RSA 22 f 105r en 22bis. 

2200 Rosimbos, Jan van, heer  van Fromelles176, ndder ( 11 02.1479), 1, WAT. 
aa j . x Philippine Fremauit, een telg uit een Rijsels geslacht van geldwisselaars. 

bb Zijn vijf lenen in de kasselnj van Rijsel brachten hem in 14~5 191 £ netto op. 

cc J. was eerst kamerheer van hertogin Isabella van Portugal en raadsheer van Füips de 

Goede.. Hij was tevens een van de opvoeders van hun zoon Karel van Charolais en 
dienss tweede kamerheer. Ook Antoon van Bourgondië*  en Adolf van Kleef* 
ontvingenn hun opvoeding deels van J. 

33 Nu in het dep. Saóne et Loire, k. Gueugnon, gem. Neuvy-Grono-Champ. 
66 Dep. Nord, arr. Lille, k. La Bassée. 
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dd Toen Karel van Charolais in 1454 de regende voor Füips de Goede waarnam tijdens 

dienss reis naar Duitsland, zetelde j . in de raad die de jonge graaf bijstond. 
ff  In 1468 benoemde Karel de Stoute J. tot stadhouder van Waals -Vlaanderen. J. 

behieldd deze functie tijdens de crisis van 147"7. Op 9 apnl 1477 legde J. opnieuw de 
eedd af als stadhouder. Hij bleef wellicht tot 1479 in dienst. 

gg J. was slotvoogd van Le Quesnoy sinds 1456. 
hh ). reisde in 1444 als gezant van Isabella van Portugal naar Milaan. 
11 J. werd begraven in de Rijselse Stnt-Pieterskerk. 

|.T.. de Smidt, KI . Strubbe ca. cds., Chronologische lijsten. I, 176; Cl 1. Cools, Met raad en daad?, 
234-236,, H. Kruse, Hoj Amt und Gagen, 210 n. 184, H. Pirenne, in: BX. XX, 139-140 en M 
Sommé,, Isabelle de Portugal, 308. 

2211 Rosimbos, Pieter  van, heer  van Fromelles, ridder,  1, WVL, 
aa P. was wellicht een kleinzoon van de vorige. P.'s zoon Frans was van 1525 tot 1558 

proostt van de Rijselse Sint-Pieterskerk.1" P. had ook een dochter Johanna. Zij x Jan 

vann Longue val*, 
cc P. was in de jaren 1520' eerste hofmeester van Margareta. Tevens was hij toen 

hoofdd van haar persoonlijke fianaële raad. 
hh In 1527 en in 1528-'29 reisde P. als Margareta's persoonlijke gezant over weer naar 

Spanje,, waar Karel V zich op dat ogenblik bevond. In 1532 zond Karel V P. als 

gezantt naar Schotland, 
kk Margareta van Oostenrijk had, vooral üjdens haar laatste jaren, een zeer groot 

vertrouwenn in P. 

M.. Baelde, De collateral raden, 115 n. 2, R.S. Duplessis, Ul/e and the Dutch Revolt, 166; R. Fagel, 
DeDe Htspano-l rlaamse wereld, 309-310 en L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 23 n. 1, 
1166 n. 5 en 322. 

2222 Roubaix178, Pieter  van, heer  van en van Herzele (1415-7.06 1498), 1, WVL 
aa P. was een zoon van Jan (+ 1449), die tot de eerste promoue Yliesndders behoorde, 

enn van Agnes van Lannoy (+ 1464), een zus van Füips I van Lannoy*. P. x Margare-
taa van Gistel (+ 1495). Uit hun huwelijk sproot een dochter: Isabeau. Isabeau x 
Jacobb van Luxemburg, heer van Richebourg179 en broer van de onthoofde Pieter 

' ""  L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hongarije, 370 houdt Frans per vergissing voor 
Pieter. . 
1788 Dep. Nord, arr. Lüle. 
1799 De Vhesridder Jacob ging na een weinig comfortabele Franse gevangenschap in 1475 
overr naar Lodewijk XI . Cfr: J. Paviot, in: R. De Smedt ed., Les chevaliers, 138-140. 
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vann Luxemburg. P. had ook minstens twee buitenechtelijke kinderen: Johanna en 

Adnaan.. Deze werd later raadsheer bi] de Grote Raad in Mechelen. 

bb In 1475 was P. de grootste grondbezitter in het Rijselse. Zijn heerlijk jaarinkomen 

aldaarr bedroeg 3281 £. 

cc In november 14"^ trad P. als raadshd-kamerheer toe tot de hofhouding van Maxi 

rruliaan.. Eerder al had hij deze functie bekleed in de hofhouding van Karel de 

Stoute. . 

hh In juni 1488 nam P., als lid van de adelli|ke stand, deel aan onderhandel ingen over 

dee neutraliteit van Waals-Maanderen (zie ook onder j). 

jj  In 1464 werd P op een convocaaeh|st voor de Staten-Generaal beschreven als lid 

vann de delegatie van Waals-Maanderen. 

kk Bij het conflict russen de Lannoy's en Karel de Stoute, tijdens de eerste jaren van 

dienss regering, steunde P. de vorst. Misschien speelde een zekere rivaliteit om con-

trolee over de streek een rol bij deze partijkeuze. 

gg In 14^5 voldeed P. aan de ordonnant ie omtrent de leendienst. 

11 In de jaren 1450 trok P. op bedevaart naar Jeruzalem. Hij keerde terug via Rhodos, 

Napelss en Rome. In H7" 1 zetelde P., waarschijnlijk op verzoek van Maria van Bour-

gondië,, in de rechtbank die moest oordelen over kanselier Hugonet en Guv van 

Bnmeu. . 

ADXADX B 3779 en 3781, JT. de Smidt, H 1 Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten, I, 66, 153 en 
225,, Gachard cd, 'Ordonnance et état de la maison de Maximüicn', 117; W.P. Blockmans 
ed.,, 'De samenstelling van de Staten', 91 en 99; CU. Cools, Met Raad en Daad?, 237-238; T 
Ix-undan,, Histoire des seigneurs et de la seigneune de Roubaix, 134-150; W. Paravicini. Guy de Bnmeu, 
48""  n. 127 en R. Yaughan, Charles the Bold, 147. 

2233 Rup180, de heer  van, 1, BO 

aa R. was wellicht een afstammeling van de Bourgondische kanselier Pieter van Goux 

enn dus verwant met Willem van Goux '? 

cc R. werd in november 147"7 raadshd-kamerheer van Maximiliaan. 

dd Was R. dezelfde als de gelijknamige raadsheer van Karel Y tijdens diens eerste 

Spaansee reis? 

Ciachardd ed-, 'Ordonnance et érat de la maison de Maximilien', 118; Idem ed., Collection des 
royages.royages. II, 503 en M.T. Caron, La noblesse dans Ie ducht de Bourgogne, 25 en 394 

1H""  Wellicht: Rupt-sur-Saóne, Dep. Haute Saóne, arr. Yesoul, k. Scev-sur-Saóne et Saint-
Albin . . 
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2244 Rubempré, Antoon van, heer  van Bever181 (voor 1459 -), 1, BR 
aa Het geslacht van A. kwam oorspronkelijk uit de buurt van Amiens. Verschillende 

ledenn van zijn familie traden dan ook in Franse dienst. A. was de oudste zoon van 
Jann en Colle van Bousies. Deze J. werd \Tiesndder in 1473. Hij sneuvelde in 1477 
opp het slagveld bi] Nancv. De familie van J. onderhield nauwe banden met de 
Croy's*. . 

cc In maart 1 4^ trad A. als chevaiters de compaigne toe tot de hofhouding van Mana van 
Bourgondië.. In november van hetzelfde jaar werd A. tevens raadslid-kamerheer van 
Maximihaan. . 

R.4GG Raad van I 'laanderen 34323, Gachard cd., 'Ordonnance et état tic la maison de Maximi-
lien',, 119; I'. De Win, in: R. De Smedt ed.. Les chevaiters, 147-149 en D. Potter, War and govern-
ment,ment, 309. 

2255 Ruffey182, de heer  van, 1, BO 
cc R. werd in november 1477 raadslid kamerheer van Maximihaan. 

Gachardd cd , 'Ordonnance et état de la maison de Maximihen', 118. 

2266 Salazar, Jan van, heer  van Heule en van Saint-Martin , ridder,  (= Ie Pent 

Salazar)) ( -na 1497), 1, YL 
aa J. was een kapitein afkomstig uit Biscaye. De zogenaamde Grand Salazar, die ook uit 

Btscayee kwam, was misschien een verwant van deze J. Maar die Grand Salazar streed 
inn dienst van Lodewijk XI en diens opvolgers. J. x tijdens de vasten van 1480 met 
Beatrixx van Portugal, dame van Berlaymont. Zij was tot op dat ogenblik weduwe. 

bb ]. het rechten gelden op de molens van Hulst en op polders in Nieuw-Namen. Aan 
hett eind van zijn loopbaan verkocht J. deze rechten aan Filips van Bourgondië-
Beveren*.. Zo zou hij over voldoende geld beschikken om zich in Spanje te vestigen. 

cc In november 1477 trad J. toe tot de hofhouding van Maximihaan als raadslid-
kamerheer.. j . vergezelde Füips de Schone in 1501-1503 als kamerheer tijdens diens 
eerstee reis naar Spanje. Zijn dagvergoeding bedroeg toen 36 s. 

gg In 1477 was J. kapitein van Dowaai. In 1478 was J. betrokken bij de herovering van 
tall  van plaatsen op de Fransen. Hij voerde toen een bende van 50 lansen aan. 
Tijdenss de slag bij Guinegatte in 1479 was J. één van de aanvoerders van de voor-
hoede.. In 1483 wasj. kapitein van een ordonnantiebende van 100 lansen. In 1486 
veroverdee J. Terwaan op de Fransen, Toen Maximiliaan in 1488 werd gevangen 
genomenn door de Bruggelingen ontsnapte J. ternauwernood. J. streed vervolgens 
tegenn Füips van Kleef*  en de zijnen. Sinds 1480 was J. betrokken bij het herstellen 

IHII  B e v er m Vlaams-Brabant (arr. Halle); in het Frans: Biévène. 
1822 Er bestaan vier zulke plaatsen; twee in Bourgondië, Dep. Cöte d'Or en twee in 
Vnjgraafschapp (Dep. Jura en Doubs). 

file:///Tiesndder
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vann de rust in Holland en Utrecht. Hi) bestreed er de Hoeken. In 1490 bevocht J. 

opnieuww de Hoeken in Holland, daarbij maakte hij verschillende krijgsgevangenen 

waarvoorr hl] losgeld vroeg. In 1492 bedong J. bij de magistraat van Hulst een 
afkoopsomm van 1900 ƒ Zo kon zijn troepen soldij uitkeren, 

hh j . reisde tn 1488 samen met Boudewijn van Bourgondië*  als Maximüiaans gezant 

naarr Spanje. In 1496 woonde f. het huweüjk russen Ftlips de Schone en Johanna 
vann Casulië bij. Een jaar later trok J. weerom als diplomaat naar Spanje. 

]]  ] nam namens de Maamse edellieden deel aan de belangrijke vergadering van de 

Statenn Generaal die in het najaar van 1482 te Aalst werd gehouden, 
ïï Sinds 14 maart 149"7 ontving J. een jaargeld van Füips de Schone ten belope van / 

800. . 
kk ]. wilde zich na zi}n loopbaan terugtrekken in Spanje (zie ook onder b). 

AK4BAK4B ESA 22bis, J.T. de Smidt, KI Strubbe ca. eds , Chronologische lijsten. I, 435, (ïachard 
cd.,, Collection des voyages. /, 348, Idem, '()rdonnance et état de la maison de Maximilien'. 118, 
)cann Molinct, Chromques. ƒ., 59"; VC'.P. Blockmans ed.. Handelingen van de lieden. I, 251, V. Fris, 
in:: B\'. XXI, k. 183-189, R. Fagel, De Hispano-l 'laamse wereld, 294-295 en 379; Cïuillaumc, His-
toiretoire des bandes dordonnance, 224 en 11 Wicstlecker, Kaiser Maximilian I. I, 146, 155, 160 en 202. 

2277 Saksen, Albrecht , hertog van (31.07.1443 - 12.09.1500), 1, DR 
aa A. was de jongste zoon van de keurvorst van Saksen en van een zuster van keizer 

Fredenkk III . A. x Sidorue, een dochter van de koning van Bohemen. 

bb Bij de opdeling van het familiepatnmoruum, in 1485, verwierf A. het markiezaat 
Meissenn en het landgraafschap Thünngen. 

ee Alhoewel A. reeds in 1478 in de Orde van het Gulden Mies was opgenomen, ont 

vmgg hij de befaamde halsketen pas in 1491 (Mechelen, 15° kapittel). 

ff  In december 1488 stelde Maxirmliaan A. aan tot stadhouder-generaal voor de 
Nederlanden.. A. vestigde zich te Mechelen. Aan A's stadhouderschap-generaal 
kwamm een einde bij het aantreden van Füips de Schone als zelfstandig vorst (augus-
tuss 1493). Bij het pacificeren van de Nederlanden had A. veel schulden gemaakt. 
Diee liepen naar schatting op tot 302.000 ƒ Ter vergoeding hiervan verleende Maxi-
mihaann A. in 1498 het erfelijk stadhouderschap over Friesland. Dit gewest was in 
datzelfdee jaar een koninklijk leen geworden. 

gg In 14~,""-14"18 A. streed in Artesie aan de zi)de van zijn neef Maximüiaan tegen de 

Fransen.. In 1488 was A. betrokken bij de vrijlating van Maximdiaan uit diens Brug-
see gevangenschap. Als stadhouder-generaal kreeg A. de opdracht het gezag van Ma-
ximiliaann te herstellen. Met behulp van een sterk leger van Duitse landsknechten 
slaagdee hij daar in. De onderwerping van Sluis in oktober 1492 vormde het sluitstuk 
vann deze campagne. Verder leverde A. in 1494, 1496 en 1498 nog namens Maxirm-
liaann slag tegen de Geldersen. 

ïï Na augustus 1493 verdween A. niet uit het blikveld van de Habsburgers Zo prijkte 
zijnn naam op de hoflijst van 14 maart 1497. Zijn jaargeld bedroeg toen 5000 goud-
gulden. . 
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11 A. sneuvelde in de stnjd regen het rebelse Groningen. 

ARABARAB RSA 22 bis flv; P. Baks, 'Saksische heerschappij in Friesland', 85-106, W. Blockmans, 
'Albrechtt de Stoutmoedige', 189-200 en Idem, in: R. De Smedt ed.. Les chevaliers, 191-192. 

2288 Saksen, Hendrik , hertog van, 1, DR 
aa H. was een zoon van de vorige en een broer van de volgende. 
ff  Na het overlijden van Albrecht gingen diens rechten op Friesland op H. over. Deze 

wass echter niet geïnteresseerd in dit roenge gebied. II . sloot daarom reeds in apnl 
15000 een verdrag met zijn broer Jons. Hierin werd bepaald Hendrik en jons samen 
hett bestuur over Friesland zouden uitoefenen. In 1504 nam jons het bestuur over 
Frieslandd zelf ter hand (zie hieronder). 

PP Baks, 'Saksische heerschappij', 99-106 en H Poullet, Gouverneurs de province, 181. 

2299 Saksen, Joris van, 1, DR 
aa ]. was de broer van de vorige en een zoon van Albrecht. 
ff  Van 1501 tot en met 1503 deelden J. en zi)n broer Hendrik (zie aldaar) de rechten 

opp Friesland. In dat laatste jaar droeg Hendrik zijn aanspraken over aan J. en in 
15044 nam J. het bestuur zelf ter hand. Op 15.05.1515 droeg J. de rechten op Fries-
landd op zijn beurt over aan de jonge Karel V. 

P.. Baks, 'Saksiche heerschappij', 99-106 en K. Poullet, Gouverneurs de province, 181. 

2300 Salenone, de heer  van, 1, BO? 
aa Wellicht was deze man afkomstig uit Savoie. 
cc In november 1477 werd hij raadslid-kamerheer van Maximüiaan. 

gg In 1479 streed S. bij Guinegatte. 

Gachardd ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximiiien', 118 en jean Molinet, 
Chromques.Chromques. I, 305. 

2311 Sauye, Heer  van, 1, AP? 
cc S. was in maart 1477 Chevalier de compaigne van Maria van Bourgondië. Op TT: augus-

tuss werd hij van de lijst geschrapt "attendu qu'tl üent partij contraire". 

R^4GG Waad van 1 'bandertn 34323 
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2322 Saveuses, Karel van, heer  van Samerain Molin/Souverein-Moulin 183, ridder,  1, 

AP P 

aa De familie Saveuse was een belangrijk adellijk geslacht uit het grensgebied tussen de 

Nederlandenn en Frankrijk. 

bb In 1472 betwistte K. Nicolaas van Avelus*  het bezit van de Artesische heerlijkheden 

Lee Tülov en Vaubc. De hertog zou deze aan K. hebben geschonken en niet aan zijn 

tegenstrever.. Voor de Grote Raad kregen beide partijen gedeeltelijke genoeg-

doening. . 
cc K. was reeds raadshd-kamerheer van Ivarel de Stoute. In november 14"" bekleedde 

K.. deze functies ook in de hofhouding van Maximiliaan. 
gg IC. was in 14"8 kapitein van een bende van 25 lansen. 
11 Füips de Schone keerde C sinds 14.03.1497 een jaargeld uit van / 400. 
11 K. had een paard verkocht aan Guy de Bnmeu, maar betaling bleef uit. De Grote 

Raadd gebood de erfgenamen van G. de aankoopsom alsnog te voldoen. 

AFL4BAFL4B RSA 22bis; J.T. de Smult, Hl Strubbe e a. eds.. Chronologische lijsten, ƒ, 41 en 14], 
Cïachardd cd., 'Ordonnancc et ctat de la maison de Maximilicn', 118, Guillaumc, Htstotrt des 
bandesbandes d'ordonnance, 224. 

2333 Savoie, Jacob van, graaf van Romont184 (russen 1447 en 1452 - 30.01.1485, 

kasteell  van Ham in Picardië), l, BO 

aa J. was de 9° zoon van hertog Lodewijk van Savoie en Anna van Cyprus. In 1460 J. x 

Manaa van Luxemburg. Deze Maria was een dochter van Pieter II van Luxemburg* 

enn van Margareta van Savoie. Mana was bijgevolg een volle nicht van J. Paus Pms II 

verleendee dispensatie voor het huwelijk van J. en Mana. Er sproot een dochter uit: 

Louise-Francoisee (+ 27.09.1511). Zij x met Hendrik ÏI I van Nassau* (1483-1538). 

Naa het overlijden van J. hertrouwde Mana in 1487 met Frans van Bourbon. 

bb In 1460 ontving f. uit het domein van zijn vader als apanagegoederen de baronie 

Yaudd en de kasselnj, later graafschap, Romont. 

cc J. trad in 1468 in dienst van de Bourgondische dynastie. 

ee In 1478 volgde de beloning van j . 's stnjd voor de rechten van Mana van Bourgon-

dië:: J. werd opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies (13° kapittel, Brugge). 

Tijdenss het Bossche Mieskapittel (1481) benspten de aanwezige ndders J. om zijn 

lossee levensstijl. 

ff  In 1473 ontving ]. het stadhouderschap van Artesië. Hij werd toen in de bronnen 

aangeduidd als lieutenant general des marches de Ptcardie. In 1475 werd J. stadhouder en 

luitenant-generaall  van Beide Bourgondiës. 

gg J. nam deel aan de slag bij Guinegatte in 1479. 

^^ Samer bij Boulogne? 
1H44 Nu in Zwitserland, kanton Fnbourg anders dep. Vosges, arr. Epinal, k. Rambervülers. 
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kk Tijdens her crisisjaar 1477 verdedigde J. vol overtuiging de rechten van Maria van 

Bourgondie.. Na het overlijden van Maria van Bourgondië tn 1482, stelden de 

Staten-Generaall  j aan tot luitenant-generaal van de Neder landen. J. zetelde in de 

eerstee regentschapsraad die in Maanderen de macht van Maximiliaan betwistte. J. 

wass erg populair bij de Maamse stedelingen. Sinds 1483 voerde hij als kapitein-

generaall  hun milities aan. ] . nam deel aan de verzoeningspoging die de Miesndders 

uii  1484 opzetten. Nadat Maximiliaan in juni 1485 de toestand weer onder controle 

hadd gekregen, verdween ). noodgedwongen naar de achtergrond. Hij overleed 

enkelee maanden later in het kasteel van Ham in Picardië. 

B.. Bauchau, 'Jacques de Savoie (1450-1486)', 117-146; Idem, in: R. De Smedt ed.. Les cheva-
liers,liers, 168-1"0, Het Gulden l 'lies, 37; K. Poullet, Les gouverneurs de province, 160 en H. Wiesrlecker, 
KuiserKuiser Maximilian l.l, 14^-149, 159 en H6. 

2344 Schenk, Joris, baron van Tou tenburg, drost van Vol lenhove (02.02.1540), 1, DR 

aa J. was een zoon van Willem en Kunigonde van Tettau. J. x 1) Anna de Vos van 

Steenwijkk (+ 1526) x 2) in 1526 Johanna van Egmond (1498-), een dochter van Jan* 

enn Magdalena van Werdenberg. 

ee }. werd in 1531 verkozen tot vhesndder (20° kapittel, Doornik). 

ff  In 1521 volgde J. Willem Roggendorff*  op als stadhouder van Friesland. In 1528 

kwamm Overijssel bij het ambtsgebied van J. In 1536 n a m j. namens Karel V Dren-

the,, Groningen en de Ommelanden in. Hij werd meteen ook stadhouder van deze 

gewesten. . 

AA W.H. Dek, Genealogie der heren engraven van Egmond, 51; I-.V.G. Gorter-van Roven, Mana van 
Hongarije,Hongarije, 211, 223 en 229, Het Gulden l'lies, 40 en I-;. Poullet, Les gouverneurs de province, 182. 

2355 Schorisse185 (= Escorna ix ), Lodewi j k van, ridder,  1, YL 

aa Was L. verwant aan de familie Lalaing? Die familie nam droeg later de titel heer van 

Schorisse. . 

cc In november 147"? was L. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. 

11 In 1472 trad L. op als eerste commissaris voor de wetsvernieuwing in leper. Hij 

vervingg toen Guy van Bnmeu. In 1482-1483 was een zekere Ions van Schorisse, 

heerr van Meulebeke, één van de burgemeesters van het Ynje. 

Gachardd ed.,\)rdonnance et état de la maison de Maxtmilien', 118, W.P. Blockmans, De 
volksvertegenwoordiging,volksvertegenwoordiging, 90 n. 8" en \X'. Paravicini, Guy de Bnmeu, 461-462 n. 52. 

n:>n:>  Prov. Oost-Maanderen, arr. Oudenaarde, gem. Maarkedal. 
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2366 Simevi l le, ridder,  1, ON 

gg In de hofli]st van 14 maart 149" werd S. aangeduid als " 'mamhal de nostrz bostel et mais-

tretre de nostre artillerie". 

ïï Füips de Schone keerde S. sinds dezelfde dag een jaargeld uit van ƒ 1200. 

ARABARAB RSA 22bis. 

2377 Stavele, Jan I V van, heer  van Izegem1 8 6,1, \"L 

aa J. had een gelijknamige zoon. Deze zou in 1488 namens de Maamse adel één van de 

hett verdrag dat leidde tot de vn)lating van Maximiliaan uit Brugge mede 

ondertekenen. . 

cc J. werd raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14~7. 

jj  ]. zetelde in 1464 namens de adel in de Maamse statenvergadering. In 1468 woonde 

].. naam van de Brugse kasseln] de intrede van Karel de Stoute in Brugge bij. Al s 

vertegenwoordigerr van het Brugse Vrij e onderhandelde ). eind januari 14"71 te Sluis 

mett enkele Hollandse en Zeeuwse afgevaardigden over de uitrusting van een vloot 

terr verdediging van de kust. 

11 J. was baljuw van de stad en de kasseln] Kortrijk . In 14"7"" was f. schepen van het 

Brugsee Ynje. In 1487-1488 zou J.'s zoon optreden als één van de vier 

burgemeesterss van dit college. 

Jeann Molinet, Chromquts. II, 22; J.T. de Smidt, H l . Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 361; 
J.G.. Smit e.a. eds., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, 124; Gachard ed., 'Ordonnance et 
étatt de la maison de Maximilien', 118, ). Van Acker, De familie van Stavele, 105-108; W.P 
Blockmans,, De volksvertegenwoordiging, 90 n. 87 en J. Dumolyn en I\ Van Tricht, 'Adel en nobi-
litenngsprocessen',, 210. 

2388 Stavele, Josse van, heer  van Glajon187,1, HE 

aa J. x Johanna van Ligne. Was f. de vader van Füips (1508-1563), militair en lid van de 

Raadd van State sinds 1555? Deze Füips ontving aanvankelijk een jaargeld van 600 £. 

Laterr werd dit opgetrokken tot 1200 £, en in 1556, bij Füips uitverkiezing tot \Ties-

ndder,, zelfs tot 2200 £. In 1557 schoot Füips 11.580 £ soldij voor aan de konink-

lijk ee troepen. In 1559 betaalde hij ook 3600 £ soldij vooruit aan Engelse troepen in 

dienstt van Füips II . 

cc J. was kamerheer van de jonge Karel V tijdens diens eerste reis naar Spanje in 1517. 

Zij nn dagvergoeding bedroeg toen 48 s. 

Gachardd cd.. Collection des voyages. II, 503 en M. Baelde ed.. De domeingoederen van de vorst, 56, 
343,, 366, 373, 385, 405 en 407 

ff'' Prov. West-Maanderen, arr. Roeselare. 

Nuu Glageon, dep. Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, k. Trélon. 
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2399 Thiennes188, Jacob van, heer  van Caestre189, Rumbeke, e t c, bijgenaamd 
Lombisee ( 1534), 1, VL 

aa J. x 1) op 11.02.1500 met Isabella de Plaine een dochter van kanselier Thomas*. J x 
2)) met een dochter van Jan Ghysbrechts en Kathelijne Calewaerts. 

cc Maximiliaan wilde J. in december 1510 benoemen tot kamerheer van de jonge Karel 

Y. . 
dd Maximiliaan vatte in december 1510 ook het plan op J. te benoemen tot hd van 

Margareta'ss raad. Yoorwaarde hiertoe was wel dat J. het baljuwschap van Brugge 
zouu opgeven. 

ff  Sinds 4 oktober 1512 was J. soeverein-baljuw van \~laanderen (zie ook onder 1). Yan 
15244 tot 1528 trad j . op als plaatsvervangend stadhouder van Holland en Zeeland 
voorr Antoon van Lalaing*. J. boekte in deze periode nauwelijks successen in de 
strijdd tegen de Geldersen en hij maakte zich dan ook met erg geliefd bij de Staten. 

gg In 1511 nam J. samen met Jan van Wassenaar*  deel aan de veldtocht tegen de 

Friezen. . 
hh In 1514, 1518, 1520 en 1521 vervulde J. diplomatieke opdrachten. 
11 j . was hoogbaljuw van Gent sinds 1501 en schepen van het Brugse Yrije sinds 1504. 

Ditt laatste ambt bekleedde hij voor de rest van zijn leven. Tevens was J. van 1503 
tott 1534 de vierde vorstelijke commissaris voor de wetsvernieuwing in Vlaanderen. 

J.T.. de Smidt, Hl Strubbc e.a. cds.. Chronologische lijsten. II, 432; J. Lamcere ed., Recual des 
ordonnances.ordonnances. III,  71; P.P.J.L. Van Peteghem, De Raad van Vlaanderen, 110-111; T. Tracy, Holland 
underunder Habsburg Rule, 84-85 en K. Varcnbergh, 'I.e portrait de Jacques de Thienncs', 1-26. 

2400 Toulongeon, Claude van, heer  van La Bastie-sur-Cerdon en van Chastelier-
en-Champagnee (ca. 1420 - voor 1504), 1, BO 

aa C. was een zoon van Antoine van Toulongeon (maarschalk van Bourgondie) en 
dienss tweede echtgenote, Kathanna van Bourbon, dame van Clessy. In 1476 C. x 
Guülemettee van Yergy (-na 30.09.1509), weduwe van Willem van Pontailler, heer 
vann Talmay. Guillemete was de zuster van Willem*. C. had een broer Tnstran. 

bb Toen C. zich in 1477 verzette tegen de Franse invallen in Bourgondie nam Lodewijk 
XII  al zijn bezittingen in beslag (zie ook onder g). De vrede van Atrecht bepaalde dat 
C.. al zijn bezittingen terugkreeg, maar dit liep met van een leien dakje. Terwijl C. 
achterbleeff  in de Nederlanden, poogde zijn echtgenote in Bourgondie hun goederen 
opnieuww in bezit te nemen. Pas in 1490 ontving het koppel de benodigde remissie-
bneven.. Maar dan nog weigerde een enkeling goederen die hij als de zijne be-
schouwdee terug te geven. Zo veroordeelde de Mechelse Grote Raad in 1495 Cs 
zwagerr Willem van Yergy*  tot afstand van de heerlijkheden Bourbouleurey en Ann-

1888 Naamsvanant: Etienne de Lombise, heer van Caestre. Cfr. Kerckhoffs-de Heij, De Grote 
Raad.Raad. /ƒ,113. 
1899 Caestre, Dep. Nord, arr. Dunkerque. 
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gue,1'"'' cüe eertijds C. hadden toebehoord. Willem bleef echter weigeren deze heer-
lijkhedenn terug te geven. Intervennes van de Parlement van Dole en de pauselijke 
curiee in deze mochten niet baten. Tot slot kreeg C s weduwe op 30 september 1505 
nogmaalss gelijk van de Mechelse Grote Raad. Of zij uiteindelijk ook daadwerkelijk 
bezitt heeft kunnen nemen van haar heerlijkheden blijf t onduidelijk (zie ook onder 
g).. In de Nederlanden bezat C. o.a. de heerlijkheden Bomem en Rumst. Guülaume 
dee Croy-Chièvres*  betwistte C. deze heerlijkheden; maar de Grote Raad wees ze in 
vonnissenn d.d. 8 februari 1493 en 14 maart 1494 definitief aan C toe. 

cc C. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14"". 
dd In 1493-1494 zetelde C. in de Jusütieraad van Füips de Schone. 

cc In 1481 werd C. verkozen tot Miesndder (14° kapittel, 's Hertogenbosch). In 1491 
namm C, deel aan het Mechelse kapittel van het Gulden \l ies. 

ff  In 14"" benoemde Mana C. tot stadhouder van het Vnjgraafschap (zie ook onder 

g)--
gg In 14 2̂ stelde Karel de Stoute C. aam tot luitenant-generaal van het graafschap 

Roucyy en gouverneur van de Bourgondische tanden. In 14"" leidde C. het verzet 
tegenn de Franse aanvallen in Bourgondie. In 1480 verloor C. zijn laatste steunpunt 
inn het Vnjgraafschap. Hij trok zich nu terug in de Nederlanden. In 1493 speelde C. 
eenn belangrijke rol bij de herovering, onder leiding van Maximiliaan, van het Vrij 
graafschap.. Wellicht vestigde C. zich vervolgens daar opnieuw. 

hh C reisde in 1457 samen met Antoon van Bourgondie*, de Grote Bastaard, naar 
Engeland. . 

11 C. plande in de jaren 1450' een pelgrimsreis naar het Heilig Land. Hij nam o.a. deel 
aann het Rijselse Banket van de Fazant (1453) en het Brugse Toernooi van de Goud-
enn Boom (1468). Een altaarstuk waarop C. figureert, knielend onder de beeltenis 
vann zijn patroonheilige, wordt bewaard in het Art Museum van Worcester (Mass.) 
(Cat.. nr. 236 A). 

)T.. de Smidt. KI . Strubbe ca. cds.. Chronologische lijsten. I, 263, 2^3-274, 287, 293 en 435 en II, 
30-31,, Gachard cd, 'Ordonnance et état de la maison de Maximilicn', 117, [ Chmel cd.. 
L'rkunden,L'rkunden, 543, Ml ' . Caron, La noblesse dans Ie duché dt Bourgogne, 2"T9 en 512-514, | Richard, 
'Claudee de 'I oulongeon', 1"5-18" en Idem, in: R. De Smedt ed., lus chevaliers, 185-186 

2411 Trapezonde, Antoon, ridder,  1, ON 
cc A. was een raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd ed., '()rdonnance et état de Maximilicn', 118. 

1111 Deze heerlijkheden lagen in het Vnjgraafschap bij Salins en Port-sur-Saóne. 
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2422 Trazegnies, Arnoud van, heer  van Arnemuiden, ridder  (-ca. 1506), 1, HZ 
aa A. was een broer van Jan I*  A. en Jan hadden nog twee zussen. Hun ouders waren 

Anseauu van Hamal (+ ca. 1489) en Margareta van Arnemuiden (+ ca. 1470). Het 
testamentt van Anseau bepaalde dat na zijn overlijden de Zeeuwse bezittingen naar 
AA zouden gaan en de Henegouwse naar Jan. De schepenen van Bergen op Zoom 
stondenn garant voor de uitvoering dit testament. A x Margareta van Elverdinge (-na 
1809.1521).. Uit dit huwelijk sproten zeker twee zonen: Jan en Karel. Deze zonen 
ruziedenn na het overlijden van hun vader met hun moeder om het bezit van 
Arnemuiden.. Margareta meende dat deze heerlijkheid haar weduwegoed vormde. 

bb De heerlijkheid Arnemuiden omvatte 1456 gemeten en 284 roeden land. Daarnaast 

hieldd A. nog verschillende lenen in Zeeland. 
cc A. werd in maart 1477 opgenomen in de Raad van Mana van Bourgondië. In 

novemberr 1496 schonk Filtps de Schone zijn raadsdsheer-kamerhng A. 300 £ om-
will ee van zijn verdiensten jegens de vorst o.a. "en avanchement ck son matratge". 

ADXADX B 2155 f191, R4G Raad van \ 'laanderen 34323; JX de Smidt, KI . Strubbe ca eds., 
ChronologischeChronologische lijsten. 11, 253, R. Fruin cd., De leenregtsters van Bemesten Schelde, nrs. 245, 326, "93-
"944 en 1045-1046 en AJ.M. Kerckhotfs-de 1 leij. De Grote Raad. 11. 148. 

2433 Trazegnies191, Jan I , 1° baron van en heer  van Irchenwez/Irchonwelz, 1, HE 

aa J. was een broer van de vonge en de vader van de volgende. J. x met Sibille van 
Ugne.. Sibille was een zus van Jan IV* en dochter van Michel, heer van Barbencon. 

cc In november 1477 trad J. als raadsüd-kamerheer toe tot de hofhouding van Maximi-

liaan. . 
gg In 1476 nam ]. deel aan de slag bij Granson. In 1479 streed J. ook bij Guinegatte. J. 

wass sinds 1479 kapitein van het kasteel van Aat. In deze functie voerde in 1480 het 

bevell  over 600 infantensten. 
)) In 1480 sprak J. een vergadering van de Dne Leden van Maanderen toe. Hij hoopte 

dee Leden ervan te overtuigen meer geld voor de landsverdediging ter beschikking te 

stellen.. J. nam in 1482 namens de Henegouwse edellieden deel aan de Gentse zitting 

vann de Staten-Generaal. 
kk J. was een partijganger van de eerste Vlaamse regentschapsraad (1483-'85). Daarom 

verbruidee hij het bij Maximiliaan. In 1485 verbleef J. te Gent. Hij ontving er de 

Fransee legeraanvoerder Filips van Crèvecoeur*. 
11 J. verloor in 1475 een proces in beroep voor het Parlement van Mechelen. 

|eann Molinet, Chromques. 1, 140, 164. 1"4, 180, 305, 323 en 455; J.T. de Smedt, KI . Strubbe 
ca.. eds.. Chronologische lijsten. I, 186, Gachard ed. 'Relation', 314, Idem ed., 'Ordonnance et 
ctatt de la maison de Maximüicn', 118, M. Baclde, in: \'BW. 4, k. 842-845 en j . Van Rompaey, 
DeDe Grote Raad, 460 n. 74. 

1911 Trasignies, prov. Henegouwen, arr. Charleroi, k. Fontaine 1'Evéque. 
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2444 Trazegnies, Jan II , baron van, en van Silly, heer  van I r chouwez / I r chonwe lz, 

Hacqu igny,, Sepmer ies, Inchy en Hepp ign ies (ca. 1470-31.05.1550) 1, HE 

aa J. was de oudste zoon van Jan I, baron van Trazegnies en van Sibille van Ligne. J. x 

inn 1513 met Isabeau (+20 09.1559), de oudste dochter van Nicolaas van Werch in ', 

seneschalkk van Henegouwen. Uit dit huwelijk sproten 10 kinderen. Verder had J. 

nogg een bastaardzoon. De oudste zoon [acob sneuvelde in 1529 bi) Wenen in de 

stn|dd tegen de Turken. Ook Lodewijk en Karel overleefden hun vader niet. Een an-

deree Karel (+ 1578) die trouwde met Mana van Palant erfde de tttelheerlijkheden. 

Robertt (+ 1580) was hofmeester van Margareta van Parma en kapitein van Aat. 

Verderr kennen we nog een zoon en twee dochters: Jan, Damison en Beatrijs. 

cc f. vergezelde Fiüps de Schone als kamerheer tijdens diens twee Spaanse reizen. De 

eerstee keer bedroeg zijn dagvergoeding 30 s. In 151"7 reisde J. opnieuw naar Spanje, 

nuu als lid van de hofhouding van FJeonara, de zus van Karel V. 

dd Op 16.12.1540 werd ]. benoemd tot buitengewoon üd van de Raad van State. 

ee In 1516 werd j . verkozen tot Miesndder (18° kapittel, Brussel). 

gg Tijdens de eerste jaren van de zestiende eeuw nam J. deel aan de strijd tegen de Gel-

dersen.. ). commandeerde in 1521 de troepen die in Brabant, Henegouwen en 

Namenn waren gelegerd. Sinds juni 1540 tot bij zijn overlijden was J. ook kapitein 

vann de stad Aat. 

hh Toen Karel V's zuster Eleonara naar Portugal reisde om er koning Manuel te hu-

wen,, begeleidde J. haar opnieuw (zie ook onder c). In 1526 trad J. op als plaatsver-

vangerr van Karel toen deze in Lissabon per procuratie trouwde met Isabella van 

Portugal. . 

]]  j . zetelde in de Staten van Henegouwen en namens de tweede stand van dit gewest 

namm hij ook verschillende malen deel aan vergaderingen van de Staten-Generaal. 

11 In 1519 J. werd }. aangesteld tot baljuw van Waals-Brabant en Nijvel, maar hij gaf 

ditt ambt reeds een jaar later op. De centrale regering was op dat ogenblik verwik-

keldd in een ernstig geschil met het Nijvelse Sint-Gertrudiskapittel. J. verwelkomde 

Manaa van Hongarije in 1531 op zijn kasteel bi) haar aantreden als landvoogdes. J. 

wass wellicht een beschermeling van Willem van Croy*, heer van Chièvres. Diens 

echtgenotee Mana-Magdalena van Hamal was een nicht langs vaderszijde van f. 

(ïachurdd cd., Collection des voyages. /, 348, M. Baelde, De collaterale raden, 325-326, Idem. in: 
ABIT .. 4, 842-843, Het Gulden V'üts, 39 en Poncclet in: BN. XXI', k. 581-584. 

2455 Usye, Guy van, ridder, 1, ON 

cc G. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november H" 77. 

Cjachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118. 
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2466 Valengiö, de heer  van192,1, BO 
cc De heer van Yalengin werd in maart 1477 vermeld als chevalier de compatgne van Mana 

vann Bourgondie. In november van hetzelfde jaar trad hij als raadslid-kamerheer toe 
tott de hofhouding van Maximüiaan. 

RAGRAG Raad van I 'laanderen 34323; Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maiscm de 
Maximilien',, 118. 

2477 Vaudrey193, Claude van, heer  van 1'Aigle et van Chilly , ridder, BO 
aa De familie Yaudrev leverde verscheidene baljuws van Dijon. 
cc In november 1477 werd C. raadslid-kamerheer van Maximiliaan. Eerder al was hij 

kamerheerr geweest van Karel de Stoute, 
gg C. was een bekwaam legeraanvoerder en een zeer bekend tournooivechter. In 1477 

boodd hij lange tijd weerstand tegen de Fransen in Bourgondie. Zo leidde hij in 1478 
dee verdediging van het kasteel Rochefort bij Auxonne. Uiterlijk in 1494 trok C. naar 
dee Lage Landen, 

kk Tijdens de regering van Karel de Stoute keerde C samen met Jan van Chalon*  (zie 
ookk onder 1) terug in Bourgondische dienst. Eerder had hij Lodewijk XI gesteund. 

11 C. behoorde tot de entourage van Jan van Chalon*, prins van Oranje. 

Philippee de Commynes, Mémoires, cd. J Dufournet, 468; Jean Molinet, Chromques. I, 179-181, 
200-2077 en II, 399-403, Gachard cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilien', 118, 
M.T.. Caron, La noblesse dans Ie ducht de Bourgogne, 143 en M. Harsgor, Recherches, 790. 

2488 Vaudrey, Lodewijk van, bijgenaamd de Schone, heer  Courlans/Courlaoux194, 
(++ na 1504) BO 

aa L. was wellicht een zoon van Lancelot en van Johanna van Goux. Johanna was een 
dochterr van kanselier Pieter van Goux en een zuster van Willem van Goux*. 

cc In november 1477 werd L. raadsheer-kamerling van Maximiliaan. In februari 1500 
wass hij kamerheer van Filips de Schone. Zijn dagvergoeding bederoeg toen 30 s. Hij 
moestt toen van mei tot en met oktober aan het hof verblijven. 

gg L. was eerst kapitein van de lijfwacht van Maximiliaan en later van de boogschutters 
vann Filips de Schone. L. was één de bekwaamste Bourgondische kapiteins. Maar hij 
brandschattee wel de plattelandsbevolking. Jean Molinet stelde dat hij in 1490 maux 

execrabksexecrabks beging. Ook raakte L. in 1487 even in Franse krijgsgevangenschap. L. had 
eenn erg actief aandeel in de aanhoudende strijd om het Artesisch-Picardische grens-
gebied.. In 1504 streed hij tegen de Geldersen. In 1505-06 reisde L. als aanvoerder 

1922 Ligging onbekend; misschien Yaranges, Dep. Cóte d'Or, arr. Dijon, k. Genlis. 
l9 '' Yaudrev in Dep. Jura, arr. Dole, k. Montbarrey. 
1944 Dep. Jura; arr. en k. Lons-le-Saunier. 
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vann Fdips de Schone's Lijfwacht, die uit 124 boogschutters bestond, mee naar 
Spanje, , 

hh Rond 1483 werd L. door Maximiliaan belast met een onderhandelingsopdracht. 
ff  L. was baljuw van Aval 

AR.4AR.4 RSA 22 f106 v, ADX B 18824 (23^48), Jean Molinet, Chromques. I, 554 en II, 154, 209, 
249,, 329-330, 339-341, 344, 349, 416-4P en 535, Gachard, Collection des voyages. I, 461, Idem 
ed.. 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118 en MI ' Caron, La noblesse dons Ie 
duchéduché de Bourgogne, 394, 

2499 Vaudrey, Olivier  van, ndder, 1, BO 

aa Zie hierboven. 

cc O. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 14""". 

Gachardd ed. 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 118. 

2500 Vaudrey, heer  van, 1, BO 
aa Zie hierboven. Zoon van Lodewijk? 

cc Kamerheer van de jonge Karel V tijdens diens eerste Spaanse reis (151 ~7) (48 s. per 
dag). . 

Gachardd cd., Collection des voyages. II, 503. 

2511 Vergy, Claude van (1495-1560), 1, BO 

aa Zoon van Willem*. 

ee C. werd in 1546 verkozen tot Yliesndder (Utrecht, eenentwintigste kapittel) 

gg Later werd C. kapitein van een ordonnantiebende. 

11 C. droeg de keizerlijke standaard bij de kroning van Karel V in Bologna. 

Jeann Molina, Ckromques. II, 490, Het Gulden \'hes, 40; |.M. Ileadlev, 'The conflict between 
nobless and magistrates', 56 en C Terlinden, 'La politique italienne de Charles Quint', 42. 

2522 Vergy195, Willem IV , baron van Bourbon-Lancy, heer  van, en van Saint-
Didier-en-Partois,, Fouvens etc., ridder,  (1520), 1, BO 

aa De familie Vergy had zowel in het hertogdom als het Vnjgraafschap Bourgondië 

velee bezittingen. In dit laatste gebied gold ze zelfs als het voornaamste geslacht na 
dee ponsen van Oranje. W. was de vader van Claude*. \Xns zuster Guillemete was ge-
huwdd met Claude van Toulongeon*. 

cc W. was in maart 1477 één van de 24 chevaliers de compaigne van Mana van Bourgondië. 

gg In 1476 was W. kapitein van een ordonnanriebende van Karel de Stoute. Hij nam 

toenn deel aan de slag bij Morat. Na YX'.'s keuze voor het huis van Habsburg (zie ook 

1933 Dep. Cóte d'Or, arr. Dijon, kanton Gevrey-Chambertin, gemeente Reulle-Vergy. 
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onderr k), benoemden Maximiliaan en Füips de Schone hem tot kapitein-generaal 
vann hun leger in het Ynjgraafschap. In 1504 was W. aanvoerder van het leger dat de 
Geldersenn bekampte. Zijn ütel luidde toen lieutenant et capttaine general'voor Gelre en 
Zutphenn (zie ook onder k). In 1505 was VC' kapitein van een ordonnantiebende van 
300 lansen en 60 boogschutters. 

hh Als kapitein-generaal van het Ynjgraafschap (sinds 1498) onderhandelde W. vaak 

mett de gezanten van de Zwitserse kantons. 
ii  Maximiliaan schonk VC'. een jaargeld na zijn terugkeer in het Bourgondische kamp 

(ziee ook onder k). 
kk Nadat de Fransen W. hadden gevangen genomen, sloot Lodewijk hem op in één 

vann zijn beruchte kooien. In nul voor zijn vrijheid trad VC'. in dienst van de koning. 
Lodewijkk XI en Karel VII I stelden VC'. aan tot raadslid-kamerheer en kapitein van 
eenn ordonnantiebende. VC'. kreeg ook geld en heerlijkheden, die eerder o.a. hadden 
toebehoordd aan zijn zwager Claude van Toulongeon*. Krachtens de vrede van 
Atrechtt moest VC' deze heerlijkheden teruggeven aan Claude van Toulongeon. W. 
weigerdee deze bepaling uit te voeren. Veroordelingen door de Grote Raad, het Par-
lementt van Dole en de pauselijke curie legde hij naast zich neer. Na het overlijden 
vann Claude, bracht zijn weduwe, VC'.'s zuster, de zaak opnieuw voor de Grote Raad. 
Dezee veroordeelde W. nogmaals op 30 september 1505. Intussen had W. na de 
doodd van Karel Mi l opnieuw voor Maximiliaan gekozen (zie ook onder g). Hij ver-
loorr nu al zijn Franse bezittingen. In de lente van 1514 brak nog een hefüg conflict 
uitt tussen W., als maarschalk van het Vnjgraafschap en Mercurio di Gattinara, de 
voorzitterr van het Parlement van Dole. Gattinara had een aantal lieden uit de omge-
vingg van W. laten aanhouden. De gemoederen raakten verhit, W. zou zelfs een aan-
slagg hebben beraamd op Gattinara en in 1516 leek een burgeroorlog tussen de aan-
hangerss van beide partijen nabij. Filiberte van Luxemburg, de weduwe Jan II van 
Chalon*,, bemiddelde russen beide partijen. Margareta ontsloeg in maart 1518 Gatti-
naraa als voorzitter van het Parlement van Dole. Enkele maanden eerder had Marga-
retaa al het stadhouderschap van het Ynjgraafschap toevertrouwd aan FÜibert van 
Chalon**  om zo de machtspositie van W. te breken. 

11 Maximiliaan gaf VC'. in 1518 de toestemming toe te treden tot de Ridderorde van de 

Annunciatiee uit de Savoie. 

IL4GIL4G Raad van I 'banderen 34323; Philippe de Commynes, Mémoires, cd. J. Dufournct, 586; 
)cann Molinet, Chrontques I, 143 en II, 535; J-T. de Smidt, K.I. Strubbe e.a. cds., Chronologische 
lijsten.lijsten. I, 65 en 287 en II , 30-31; A Tourancrou Duchesne, Htstotre de la maison de I 'ergy, 289-
328,, M.T. ("aron. La noblesse dans Ie duché de Bourgogne, 380, 440, 467; Ciuillaume, Histoirr des 
bandesbandes d'ordonnance, 226; J.M. Headley, The conflict between nobles and magistrates', 49-80; 
VC'.. Paravicini, Guy de Bnmeu, 423; A. Walther, Die burgundischen Zentralbehörden, 33 en Idem, Die 
AnfangeKarlsAnfangeKarls I'., 190-199 
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2533 Verreij , Füibert van, heer  van Corrov, bijgenaamd La Mouche, 1, HE of AP5 (-
1525) ) 
aa F. was een schoonzoon van Pieter van Lannov*, heer van Fresnov. 
cc In 149̂  was F. als grand et premier ecuyer van januari tot en met maart verantwoorde-

lij kk voor het staldepartement (Ecune) van Filips de Schone's hofhouding. Zijn dag-
vergoedingg bedroeg 9 s. Dit bedrag werd doorbetaald, ook wanneer F. afwezig was. 

dd F. zetelde tijdens Filips de Schone's korte koningschap in de Casüliaanse Consejo de 
Estado. Estado. 

gg F. had, wellicht ten ujde van de burgeroorlog, het kasteel van Kortrijk een tijdje 
bezet.. De slotvoogd Wauter van der Gracht*  eiste later genoegdoening voor de 
Grotee Raad. De Procureur Generaal voegde zich bij F. Exacta data en de afloop van 
hett proces zijn onbekend. 

hh Filips de Schone zond F. in 1499 en 1500 als zijn gezant naar het Iberisch schier-
eilandd In januari 1505 moest hij de komst van Filips en Johanna naar Spanje ter 
plekkee voorbereiden. Daar aangekomen toonde hij aan Ferdinand van Aaragon een 
doorr Johanna ondertekende brief, waann zij afstand deed van de regering over 
Castiliëë en waann ze haar rechten overdroeg aan haar echtgenoot Filips en aan hun 
beiderr wettige nakomelingen. F. had waarschijnlijk haar handtekening vervalst in 
opdrachtt van Filips de Schone. 

11 A. Walther schreef F. als gezant een Franknjk-vnendlijke houding toe. F. hield aan 
zijnn optreden in Spanje vele vijanden over. In 1525 werd hij in Italië vermoord, 
wellichtt door vier tot zes Spanjaarden die wrok jegens hem koesterden. 

ARABARAB KSA 22bis f. 5v; J.T. de Smidt, Li. I. Strubbe e.a. eds., Chronologische lijsten. I, 447; B 
Aram,, 'Juana "the Mad's" Signature', 331-358; R. Fagel, De Htspano-l 'bamse wereld, 296 n. 71 
enn 328, A. Walther, Die Anjdnge Karls \ '., 56. 

2544 Vertain196, heer  van, 1, AP 

cc In december 1510 dacht Maximiiiaan van Oostenrijk V. een plaats toe als kamer-

heerr in de hofhouding die hij toen wilde opzetten voor zijn kleinzoon Karel. 

gg In het najaar van 1523 werd V. benoemd tot maarschalk van het Nederlandse leger. 

M.|.. l.ameere cd., Recueil des Qrdonnanies. III,  "2 en S.J. Ciunn, 'The Duke of Suffolk's March', 
605. . 

Dep.. Nord, arr. Cambrai. 
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2555 Vilai n van Gent, Adriaan II , heer  van Rassegem (-1490), 1, \ X 
aa Adnen x 1) Jossine van Rommerswalle19", x 2) Maria van Cuinghiem. De familie van 

Cuinghemm kwam oorspronkelijk uit het graafschap Maanderen, maar ze bezat veel 
lenenn in W'aals-Maanderen. Uit het eerste huweli)k van Adnaan sproot een dochter: 
Margareta.. Zij zou later Jean Hannart*  huwen. 

gg A. voerde in 1480 samen met Adnaan van Liedekerke troepen aan. De drie Maamse 

Ledenn haden deze geleverd om Henegouwen te ontzetten. 
kk In januari 1483 nepen de Gentenaars Filips de Schone uit tot graaf van Maanderen. 

A.. wierp zichzelf toen op als één van de vier raadsheren van de jonge graaf. Van 
14833 tot 1485 en in 1488-1489 zetelde A. in de twee Maamse regentschapsraden die 
dee aanspraken van Maximiliaan betwistten. A. trad in die regentschapsraden op als 
vertegenwoordigerr van Gent. In 1485 raakt A. gewond bij de mislukte belegering 
vann Oudenaarde door de Gentse milities. In juni 1485 vluchtte A. vanuit Gent naar 
Doornik.. In Gent was de stemming immers omgeslagen en de vredespartij had er 
hett laken naar zich toe getrokken. Later zou A. samen met zijn familie naar Rijsel 
trekken.. Daar werd hij in 1487 opgepakt door soldaten van Engelbrecht van Nas-
sau*.. A.'s neef Adnaan van Liedekerke bevnjdde hem uit het kasteel van Vilvoorde. 
|ann II I van Glymes-Bergen* was daar toen slotvoogd. In november 1488 trad A. 
namenss de dne Maamse Leden op als garant voor een tiendaagse wapenstilstand. 
Dee Dne Leden ondertekenen mede de vrede van Montils-lez-Tours, A. was er één 
vann hun onderhandelaars. A. werd vermoord in 1490. De opdrachtgever voor deze 
moordd was Filips van Kleef*. Adnaan werd omgebracht omdat hij zich, zonder te 
overleggenn met zijn vroegere stnjdmakkers had verzoend met Maximiliaan. Molinet 
insinueertt dat A. de zijde van Maximiliaan zou hebben gekozen omwille van het 
geldelijkk gewin {pour coeullier aucuns deniers en Flandre). Filips ontving in 1492, bij de 
vredee van van Cadzand, gratie voor deze moord. Maximiliaan stelde wel als voor-
waardee dat F. zich zou verzoenen met de nabestaanden van A. Namens de familie 
vann A. traden Jan II I Glymes-Bergen', Jacob van Halewijn en Adnaan van Liede-
kerkee toen op als garanten. 

11 Het geslacht Vilain cultiveerde traditioneel sterke banden met de stad Gent (zie ook 

k).. In 1479 was A. schepen van Gent. 

leann MoUnet, Chromques. I, 323, 449-450, 459, 581-582, 616 en 621 en II, 22, 40, 43, 73, 155, 
165,, 206-207, 260 en 324, W.R Blockmans, 'Autocratie ou polyarchies, 278-289; Idem, De 
volksvertegenwoordiging,volksvertegenwoordiging, 137-142, A. de Fouw, Philips van Kleef, 239-241; F. Poullct, Les gouverneurs 
dede province, 160; \X'. Prevenier, 'Geforceerde huwelijken en politieke clans', 304-305, R. 
Wellens,, 'La révolte brugcoisc', 6-7 en V. Fris, in: BN. XllII,  k. 748-755. 

Reimerswaal? ? 
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2566 V ins t ingen/Fénét range1 9 8, S imon, heer  van Brandenburg, Falkenste in, Féné-

trangee en Bet t ingen-sur-Prüm (+ 14'7'7?), 1, LU X 

aa S. was een lid van één van de belangrijkste Luxemburgse families, 

bb De bezittingen van de familie Yinstingen lagen geconcentreerd in centraal Luxem-

burg, , 

cc S. was raadslid-kamerheer van Maximihaan in november 14"". 

)) S. zetelde in de Luxemburgse statenvergadering. 

Ciachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Ntaximilicn', 118, R. Pent, l.e Luxembourg 
ett Ie recul', in: W'.P Blockmans cd , M " , 393, 4(T en 441 

2577 Vinst ingen, Dir k van, baron van Brandenburg, 1, LU X 

ff  D. was sinds 30 maart 1528 de luitenant van Antoon van G lymes ', markies van 

Bergenn op Zoom als stadhouder van Namen. D. ontving op 11 )uli 1541 een voor-

lopigee aanstelling als stadhouder van dit gewest. Di t was niet naar de zin van 

Antoonss zoon. Deze had de centrale regering verzocht het stadhouderschap aan 

hemm toe te vertrouwen. Mocht de regering dit verzoek hebben ingewilligd dan het 

stadhouderschapp van Namen voor de derde achtereenvolgende keer aan een lid van 

dee familie Glvmes zijn toegevallen. Op 5 augustus 1541 benoemde D. Godfned 

Gaiffierr tot zijn luitenant. Reeds op 7 december 1541 benoemde de regering Pieter 

vann VC'erchin (zie ook onder heer van Werchin) tot nieuwe effectieve stadhouder 

vann Namen. 

\\::.... Poullet, Les gouverneurs de province, U2. 

2588 Vlaanderen, Lodewij k van, heer  van Praat (1488-7.10.1555), 1, \"L 

aa L.'s familie langs vaderszijde ging terug op een bastaardzoon van Lodewijk van 

Male,, graaf van Maanderen (1330-1384). Langs moederszijde stamde L. dan weer af 

vann een bastaarddochter van hertog Filips de Goede. 

bb L. verwierf de heerlijkheid Praat door zijn huwelijk. L. hield ook de Maamse heer-

lijkhedenn Elverdinge, Mamert inge, Spiere en Meersch rn pand. 

dd Sinds 151" was L. lid van de Geheime Raad van de jonge Karel Y. L. vergezelde de 

keizerr vaak tijdens diens reizen en hij bleef zetelen in diens persoonlijke raad. Na de 

doodd van Gattinara trad L. meer op het voorplan. L. zetelde sinds 1536 in de Raad 

vann State. Hij werd alras één van de invloedrijkste leden van dit college. In 1540 

werdd L. bovendien benoemd tot Hoofd in de Raad van Financiën. In 1547 en in 

15500 maakte L. deel uit van het selecte comité van leden van de Raad van State die 

tijdenss de afwezigheid van de landvoogdes de Neder landen bestuurden. 

ee In 1531 werd L. verkozen tot \ l i esndder (20° kapittel, Doornik). 

,,,KK Bij de Saar. 

file:///liesndder
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ff  Op "M 0.1544 werd L. aangesteld tot stadhouder van Holland en Zeeland. In 1546 
legdee hij dit stadhouderschap neer. Omwille van zijn vele verplichtingen in Brussel 

verbleeff  hij ook haast nooit in deze gewesten, 
gg Sinds 1545 ook kapitein van een ordonnantiebende. 
hh L. vertoefde van 1519 tot 1525 vaak als Karel V.'s gezant in Engeland. Sinds 1525 

vervuldee L. ook dergelijke missies in Frankrijk. In 1533 en in 1538 pendelde L. op 

enn neer russen Spanje en de Nederlanden, 
ïï Uit het vorstelijk domein van Gent ontving L. een jaargeld van 500 £. Als lid van de 

Raadd van State kwam daar 1500 £ bovenop. 
11 Van 1515 tot 1522 trad L. op ais hoogbaljuw van Gent. Van 1523 tot 1549 was L. 

ookk baljuw van Brugge en het Brugse Vrije. René van Chalon*  was één van L.'s 
bestee vrienden. Ook landvoogdes Maria van Hongarije kon het erg goed vinden met 

L. . 

M.. Baelde cd., De ciomewgoedertn van de vorst, 163, 176 en 340, Idem, De collateral raden, 327-328; 
R.. Pagel, De Hispano-l'laamse wereld, 305 en 435; L.V.G. Gorter-van Roven, Maria van Hon-
garije,garije, 322, Guillaumc, Htstoirt des bandes d'ordonnance, 221; Het Gulden \'ltes, 40, P.P.J.L Van 
Peteghcm,, De Waad van X'laanderen, 108-109, E. Poullet, Les gouverneurs de province, 169 en F 
Walserr m.m.v. R. Wohlfcü, Die Spanischen Z en tralbe horden, 237, 244, 249, 255, 260 en 262. 

2599 Wassenaar, Jan I , heer  van, van Vlakenburg, van Vootschoten, van Katwijk , 
vann Wimmenum en van Oegstgeest, burggraaf van Leiden, (1427-22.02.1496) 
1,, HZ 

aa J. was een zoon Hendrik (+ 1447) en van Katharina van Gruuthuse. J. x 1) ca. 1460 

Catherinaa van Craon (+ 1477) en 2) in 1482 met Johanna van Halewijn (+ 1529). 
Dee familie van J.'s eerste echtgenote kwam uit de buurt van Kamenjk. Uit dit huwe-
lij kk werden acht kinderen geboren. Alleen dochter Barbara (+ 1502) bereikte de 
volwassenn leeftijd. Zij huwde in 1478 Flons van Borssele, een buitenechtelijke zoon 
vann Frank, de vierde echtgenoot van Jacoba van Beieren. J.'s tweede echtgenote Jo-
hannaa was een dochter van Joost, heer van Piennes en Johanna van La Trémouüle. 
Zijj  was dus een zuster van Lodewijk*. Uit het huwelijk russen J. en Johanna werden 
driee kinderen geboren: Joost, die jong overleed, Jan II*  en Klathanna, die zou 
trouwenn met Joost van Kruiningen, een zoon van Jan*. J. voerde zowel tegen zijn 
moederr als tegen de zuster van Cathanna van Craon processen voor het Parlement 
vann Mechelen en de Grote Raad omtrent erfeniskwesties. J. had een broer Füips. 

bb In 1475 bedroeg J.'s jaarlijks netto-inkomen uit lenen 955 £. Daarmee was zijn 

heerlijkk inkomen het op dne na hoogste in Holland. 

cc J. was reeds raadslid-kamerheer van Karel de Stoute. In maart 147~' werd hij als één 
vann de vierentwintig "chevaliers de compaignf opgenomen in de hofhouding van Mana 
vann Bourgondië. J. moest van oktober tot en met december aan het hof verblijven 
enn gedurende die tijd had hij recht op 12 bouches. In november 1477 trad J. als 
raadslid-kamerheerr ook toe tot de hofhouding van Maximiliaan. 
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dd J. zetelde geruime tijd als raadsheer in het Hof van Holland (1456-1457; 1459-1463 

enn 1492-1496). 

gg J. was van 1468 tot 1477 slotvoogd van Schoonhoven. Van 1469 tot 1475 was hij 

tevenss baljuw van deze plaats. In 14 5̂ zond J. minder soldaten naar de hertogelijke 

legerss dan hij op grond van de ordonnant ies op de leendienst eigenlijk verplicht was 

tee doen. 

11 J. studeerde te Leuven (1439) en Orleans (1444). Hij behaalde het baccalaureaat in 

dee rechten. J. was een actief lid van de Hollandse ridderschap. Tijdens de regering 

vann Karel de Stoute (146"-' ') werd hij tienmaal opgeroepen om aan een 

vergaderingg van de staten deel te nemen. Volgens de Divisiekroniek was de heer van 

Wassenaarr als Hollands baanrots ook aanwezig bij de vergadering van de Staten-

Generaall  die in februari en maart 147"*  te Gent werd gehouden. 

kk J. ontving in 1452 de ridderslag. J. had in 1478 een ernstig conflict met stadhouder 

Wolfertt van Borssele*  omtrent eigendomsrechten in de de Zuidhol landse duinen. 

Toenn even later ook de twisten russen Hoeken en Kabeljauwen weer oplaaiden, 

kooss J. resoluut de zijde van deze laatsten en van Maximiüaan. Daarom vermelden 

inwonerss van Delft in 1489 enkele van zijn bezittingen. In 1492 verdedigde J. Den 

Haag. . 

RAGG Raad van Vlaanderen 34323; jean Molinet, Chromques. II, 294, J.T. de Smidt, Hl . 
Strubbee e.a. eds., Chronologische hjsten. I, 95, 290 en 370; J.G. Smit ca. eds., Bronnen voor de 
geschiedenisgeschiedenis der dagvaarten, 474; Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de Maximüien', 
118;; M. Damen, De staat van dienst, Bijlage I; A. Janse, '! Iet leenbezit van de Hollandse ridder-
schap',, 193 en 200; Idem, 'Ambition and Administration', 159; A.G. Jongkees, 'Het Groot 
Pnvilcgie',, 163 en 196, M.J. van Gent, "Pertijekke saken", 177; II.GA . Obrecn, Geschiedenis van 
hethet geslacht van Wassenaer, 35-38, II De Ridder-Symoens, 'Studenten uit het bisdom Utrecht', 
^66 en 93 en Idem e.a. eds., Premier Livre Livre des Prvcurateurs, nr. 0004. 

2600 Wassenaar, Jan II , heer  van, burggraaf van Leiden etc. (1483 4 12 1523), 1, HZ 

aa J. was de zoon van Jan I en Johanna van Halewijn. J. x in 1511 met Josina van 

Egmond,, de oudste dochter van manke Jan van Egmond* en Magdalena van 

Werdenburg. . 

cc In 1501 maakte J. als kamerheer deel uit van het gevolg dat Filips de Schone verge 

zeldee op zijn reis door Frankrijk naar Spanje toe. J.'s dagvergoeding bedroeg toen 

300 s. J 's bezorgde moeder het haar zoon terugroepen wegens de vermeende 

gevaren. . 

ee J. werd in 1516 (Brussel, 18° kapittel) opgenomen in de Orde van het Gulden \Ties. 

gg In 1509 nam J. deel aan Maxirmliaans veldtocht tegen Venene. Hij verloor toen bij 

dee bestorming van Padua zeven tanden. In 1510 streed J. samen met de Denen 

tegenn Lübeck. Na een aanvankelijke overwinning van J.'s troepen op de Geldersen 

bijj  Jutphaas, namen deze laatsten hem in 1512 gevangen. Ze sloten hem op in een 

kooii  die met een katrol aan de zoldering van een toren was bevestigd. J. bracht twee 

jaarr op deze wijze door. Hij werd vrijgelaten tegen betaling van 20.000 ƒ In 1516 

file:///Ties
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wass J. een bevelvoerend officier in het in Friesland opererende Habsburgse leger. In 
15199 werd J. belast met de landsverdediging van Holland. In 1523 werd j . 

aangesteldd tot bevelhebber van het leger dat in Friesland streed. Nog in hetzelfde 
jaarr liep hij ernstige verwondingen op in bij de belegering van Sloten. Later berweek 

hi]]  aan zijn verwondingen, 
hh J.'s oom was Lodewijk van Halewijn, heer van Piennes*. j . vergezelde Lodewijk 

toenn deze in 1507 in Yeneaë namens Lodewijk XI I met de Republiek moest 

onderhandelen, , 
kk ]. was aanwezig bij Karel Y's kroning te Aken. 

Gachardd cd., Collection des voyages. I, 348; A.J.G. lx.- Glay cd., Correspondence de l'empertur Maxi-
milienmilien 1° et Marguerite dAutnche. II, 274; A.VC'.K. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 
50-51,, Het Gulden I 'lies, 39 en H.l'.K. van Nierop, \'an ridders tot regenten, 11-13 en H.G.A. 
Obrccn,, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 38-46. 

2611 Wassenaar, Joos van, ridder,  1, HZ (-1489?) 
aa J. was wellicht een zoon van jan I*  en een broer van Jan II* . J. zou in 1489 te 

Mechelenn zijn overleden, 
cc J. was raadslid-kamerheer van Maximiliaan in november 1477. 

Gachardd cd., 'Ordonnance et état de la maison de Maximilicn', 118 en H.G.A. Obreen, 
GeschiedenisGeschiedenis van het geslacht van Wassenaer, 35-38. 

2622 Werchin, Antoon van, 1, HE 
gg A. was in 1522 kapitein van een ordonnantiebende die uit 50 lansen bestond. 

Guillaume,, Histotre des bandes d'ordonnance, 227'. 

2633 Werchin, erfelij k seneschalk van Henegouwen, 1, HE 
aa Gaat het hier om N'icolaas, de vader van Pieter (1500-1557) die later stadhouder van 

Namenn (zie bij Dirk van Vinstingen) werd en een belangrijk raadsheer van Karel V? 
cc Kamerheer van Karel V in juni 1517, hij vergezelde ook de jonge koning Karel in 

diee functie tijdens diens eerste Spaanse reis (1517, 48 s. per dag). 

ARABARAB RSA 23 f. 26r; Gachard ed„  Collection des voyages. II, 503 
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2644 Wittem199, Frederik van, heer  van, drossaard van Daelhem en van Valken-
burg,, erfmaarschalk van het hertogdom Limburg , ridder  (-1503),!, BR 

aa F. was één van de belangrijkste edellieden in de landen van Overmaas. Hij was de 

oudstee zoon van Jan en Margareta van Pallant. F. zelf x 1) Maria van Chabot, een 
dochterr van de heer van Omesées en van Colonster. Later F. x tweede maal, naar 
Butkenss meende met Anna Rogmans, vrouwe van Bijgaarden. Bovendien had F. 
zekerr twee bastaardzonen. 

bb In 146"' verkocht F. zijn heerlijkheid Wittem en zijn ambten in Valkenburg aan zijn 

neeff  Diedenk van Palant. F. had sinds 1459 veel schulden bij deze man uitstaan. 

cc F. was reeds voor 1451 kamerheer van Fikps de Goede.2"" Op 20.04.1462 benoem-

dee Karel, toen nog graaf van Charolais, F. tot kamerheer In november 14"'"' trad F. 
alss raadslid-kamerheer toe tot de hofhouding van Maximikaan. 

dd In maart 14~7 werd F., als vertegenwoordiger voor Limburg, opgenomen in Raad 

vann Mana van Bourgondië. In 1491 werd F. buitengewoon raadslid van de Raad van 
Brabant. . 

gg In 1451 werd F. benoemd tot erfmaarschalk van Limburg. Van 1462 tot 1479 was 
F.. slorvoogd van Daelhem. F. had dit ambt gekocht voor 400 Rijnse guldens ïh) 

zouu het later overdragen aan zijn broer Werner. In het najaar van 1477 behaalde F. 
samenn met de heer van Barbencon een overwinning op de Fransen bij Chimay. 

ïï In 1492 en 1497 ontving F. giften van Maximiliaan. 

kk F. speelde een belangrijke rol bij de acties van Karel de Stoute tegen Luik, en hij 
perstee toen heel wat geld af van Luikse kerken. Wellicht als een uitloper hiervan 
werdd F in 1474 in Luik opgepakt. F.'s verwant Hendnk van Wittem* kocht hem 
vnjj  uit die benarde positie. 

11 F. maakte tweemaal een avontuurlijke, verre reis. In 1450 trok hij met de hertog Jan 
vann Kleef en Jacob I van Horn, naar het Heilig Land. In 1464-1465 deed F. de 
kruistochtbelofte,, die hij had uitgesproken tijdens het Rijselse Feest van de Fazant, 
gestand.. Hij reisde toen samen met Pedro Vasco de Lucena tot aan de Zwarte Zee. 
Vann 1447 tot zeker 1484 was F. drost van Limburg, van 1453 tot 146" was hij drost 
vann Valkenburg. Van 1463 tot 1503 was F. Brabants hoogschout te Maastricht. F. 
wass een bijzonder bekwaam toernooivechter. Zo won hij de belangrijkste pnjs bij 
hett toernooi dat werd georganiseerd naar aanleiding van de kroning van de Franse 
koningg Lodewijk XI in 1461. 

RAGRAG Raad van l'banderen 34323, |ean Molinct, Chromques. /, 244-245; J 1 de Smidt, I'll . 
Strubbcc ca. cds.. Chronologische lijsten. 7, 2(F, Gachard ed., 'Ordonnance et état de la maison de 
Maximüien',, 118, A.J.M. Kerckhoffs-dc I leij. De Grote Raad. II, 163-164; W. Paravicini, Guy de 
Bnmeu,Bnmeu, 202-203, 254-253 n. 35 en "14-^P, !•'.. Poullct, Les gouverneurs de province, 147, H. De 

1999 Wittem ligt in de Nederlandse provincie Limburg, ten ZW van Heerlen. 
21J<)) A.J.M Kerckhoffs-de Heij meent dat F. reeds in 1445 kamerheer van Filips de Goede 
was. . 
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Riddcr-Svmoens,, 'Milieu social', 265, J.M. van de Venne, Geschiedenis van het kasteel van 
II 'alkenburg, 122 en M. Yans, Htstoirr iconomtque du duchi de Limbourg, 326. 

2655 Wittem, Hendri k II I  van, heer  van Beersel e tc, (1439/1440 17 09 1515), 1, BR 
aa H, was de oudste wettige zoon van Hendrik II heer van Beersel en van Eigenbrakel 

(+1454)) en van ]acoba van Glymes (+1462), dochter van Jan II van Glymes' en 
vann Johanna van Boutersem en van Bergen op Zoom. H. x Isabeau Desponts, dame 
vann Petit Roeuk bij Nijvel (+ 10.06.1503), dochter van ndder Bernard, heer van 
Pent-Roeulx.. Uit dit huwelijk sproten 6 kinderen: o.a. Filips (+ 5.04.1523), die zijn 
vaderr opvolgde als heer van Beersel, Eigenbrakel en van Boutersem. Füips was van 
14899 tot 1505 amman van Brussel. 

bb Als dank voor zijn steun aan Maximüiaan (zie ook onder e en k) kxeeg H. o.a. de 
hogee rechtsmacht over Beersel en Eigenbrakel. In 1506 gold H. als één van de vijf
tienn rijkste edellieden van de Nederlanden. Hij stelde zich toen garant voor de 
300.0000 gouden kronen die Filips de Schone aan zijn zuster Margareta had toege
zegdd als weduwegoed. 

cc H. was sinds 1484 raadslid-kamerheer van Maximiliaan. H. maakte ook deel uit van 
hett Hof van Filips de Schone van bij diens aantreden als vorst. In 1495 werd H. 
tweedee kamerheer van Filips. Tot bij het tweede vertrek van Filips de Schone naar 
Spanjee (1505), leidde H. de hofhouding van Füips' en Johannna's kinderen. Ook 
laterr bleef H. verbonden aan de hofhouding van aartshertog Karel. Maximiliaan 
wildee H. in 1510 aanstellen tot kamerheer van de jonge Karel V en lid van de Raad 
vann Margareta. 

dd Van 1477 tot 1508 was H. lid van de Raad van Brabant. In 1501-'03 zetelde H. 
tevenss in de regentschapsraad die de Nederlanden bestuurde tijdens de eerste 
Spaansee reis van Filips de Schone. 

ee H.'s steun aan Maximiliaan (zie ook onder k) leverde hem het lidmaatschap van het 

Guldenn Vhes op (15° kapittel, Mechelen, 1491). 
ïï De hoflijst van 14.03.1497 bepaalde dat H. recht had op een jaargeld van 600 / 
11 Tussen 1476 en 1505 nam H. deel aan verschillende vergaderingen van de Staten-

Generaall namens de Brabantse tweede stand. H. zetelde als Brabants vertegenwoor
digerr in de rechtbank die oordeelde over Guillaume Hugonet en Guy de Bnmeu 
(1477), , 

kk H. steunde Maximiliaan in diens stnjd tegen Filips van Kleef*. Brusselse milities die 
aann de zijde van Füips streden, brandden tn 1488 het kasteel van Beersel plat. 

11 In september 1494 was H. aanwezig bij de Blijde Inkomst van Filips de Schone te 
Leuven.. H. was er ook toen Filips naar Brussel kwam op 21 juli 1495. Van 1493 tot 
bijj zijn overlijden was H. luitenant van het Brabantse leenhof, tot 1501 was hij 
tevenss luitenant van het Mechelse leenhof. 

ARABARAB RSA 22bis, Jean Molinct, Chrvrnques. II, 74-77, 224, 396, 418, 480 en 498; J. Chmel 
cd.,, Urkunden, 538, J. Lameere ed., R/cuet! des ordonnances. III,  71; Het Gulden Vues, 38; A. Hen-
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ne,, Hutoire du règne de Charles-Qmnt. I, 35, 11. De Riddcr-Symocns. 'Milieu social', 264, P. De 
VC'in,, in: .YB IT. 14, k. "4 -780 en Idem, in; Les chevaliers, 192-194. 

2666 Wolkenste in, Veit v o n / v a n, heer  van Purmerend, ridder,  ( 1 4 9 8 / 9 9 ) 1, 

H Z / D R R 

bb In ]uli 1481 beleende Maximiliaan Y. met de heerlijkheid Purmerend. Deze had eer

derr toebehoord aan Jan van Montfort, maar die had dat bezit verbeurd wegens zijn 

steunn aan de Hoeken in 14"9-1481. De heerlijkheid zou later door verkoop over

gaann naar de familie Egmond en deel uitmaken van het gelijknamige graafschap. 

cc \ was in 14""1 in het gevolg van Maximiliaan meegereisd naar de Lage Landen. Hij 

wass sindsdien als raadslid-kamerheer verbonden aan diens hofhouding. 

ïï Filips de Schone schonk V. op 14 maart 1497 een jaargeld van ƒ600 . 

11 In mei 14^8 sprak Y. samen met josse van Lalaing namens Maximiliaan te Brugge 

dee D n e Leden van Maanderen toe. In het najaar van 1483 onderhandelde \ \ , samen 

mett Maarten en Wolfgang van Polheim, als vorstelijk commissaris over de 

toekenningg van een Hollandse bede. 

kk Y. werd in 1488 door de Bruggelingen opgepakt en later naar Gent afgevoerd. Een 

zekeree Filips van Wolkenstein mocht toen bij Maximiliaan blijven. Sinds mei 1488 

verbleeff Y. een tijdje te Brugge als gijzelaar voor de net vrijgelaten Maximiliaan. 

11 In 1486 was Y. aanwezig bij Maximiliaans verkiezing tot Rooms-koning. In 1493 

wass Y. kapitein van de keizerlijke gendarmes. In die functie nam hij deel aan de 

begrafeniss van Fredenk III. Y. was in oktober 1495 aanwezig bij de openingszitting 

vann het Rijkskamergerecht. 

ARABARAB RSA 22bis, W,P. Blockmans ed.. Handelingen van de Leden. I, 60; Jean Molinet, 
Chromques.Chromques. I, 484 en II, 383, M. Dressel, Graf Eitetfnednch II., 9^-98, M.J. van Gent, 'Verttjelike 
saken",saken", 321, 11. Kokken, Steden en staten, 220, MP. van der Linden, De burggraven van Montfoort, 
162,, von Yoltchni, in: Allgemetne Deutsche Bwgraphie, XLIY, 140-141; R. Wellens, 'La révolte 
brugeoise',, 30 en 50-51 en II. Wiesflecker, Kaiser Maximilian. I, 211 e v. 

2677 Zol lern , Frederik-Eitel , graaf van (+ 27.06.1490), 1, DR 

aa F stamde uit de zogenaamde Swabische linie van het huis Zollern. Hij was verwant 

aann het geslacht Hohenzollern. F. was een zoon van Joost-Nicolaas (1433-1488) en 

Agness van Werdenberg-Heiligenberg (+1467). F.'s oudste broer Fredenk werd in 

14866 bisschop van Augsburg. F.'s oudere broer Eitel-Fredenk II (1452-1512) werd 

eenn van Maximiliaans voornaamste raadsheren in Duitsland en de voorzitter van het 

Rijkskamergerecht.. Filips de Schone liet deze Eitel-Fredenk II in 1501 tot \Ties-

ndderr verkiezen. 

ff F. was van 1488 tot 1490 admiraal voor de Nederlanden. Zijn benoeming was wel

lichtt een beloning voor zijn trouw aan Maximiliaan. 

gg F. nam in 1479 deel aan de slag bij Guinegatte. 

kk F. koos de zijde van Maximiliaan tegen Füips van Kleef* (zie ook onder f). 
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11 F. bevond zich in 1488 in het gezelchap van Maximiliaan te Brugge. De Bruggelin
genn hielden ook hem aan. F ontsnapte toen door zich als vrouw te verkleden. In 
meii 1488 keerde hij naar Duitsland, waar zijn vader net was gestorven, terug. Net 
zoalss twee broers van zijn vijf broers sneuvelde F. in 1490 in dienst van Maxi
miliaan. . 

Jeann Molinet, Chrontques I, 599, M. Drcsscl, Graf Eitefnednch II, 24-26, 38, 49-30, 61 62 en 
146-147,, I.. Sicking, Zeemacht en onmacht, 53-34; R. Wellens, 'La révolte brugeoise', 30 en II 
Wiesflecker.. Kaiser Maximilian I. Ill,  169 

ZoUem/Scrovestain,, Eitel-Frederik III , heer  van, (1494 1525) 1, DR 
E.. was de jongste zoon van Eitel-Fredenk II (zie hierboven) en van Magdalena van 
Brandenburg.. E. x Johanna van Wittem, een dochter van Füips van Wittem en een 
kleindochterr van Hennk III van Wittem*. Uit dit huwelijk werden zes kinderen 
geboren,, die allen een loopbaan in Duitsland uitbouwden. 
E.. vergezelde de jonge koning Karel als kamerheer (48 s. per dag) tijdens diens 

eerstee Spaanse reis. 
E.. was kapitein van de Duitse landsknechten in het leger van Karel V. Hij sneuvelde 

inn de slag bij Pavia. 

(iachardd ed., Collection des voyages. II, 503 en M. Dressel, Graf Eiteifnednch IL, 38 

2699 Zwaenebergh, Vincent van, 1, LI 
ff In 1490 werd Engelbrecht van Nassau* erkend als mambour van het pnnsbisdom 

Luik.. Hij duidde toen V. aan als zi]n luitenant. Chroruquer Jan van Looz omschreef 
dezee gebeurtenissen als volgt: "Qui Engelbertus* (de Xassou) mamburnus civitatts constitu-

tes,tes, fena quarta post Pascha; pacem sokmntt feat proclaman. Quae tarnen pax diu jam optata 

parvum,parvum, prout postea patebit, sorttn meruit effectum. Kam loco domini Engelbertt de Sassou re-

lictuslictus est Leodii dominus Vincentus de Suanenborch, vir pfolixam habens barbam, vicem 

mamburnimamburni sive tutons civitaüs gerens, donec et quosque quaesittones, quae inter domtnum eptsco-

pumpum et domtnos de Arenberch adbuc indeasae pendebant, per arbitramentum pnncipum termina-

rtntur'rtntur' Sinds 1" april 1490 nam V. effectief het bestuur in de stad Luik waar. Van 
14955 tot 1504 was tevens stadhouder van Limburg en van de Landen van Over-
maze. . 

VV I X. De Ram, Documents rtbtifs aux troubles, 103-104, P. I larsin, IM pnnctpauté de Liège a la fin 
dudu regne de Louis de Bourbon, 256, L. Poullet, hes gouverneurs de province, 147, 




